
Jaro VI * j'1.°  62a 	 Februaro * 1909 

R 5UN0 HI3PN 1 
Direktoro-Administranto 	* 	Director-Administrador 

R7 F.RE6 r UYOS 

CIR1LO AMORÒS, 2s = VAbENCI A 

La Redakcio korektos la manuskriptojn laŭbezone, kaj la nepresitajn ĝi ne resendos 

ENHAVO: :Malnovaj paĝoj.—Soneto.—A nuestros lectores.—Vintra tago.—Gazetara Statistiko. Soneto.-
La Perfekta Edzino.—Memorindaj- Datrevenoj de Februaro.—Sciigoj.—De otros paises.—Spritludoj kaj Diver- 
saĵoj.—Anoncoj. 	 - 

• 

MALNOVAJ PAGOJ 
ADIAŬ  REVOJ! 

MONOLOGO DE «TROFIMOV», TRADUKITA DE «MARIA KAROVINA» 

(Bela tualetejo. La parolantino enkuras, tenante en la manoj skatoletojn, bombo-
nujojn, bukedon, k. t. p. kriante post la kulisoj). Mi dankas, kara, aminda patreto! Mi 
dankas! Kion vi diras? Ke rrli ne devas ĝin perdi? Ne timu, ne timu, patreto, mi ĝin 
gardos kiel pupilon de okulo! Ne timu! (F_lirinte sur la scenon kaj sendante znanki-
sojn al la kulisoj). Fine mi estas kontentigita! Longan tempon mi deziris posedi cen-
trublan bileton kun gajnoj, ja longe! Jen mi ĝin posedas! Hodiaŭ, en la tago de mia 
naskiĝo, la patreto donacis ĝin al mi. Oni devas ĝin kagi ie en sendanĝera loko. Ha! 
kie ĝi estas? kien mi ĝin metis? kredeble mi ĝin forlasis ie en tiuj ĉambroj. (Longan 
tempon ŝi serĉas). Jes, kredeble mi ĝin lasis ie! Mi kuru rapide! (Si ekkuras kaj rapi-
de revenas). Nenie ĝi estas! Kien un ĝin metis? (Si serĉas en siaj poŝoj, disjetante sur 
la plankon tuketon, vizitajn kartojn, lete.rojn,'k. s.) Nenie ĝi estas! Kion mi faros? 
(Preskaŭ  plorante). Tiel longe mi deziris ĝin posedi, kaj Subite!... Kien mi ĝin metis? 
Ĉu mi ne envolvis ion en ĝin? Dio! En kio mi sendis bombonojn por mia kuzino? Mi 
ne havis skatoleton, tial mi envolvis ilin en paperon... Dio, ĉu efektive! (Ŝi malfermas 
skat)letojn, disjetante ĉion sur la plankon). Nek tie ĉi, nek tie, nenie mi ĝin trovas. 
(Subite ŝi komencas ridegi). Jen estas! jen estas! Ho, kiel mi estas malsaĝa! Kid mi. 
ektimis! Mi mem ĝin metis sub mian zonon! (Ŝi elprenas regnan bileton de interna 
prunto). Jen ĝi estas! Mia kara, aminda! Kiel bela, kiel ĉarma vi estas! (Ŝi ĝin kisas). 
Kiel mi vin amas! Kaj se vi gajnos, mi vin amos ankoraŭ  p!i multe! Gajnu almenaŭ  
5.000 rublojn! Ne! Kvin mil ne estas sufiĉe! Patreto diras, ke kvin mil ne estas mono. 
io 000! Jes, dek mil estas bone! Kaj 25.000 pli bolle kaj 75.000 ankoraŭ  pli bone!,.. 
(Silentas). Kaj se la grandar, gajnon de 200.000! Ho! (Si de ĝojo jermetas la okulojn 
kaj nur svingas per la manoj). Kaj mi gajnos! (Plaŭdante per la manoj). Jes, mi gaj-
nos! Jes, mi nepre gajnos. Kiel estos bone! Kiel gaje! (Subite ŝi eksilentas). Ne, tio ĉ i 
ne estas bona! Mia frato diras, ke oni gajnas nur_., (Si apenaŭ  ekparolas) ke eĉ  ekzis-
tas proverbo: nur malsaĝuloj estas feliĉaj! Ne, mi ne bezonas!... Aŭ  ne, kial do? Kiu 
scios tion ĉi? Nur kelkaj el miaj konatoj, ne ĉiuj. Sur mia frunto ja ne estos skribite, 
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ke mi gajnis! Jes!... Kaj mi diros al ĉiuj, ke mi ricevis heredon post mia avino. Bone-
ge! Belege! (Denove ŝi kisas la bileton). Gajnu, mia kara, gajnu! Ho, kiel mi vivus! 
Mi min montrus! Sukeraĵoj neniam mankus al mi! Vivu sukeraĵistoj! Aŭ  ne! Kio estas 
sukeraĵoj! (Forŝovante bombonujon). Cu mi estas malgranda? Mi aĉetos ĉevalojn kaj 
kaleŝon, nepre kaleson! Ĉevalojn grizajn, kiuj ne povas stari trankvile sur unu loko! 
kaj -en bona vetero mi veturus sur la ĉefa strato! Mi sidiĝos en tiela maniero kaj ve-
turus. Kaj mi nepre sidiĝos en tiela maniero. (Ŝi sidiĝas sur la sofon). Mi ofte vidas 
iajn sinjorinojn, kiuj veturas en tia maniero! lli metas ankoraŭ  apartajn ĉapelojn, kaj 
iliaj vizaĝoj estas de stranga koloro... Kiuj ili estas, mi ne scias. Mi demandis mian 
fraton, kaj li diris, ke ili ne estas virinoj, eĉ  ne estas homoj, nor simple pupoj. Ke ili 
veturas sur la stratoj intence, por sin reklami,—kaj poste li ridis. Mi nenion kom-
prenas! Jes, en tia maniero mi agos! Kaj kian multon da fianĉoj mi havos! Militistoj 
kaj civilistoj! Kaj doktoroj!... Ne! Doktoron mi ne deziras. Li neniam estas hejme, 
kaj ĉiam li estas okupita kun mortintoj! Fi! (Ŝi ektremas pretervole).. Li trovos anko-
raŭ  en mi ian malsanon kaj kuracos min ĝis morto. Ne, mi ne volas! Militiston mi 
ankaŭ  ne bezonas. Li partoprenos en milito, oni lin mortigos, kaj mi restos vidvino. 
Estos bone, se tio ĉi okazos post dek jaroj, sed se en la daŭro de la unua jaro!... Estos 
pli bone, se mi elektos iun el la ambasado: ili ĉiuj estas tre delikataj! Ni vivos societe, 
ni invitos aristokratojn. Oni devas nur konduti pli serioze! Tio ĉi ne estas malfacila! 
Estas necese, ke la vizaĝo estu profundepensa kaj la manieroj retenaj. Jen! (Si komen-
cas iradi lerte kaj fiere). Ambasadoro alvenis al mi kaj diras: «Sinjorino, ĉu mi povas 
havi la honoron valsi kun vi?» —«Volonte, sinjoro. (Si svingas la bileton, kunmetinte 
gin kiel ventumilon). Ha, kiel tio ĉi estos gajal... La edzo min amos, adoros! Mi min 
tenos grave, mia domo estos ekzemplo por la tuta urbo. Mi kapricos, kiom mi nur 
deziros! Kaj li devas elporti, ĉar mi estas bela, ĉiuj diras tion ĉi, ĉiuj! Ekzemple, li 
malfruiĝas al la tagmanĝo, mi lin atendas, mi maltrankviliĝas, mi koleras; fine li alve-
tunas, mi ŝajnas kolera kaj sidiĝas tide. (Ŝi montras). «Bonan tagon, Mario!» li diras, 
enirante. Mi deturnas min kaj nenion respondas. Li sidiĝas apud mi, mi min levas 
kaj iras sur alian lokon. (Ŝi transiras). «Kio do okazis? » li diras. Tiam mi komencas: 
«Ho, kiel mi estas malfcliĉa! Kaj tio ĉi okazis en la unua jaro de nia edziĝo, kio do 
estos poste! (Ŝi ŝajnigas sin ploranta kaj viŝas la okulojn per la bileto). «Kion do 
mi faris?» li demandas. Ce tiuj ĉi vortoj mi fariĝas kolerega. «Kion vi faris? vi de-
mandas ankoraŭ? Mi devis vin atendi, resti maltrankvila, kaj vi demandas ankoraŭ! 
Bone! tre bone! Se mi devas treni tian vivon, diru simple ke—(ŝi komeneas ŝiri tuke-
ton) diru simple, malkaŝeme, ke mi ektedis al vi, ke vi fariĝis indiferenta al mi! (Si 
deŝiras senkonscie pecetojn de la bileto, kiun ŝi tenas en la manoj). «Mario, trankvili-
ĝu!» li ekkrias paliĝante. Mi ekkrias kaj svenas. (.Si falas sur la kanapon kaj subite 
releviĝas). Kaj se efektive mia edzo estos malhomo, maibonulo? Kion fari? Ho, tiam! 
Mi scias, kion mi faros! Mi mortigos min, lin kaj ŝin... En lia foresto mi ricevos lete-
ron, adresitan al li, koverto bonodora, bela. (.)i faldas la bileton, kiel koverton). Mi 
ĝin malfermas, ĉar inter geedzoj sekretoj ne devas ekzisti, kaj subite... Ho kia teruro! 
. i lin petas veni al kunveno! La sango •rapide transverŝ iĝas en miaj vejnoj, sed mi ne 
perdas la spiriton, kaj silente, malvarma, kvazaŭ  monumento, malĝoja, kvazaŭ  nubo, 
mi atendas lian revenon. Jen li venas. Kun brilantaj okuloj mi iras al li, kaj per voĉo 
tremanta mi diras: «Favora sinjoro, mi scias ĉion! Jen estas letero, kiu sciigis min pri 
ĉio! Jen estas pruvo de via terura konduto! Mi ĝin konservos... aŭ  ne, ĝi bruligas la 
manojn, for, for!.. (Si disŝiras la bileton kaj jstas gin en la kamenon). Nun... (konsi-
derinte sian agon)... Kion mi faris? Kion mi faris? (Ŝs kuras al la kameno, dezirante 
eltiri la bileton) Mia bileto! Ĉevaloj, kaleŝo, ĉapeloj, edzo! Adiaŭ  revoj! Jen la 200.000! 
Mi ne volas 200.000, almenaŭ  5.000! Patreto! Mia kara! pardonu! Neniam mi agos plu 
en tia maniero! Pardonu kaj aĉetu al mi alian bileton! (Si elkuras plorante). 

(El «Esperantisto» ~5a Septembro 5893). 



ESPERANT1STA GAZETO 

(EL FÉLIX ARVERS) 

Al Kapitano V. Inglada 

En mia animo sekreto, en vivo mistero 
Restadas, ĉar amo eterna min iam ekprenis. 
Sed mi ne malkaŝis malsanon sen ia espero 
Kaj la kaŭzintino ĉi tion neniam divenis. 

I-Io ve! nevidite en vivo mi apud ŝi venis 
Kontakte, sed tamen nur sola kun mia sufero; 
Kaj ĝis la vivfino mi iom post iom min trenis, 
Nenion petante, nenion ĝuante sur tero. 

Kaj kvankam ja Dio ŝin kreis por I' amo kaj sento, 
Si marŝas sen eta rigardo, sen eta atento 
Por la ammurmuro al ŝi promesanta la ĝojon. 
Ŝi ĉiam plej pie plenumos la devojn severajn 

Kaj, tagon, legante ĉi tiujn amversojn suferajn: 
“Pri kiu virino?...» ŝi diros sekvante la vojon. 

Esperantigis D.=. G. PHILIPPF`r. 

A nuestros lectores 
La imposibilidad absoluta de reducir el número ó la extension de las secciones 

de esta Revista, nos obliga à publicar la traducción de El Nido Ajeno en psginas 
adicionales; ésto, como es logico, desnivelarà arín aids los platillos de nuestra balan-
za financiera. Perdonen nuestros lectores, si aprovechamos esta ocasión para dirigir-
les una súplica. 

Suponemos ocioso recomendarles la divulgación y propaganda de LA SUNO His-
PANA; pero, ademàs de esto, si hay alguno que pueda voluntariamente contribuir con 
alguna cantidad, por modica que sea, à salvar nuestro rleficil, nosotros quedaremos 
profundamente reconocidos al que, de modo tan eficaz, venga en nuestra ayuda. No 
importa que la cantidad sea pequena, basta con incluir unos cuantos cellos en un 
sobre. Los nombres de los donantes; salvo advertencia en contrario, no han de pu-
blicarse en nuestras pàginas, pero si ]as cantidades recaudadas. 

Ahora un ruegó a los Grupos esperantistas de Espana. La divulgación del Espe-
ranto en nuestra patria, no repercute proporcionalmente en la lista de nuestros sus-
criptores; precisamente en las poblaciones donde hay Grupo prospero con gran 
número de socios, es donde menos suscriptores tenemos, y esto se comprende por la 
facilidad de leer nuestra Revista en la casa social. No lo censuramos porque comete-
ríamos notoria injusticia, pero estos Grupos que tienen en LA SUNO HISPANA un 
Organo de propaganda y publicidad, tal vez podrian sin gran sacrificio ni esfuerzo, 
designar una pequena subvención que contribuyera à nivelar nuestros gastos O ingre-
sos y aun hater factible alguna de las mejoras materiales quo en proyecto tenemos. 

Si nuestra súplica no dicra el resultado apetecido, buscaríamos por otro camino 
la solución de problema tan enojoso. 
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VINTRA TAGO 

Vintra tago; la neĝo 
Falas neĝere, 
Kaj de 1' vento la preĝo 
Siblas ekstera; 
En la salono 
Regas densa mallumo, 
Tomba nesono. 

Mi senmove rigardas 
Apud kameno 
Kiel ludas kaj ardas 
Ruĝa flameeno; 
Batas ajn horo, 
Ankaŭ  en mia brusto 
Batas la koro. 

Mian sangon, mi, plaŭdi 
Sentas malĝoje, 
Ho se povus ŝi aŭdi 
Ĝin unufoje! 
Al ŝi ĝi dirus, 
Ke mi mortas, kaj ŝian 
Koron disŝirus. 

Sed ŝi min ne kompatas, 
Kaj 1' amoplendon 
Ŝi eterne malŝatas 
Kvazaŭ  ofendon. 
Ĉarma virino 
Kiel pro vi ŝanĝiĝis 
Mia destino! 

Ho! foriru, esperoj, 
El mi por ĉiam; 
Al mi plaĉas suferoj, 
Ĝojoj neniam. 
Ne plu la larmojn 
Viŝu mi, por ne vidi 

iajn belearmojn. 
Dume blanka la neĝo 

Falas neĝere, 
Kaj del' vento la preĝo 
Siblas ekstere; 
En la salono 
Regas densa malltimo, 
Tomba nesono. 

Originale verkis, 

JULIO MORAró. 
Lentenanto de Artilerio. 
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Gazetara Statistiko 
Dum la 5907»  jaro estis ricevataj en nia Redakcio 44 diversaj gazetoj esperantaj. 
Dum la I908a jaro ni ricevis 8o, preskaŭ  la duoblon! 
Jen iliaj titoloj: 
«La Revuo», «L' Etoile Espérantiste», «Germana Esperanto Gazeto», «The Bri-

tish Esperantist», «La Belga Sonorilo», Stelo Kataluna», «Germana Esperantisto», 
«Amerika Esperantisto», «The American Esperanto Journal», «La Alĝeria Informilo», 
«Esperanto» , «La Suno Hispana», «Espero Katolika», «Lingvo Internacia», «La Es-
peranta Instruisto», «Tutmonda Espero», «Svisa Espero», «Enternacia Socia Revuo», 
«Eĥo Esperantista», «Amsterdama Pioniro», «La Verda Standardo» , «Tra la Mondo», 
«L' Esperantiste», «Esperantisten», «La Saksa Esperanf isto», «Casopis Cesky'ch Espe-
rantistu», «Pola Esperantisto», «Filipina Esperantisto», «Roma Esperantisto», «Paris-
Esperanto», «Verda Stelo», «Juna Esperantisto», «Dana Esperantisto», «Lumo», 
«Voĉo de Kuracistoj», «Ruslanda Esperantisto», aSarta Stelo», «Meksika Revuo», 
«Afrika Esperantisto», «Flugila Stelo., «Japana Esperantisto», «Fiona Esperantisto», 
«Espero», «Rumena Gazeto Esperantista», «Progreso», «Espero Pacifista», «Espe-
ranta Internacia Revuo», «La Unuiĝo de 1' Bibliofiloj», «Rumena Esperantisto», 
«Antaŭen Esperantistoj!», «Sciiganto», «The Esperanto News», «Europa Kristana 
Celado», «La Du Steloj», «Tra la Filatelio», «Oficiala Gazeto Esperantista», «La 
Spritulo», «K T P», «The Australian Esperantist», «Brazila Revuo Esperantista», 
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«Hispana Revuo», »Bilbao F_§perantista», «The Esperanto Student», «Esperanta Ga-

zeto», «L' Informilo», «Informaj Raportoj», «Ĉilo Esperantista», «La Holanda Pioni-

ro», «Brazila Esperantisto», «Polica Revuo, «La Espero», «Normanda Stelo», «Bohe-

ma Esperantisto, «Samideano Ciumonata», «Franca Esperantisto», «Internacia Peda-

gogia Revuo», «Belga Esperantisto», «Notizie Esperantiste», «Le Monde Esperantiste» 

liaj «La Esperantisto». 
--Ni devas rimarkigi ke ni ne ricevis ĉiujn esperantajn gazetojn elirantajn dum la 

pasinta jaro, Jen la titoloj de la nericevitaj: 
«Bulteno de Libera Penso», «La Esperanta Kolektanto», «Esperanta Ligilo», 

«Dia Regno», «Frateco», «Internacia Scienca Revuo», «La Londona Gazeto», «Espe-

rantaj Skribaĵoj >, «Estlanda Esperantisto», «Lorena Esperantisto», «Norda Gazeto», 

«Stelo de la Oriento» kaj «La Bela Mondo. 
Sekve, kalkulante tiujn ĉi, la nombro de esperantaj gazetoj duobliĝis dum la 

1908a jaro! 

—Jen la novaj gazetoj aperantaj dum la lasta I908a kvaronjaro: 
«La Holanda Pioniro», (3 fr., 15), 3 fr., 75.—Binnen Bautammerstraat, ii. Anzs-

terdar.—Hol ando. 
«Normanda Stelo», (i fr.), 2 fr., 50.-41, rue de la Vicomte. Rouen.—Francujo. 
«Bohema Esperantisto, 4 fr., z5.—Red., Praha III, 495 (J. Iglaner.) Adm., en 

Jeviĉko.—Austrio-Moravio. 
«Samideano Ĉiumonata», 2 fr.-33, Abekawa-Machi. Asakusa.—Tokio-Japanujo. 
«Franca Esperantisto», (3 fr.), 4 fr.-46, Voulevard Magenta. Paris.—Francujo. 
«Internacia Pedagogia Revuo», 3 fr. 75. en Bystrice-Hostyn.—Austrio, Moravio. 

«Belga Esperantisto», (4 fr.), 4 fr,, 50.-20, Vondelstraat. Antwerpen.—Belgujo. 
«Notizie Esperantiste». Via S. Agostino, 6. Palermo.—Italujo. 
«Le Monde Esperantiste», (i fr., 25), 2 fr,-3, rue Sophie-Germain. Paris.-

Francujo. 
«La Esperantisto», 3 tr., 5o.—Carolinestr, 12. Leipzig.—Germanujo. 

A. N. 
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SONETO 
Ne min tiras vin ami, mia Dio, 

La de vi ravĉielo promesita, 
Nek la terurinfer' tiel timita 
Min tiras ne ofendi vin pri io. 

Nur min tiras vi mem, via vizio, 
Vidi vin malŝatege krucumita, 
Tiras min via korpo travundita 
Tiras min via mort' kaj kalumnio. 

Tiel min tiras, fine, via amo 
Ke mi vin amus ja eĉ  sen ĉielo 
Kaj sen infer' mi timus per la samo. 

Vi ne devas min pagi pro fidelo, 
Ĉar se eĉ  mia fid' tute ne flamus, 
Kiel nun mi vin amas, mi vin amus. 

El 1a hispana lingvo tradukis, 

VICENTE INGLADA. 

1 
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La PerfeKta Edzino 
Klasika hispana verko ae Fray Luis de Leon, tradukita de Esperantisto n.° 10.072 

(Augusto ,7imenez Loira).-Prezo: 2 pesetój.-Ce LA SUNO HISPA N.A. 
J en nova verko, kiu baldaŭ  okupos honoran lokon en ĉiu biblioteko esperantista; 

la tradukinto, kiu jam estas ĉe ni tre famkonata per Verba amuzajo, Cent dektri hu-
nzoraĵoj kaj Provo de esperanta nomigado de personaj nomoj, estas lertega esperant-
verkisto, kaj li sukcese venkis ciujn malfacilaĵojn, kiujn enhavas klasika verko por 
bona traduko. La verko, 130- paĝa, enhavas ankaŭ  legindan biografion de monano 
Ludoviko de Leon, kun lia portreto. La unua eldono, en hispana lingvo, aperis en la 
jaro 1583, kaj per ĝi, la autoro liveris kvazaŭ  gvidilon por la edzineca vivo al ĵus 
edzinigita virino. 

La verko estas vere rekomendinda kaj ni esperas, ke la unua eldono rapide el-
vendiĝos. 

Memorindaj datrevenoj de Februaro 
1.-I208. Naskiĝas en Montpellier la reĝo Jaimo I-a. 
2.-1852. La pastro Merino atencas kontraŭ  la vivo de la hispana reĝino Isa- 

belo II-a. 
3.-18o2. Mortas la famkonata grafo Campomanes. 
4.-1890. Mortas subite la grafo de Montpensier. 
5.-1887. Unua prezentado de la opero rOtellom de Verdi, en Milano. 
6.-1862. Mortas en Madrido Francisko Martinez de la Rosa, konata poeto kaj 

politikulo. 
7.-1878. Mortas la papo Pio IX-a. 
8.-1873. Amadeo I-a eksiĝas de la •hispana regado. 
9.-1897. Mortas la hispana pentristo Ludoviko Madrazo. 
Io.- 1473. Naskiĝas la astronomo Nikolao Copernico. 
11.-1873. La hispana deputataro proklamas la Respublikon. 
12.-1901. Mortas en Madrido la fama poeto Campoamor. 
13.-1668. Traktaĵo de Lisabono inter Hispanujo kaj Portugalujo. 
14. 1837. La fama poeto Josefo Zorrilla i8-jara publikigas la elegion al la morto 

de la kritikisto Larra (Figaro). 
15.-1883. Mortas en Venezio la glora muzikverkisto Rikardo Wagner. 
16.-1815. Naskiĝas la famkonata hispana aktoro Juliano Romea. 
17.-1856. Mortas la germana poeto Henriko Heine. 
18.-1587. Estas ekzekutata Mario Stuardo, reĝino de Skotujo. 
19.-1874. Mortas en Hyéres, Michelet, aŭtoro de la «historio de Francujo», 

«Biblio de la Homaro», k. c. 
20.--1854,-Militista ribelo en Zaragozo (Hispanujo). 
21.-1809. Eniras en Zaragozon (Hispanujo) la Franca militistarò. 
22.-1788. Naskiĝas en Dantzig Arturo Schopenhauer, filozofo pesimista kaj akra. 
23.-1887. Terura tertremo en Nizo. 
24.-1468. Mortas Guttemberg, elpensinto de la presarto. 
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25.-1810. La franca generalo Suchet alvenas Teruelon por almiliti Valencion 
(Hispanujo). 

z6.-18o2. Naskiĝas en Besancon la famkonata poeto Viktoro Hugo, 
27.-1861. Inaŭgnracio por la publiko en Parizo de la elektra telegrafo. 
28,-1869. Mortas la glora poeto, historiisto kaj politikulo A. de Lamartine. 

Kolektis kaj tradukis. 
ESP ISTO 17.206. 
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Sciigoj 
EL HISPANUJO 
	

DE ESPANA 
Jen la direktaj komitatoj elektitaj de 	He aquí las juntas directivas elegidas 

kelkaj Grupoj: 	 por algunos Grupos: 
Grupo «Laboro Esperanta» de Villanueva y Geltrú.—Presidente honorario: Doc-

tor L. Zamenhof.—Presidente efectivo: D. Francisco Mestres.—Secretaria: D.a Teresa 
Rosen.—Secretario: D. Juan Orriols.—Cajero: D. José García.—Bibliotecario: D. José 
Escofet.—Vocales: D. Pedro Colomer, D. J. Vadell y D. Angel Capitan. 

Grupo de San Sebastian.—Presidente: D. Alberto Velasco.—Vicepresidente: don 
Angel Digón.—Cajero-secretario: D. Clemente Alfaro.—Bibliotecario: D. Pablo San-
roma.—Vocales: D.a  Antonia de Digón, D. Antonio Tuduri, D. Bias Gomez y don 
Florencio Galilea.—Delegitoj de la Universala Esperanto-Asocio: D. Angel Digón y 
D. Antonio Tuduri. 

Grupo «Pacaj Batalantoj» de Castellar del Vallés. —Presidentes honorarios: Doc-
tor L. Zamenhof y Rvdo. P. Juan Muixi.— Presidente efectivo: Dr. D. Amadeo Casa-
novas.—Vicepresidente: Rvdo. P. Juan Abarcat.--Secretario: D. Ramon Galceran.-
Depositario y Bibliotecario: D. Juan Romeu.—Vocales: D. Juan Sampere y D. Antonio 
Tort. 

Grupo «Frateeo» de Zaragoza.—Presidente: D. Agustin de Montagut.—Vicepre-
sidente: D. Emilio Gaston. --Secretario: D. Emilio Artigas. —Vicesecretario: D. Luis 
Jordana.—Cajero: D. Roman Estrada.—Vicecajero: D. Rafael Benitez.—Vocales: dona 
Asuncion Romeo, D. Juan Antonio Martinez, D. Alfonso Gonzalez y D. Miguel Sancho. 

Grupo de Bilbao.—Presideute: D. José Velasco Ealo.—Vicepresidente: D. Luz 
Salazar.—Secretario: D. José Lopez Beraza.—Vocales: D.a Felisa Lopez, D. Joaquin 
Rius y D. F. Zarzosa.—Cajero: D. Félix Diez.. 

Grupo de Sabadell.— Presidente: D. Pedro Oriach.--Vicepresidente: D. Francisco 
Montsech.—Secretario: D. José Xercavins.—Cajero: D. José Ferrer.—Bibliotecario: 
D. Pedro Sallares.—Vocales: D. Isidoro Roig, D. Juan Vilardell y D. José Cervos. 

La Reprezentantaro de la Universala 
Esperanta Asecio en Bilbao estas la jena: 
Delegitoj: S.roi Victor O. de Allende kaj 
Isauro Alvarez.—Konsulo por ĝeneralaj 
informoj: S.1» José Lopez Beraza.--Kon-
sulo por Komerco kaj industrio: S.C» José 
Velasco Ealo. —Konsulo por junuloj: 
S.Y» Félix Diez.—Konsulino por virinoj: 
S)°° Victor O. de Allende.—Esperanta-
Oficejo (Oficejestro): S.r° Manuel Fuen-
tes, librovendisto, Bidebarrieta, 9. 

Los representantes de la Universala 
Esperanto-Asocio en Bilbao, son los si-
guientes: Delegados: I). Victor O. de 
Allende y D. Iranzo Alvarez.--Consul 
para informes generales: D. José Lopez 
Beraza.—Consul para industria y corner-
cio: D. José Velasco Ealo.—Consul para 
jóvenes: D. Félix Diez.—COnsul para se 
floras: Senora de D. Victor O. de Allen-
de.—Oficina esperanta (Jefe): D. Manuel 
Fuentes, librero, Bidebarrieta, 9. 
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En la regiono de Bilbao ekzistas la je-
naj subdclegitoj de la U. E. A.—S.r° Jorge 
S. de Hita, en La Arboleda.--S.ro  Luis 
Arànaga en Baracaldo. S.10 Francisco 
Vallejo, en Portugalete. — S.r" Ramón 
Berdonces, en Santurce.—S.TO Florencio 
Esquivela, en Sestao. 

En la komenco de tiu monato fondi-
ĝis novaj kursoj de Esperanto en Sestao, 
kiuj estas akurate profitataj de multaj 
novaj lernantoj. — En Santurce funkcias 
ĉiutage grava kurso, kiu havas gravan 
nombron da gelernantoj kaj en Bilbao 
nova serio da kursoj komencos tre baldaŭ. 

La dimanĉon, agan de Januaro, komi-
siistaro el samideanoj de Baracaldo, en la 
nomo de la Grupo de tiu industria urbe-
to, venis Bilbaon por saluti sian malno-
van profesoron de Esperanto, S.ron José 
Rodriguez Santtia. La komisiistoj prezen-
tis al sia eksinstruanto riĉan donacon, 
konsistantan el ora pendaĵo por ĉeno de 
poShorloĝo kun gravuritaj amikaj dediĉ-
vortoj, kiel pruvo de dankemeco al 
S.r° Rodriguez. Post la liverado de tiu 
donaco, ĉiuj kune ĝoje festis ĝin per in 
tima lunch» . 

De nun, ĉiujn dimanĉojn matene kun-
venos en la ĉambro de la Grupo de Bil-
bao samideanoj de la tuta provinco por 
reciproke interparoli kaj praktikigi Espe-
ranton Okazonte tiun jaron la Va Kon 
greso de Esperanto en Hispanujo, ĉiuj 
deziras multe progresadi por tiu solena 
da to. 

En Mahon oni klarigas nun du kur-
sojn; unu en la Afakona Ateneo, kie loĝas 
la Gr,.po; alia en la Popola Ateneo, kies 
profesoro estas S.T0 Bartolomé Pons Ara 
gonés. 

S.rÓ Federico Garda Diaz estas nomi-
ta Konsu]o-delegito de la U. E. A. en 
Medina del Campo (Valladolid). 

En la vaskaj provincoj ĉiutage la mo-
rado esperantista pligrandiĝas kaj urbo 
Vitoria enhavas kelkajn el la ĵus fonditaj 
grupoj tre entuziasmaj por la helpa lin-
gvo. En tiu ĉi urbo oni jam elektis sub-
delegiton, kiu estas S. Virgilio Moreno. 

En la region bilbaína existen los si-
guientes subdelegados de la U. E. A.--- 
D. Jorge S. de Hita, en La Arboleda.-
D. Luis Aranaga, en Baracaldo.--Don 
Francisco Vallejo, en Portugalete.—Don 
Ramon Berdonces, en Santurce.—Don 
Florencio Esquivela, en Sestao. 

A primeros de mes se abrieron nue-
vos cursos de Esperanto en Sestao, que 
son puntualmente aprovechados por mu- 
chos nuevos alumnos.— En Santurce fun-
dona diariamente un curso importante 
que tiene un gran número de alumnos de 
ambos sexos, y en Bilbao se empezard 
muy pronto una nueva serie de cursos. 

El domingo 57 de Enero, una comi-
sión de samideanos de Baracaldo, en 
nombre del Grupo de aquella población 
industrial, fué à Bilbao para saludar a su 
antiguo profesor de Esperanto, D. José 
Rodriguez Santda.Los comisionados ofre- 
cieron a su exprofesor un rico obsequio 
que consiste en un colgante de oro para 
cadena de reloj con amistosa dedicatoria, 
como prueba de agradecimiento al senor 
Rodriguez. Después de la entrega del re-
galo, todos reunidos le festejaron alegre 
mente en un c, lunch» intimo. 

Desde ahora, todos los domingos por 
la marana se reuniràn en el local del 
Grupo de Bilbao los semideanos de toda 
la provincia para conversar entre si y 
practical el Esperanto. Habiendo de ce 
lebrarse este ano el V Congreso de Es-
peranto en Espana, todos desean progre-
sar rancho para aquella fecha solemne. 

En Mahon se dan attualmente dos 
cursos; uno en el Ateneo de illohón, don- 
de reside el Grupo; el otro en el Ateneo 
Popular, cuyo profesor es D. Bartolomé 
Pons Aragonés. 

D. Federico Garcia Diaz ha sido nom-
brado Consul-cielegado de la U. E. A. en 
Medina del Campo (Valladolid). 

En las provincias vascongadas aumen-
ta de dia en dia el movimiento esperan- 
tista, y la ciudad de Vitoria tiene algunos 
de los grupos recién fundados muy entu-
siastas por la lengua internacional. En 
esta ciudad se ha nombrado ya sub-dcle-
gado, que es D. Virgilio Moreno. 
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leviĝis kaj tuj alportu^ la tagmanĝon. (Yuljana 
eliras. Al Emiliino). Cu vi volas kunmanĝi? 

EMur.. Ne mi foriras kurante. Bone iradus mia hejmo, 
se mi malestus! Mi venis inviti vin al la teatro. 
Ni havas loĝion por la hodiaŭa unuafoja pre-
zentado. 

MAR, Mi ne scias, ĉu Jozef-Ludoviko volos, ke ni 
iru... Mi jam sciigos vin. 

SCENO III 

LA SAMAJ kaj JOZEF-LUDOVIKO 

Joz. 	Tre bonan tagon. 
EMIL. Vi alvenas ĝustatempe. 
Joz. 	(Sidiĝante je la tablo). Mi iom malfruiĝis. Cu 

vi volas tagmanĝi? 
EMIL. Jesuo! Ĝi ne malvarmiĝu! Estas ĝuste la deku-

nua. Mi volis diri, ke vi alvenas ustatempe 
por akcepti inviton por la hodiaŭa unuafoja 
teatrliidaĵo. Mario ne kuraĝas doni al mi sian 
akceptvorton, ne kalkulinte kun vi. 

Joz. 	Kiu ajn diros, ke mi estas tirano. 
EMII,. Vi ne estas tirano. Neniu diras tion. Sed Mario 

estas ekzempla edzino kaj tre bone plenumas 
tiujn detalaĵojn de la edziĝepistolo, kiujn ne 
ĉiuj akurate respektas... «La edzino ne eliros 
el hejmo sen permeso de sia edzo.» 

Joz. 	(Al Mario.) Cu vi volas iri? 
MAR, Se vi venas... 
Joz. 	Mi ne estas sana. Hodiaŭ  min, frapis galatako. 

2 
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MAR. Ni, do, restos hejre. (Al Emillino). Vi jam ĝin 
aŭdis. 

EmiL. Nu, oni devas animiĝi. Se vi ne helpas vin dis-
tri... Oni diras, ke la hodiaŭvespera komedio 
estas belega. La teatro estos vidinda... Kom-
preneble, mi ankaŭ  invitas vian fraton, kvan-
kam mi ne havas la plezuron lin koni, kaj ak-
ceptu mian gratulon por lia feliĉa alveno. Vi ja 
dezirus lin revidi .. Cu li estas la sola frato, 
kiun vi havas? 

Joz. 	La sola. Ni estis kvar; nur restas la lastenaski- 
ta, Emanuelo, kaj mi, la unuenaskita. Nur Ema-
nuelo estis sana kaj fortika en la familio. Cu li 
ankoraŭ  ne ellitiĝis? 	 •  

MAR. Mi jam diris, ke oni lin avizu. 
Joz. 	Kutiminte vivi sola, li ne alkonformiĝas al la 

familia vivado. Ciam li estis tre senmetodviva... 
Se li malfruas, ni tagmanĝos. Li ja scias, kiom 
mi ŝatas la akuratecon. La senordeco en man-
ĝoj min mortigas. 

MAR. (Sonorigas). Ni tagmanĝu. (Al Yu jano, kiu 
eniras). La tagmanĝon. 

JL. Sinjoro Emanuelo tuj venos. (Li eliras pretigi 
la tablon). 

EMIL. Mi foriras... Ni, do, kalkulas sur vin? 
MAR. Ne, vi jam vidas, ke Jozef-Ludoviko ne sanas. 

Atendu momenton, vi ekkonos lian fraton. 
EmuL. Mi sentas scivolon... Mi ne estas tre prezen- 

tinda, mi eliris senceremonie vestita. 
MAR. Vi estas intimulino, 
Joz. 	Donu al mi la magnezaĵon. 
MAR. (Alportante boteleton el la telermeblo.) Prenu... 

(Preparas la ŝaŭnzotrinkajon). Sed, Ĉu vere 
vi ne estas sana? 
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Joz. 	(Illalbonlzumore). Vere! Vi eble kredas, ke mia 
Inalsano estas, kiel viaj hemikranioj.. Mi estas 
tre malsana. 

EmuL. Vi tro laboradas. Gi estas mia insistecelo pri 
Ferdinando... Ferdinando estas fortika, sed la 
avideco pri negocoj, la borso, la Deputatarejo... 
tio estas senhaltado dum la tuta tago... Almenaŭ  
li havas kvar gefilojn por kiuj zorgi... sed vi, 
sola kun via edzineto... Vi ja devus forlasi la 
negocojn, ripozadi, vin flegadi, multe amuzi-
ĝadi, ĉar la vivo estas mallonga. 

MAR. (Proponante al li la pokalon). Cu ĝi estas taŭ-
garanĝita? Cu pli da sukero? 

Joz. 	(Kolere). Mi jam ne scias, kion fari. nek kion 
trinki. Estas malesperige! 

MAR. (Ameme). Nu, havu paciencon. Hodiaŭ  vi ne 
eliros el domo. 

Joz. 	Jes, ĝuste. Malmulte mi havas per fari! 
MAR. Lasu ĝin por alia tago. 
Joz. 	Cu vi kredas, ke miaj aferoj estas tiaj, kiel Ia 

viaj?... Vizitoj kaj aĉetoj same fareblaj en kiu 
ajn horo de kiu ajn tago. 

MAR. (Kun arzzema riproĉeto kaj volante lin rimarkigi 
pri la ĉeesto de Emillino). Vi ja 1'amiĝos pro 
malmilda karaktero. 

Eh1IL. (Komprenis kaj volas lertkaŝi). Kiam oni estas 
malsana, ĉio malplaĉas. Estas nature. 
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SCENO IV 

LA SAMAJ kaj EMANUEL° 

EMAN. Saluton, gefratoj! ( Vidante Einìliinon). Sin-
jorino... 

MAL (Prezentante unu al la alia). Mia bofrato Ema- 
nuelo... Sinjorino Ordonez, ĉiama amikino mia... 

EMIL. Tre plezure! (Aparte al Mario). Li estas tre 
simpatia. 

JUL. (Alportante la tagmangon). La tagmanĝo. 
EMIL, (Adiaŭdirante). Ni jam havos la plezuron vin 

vidi ĉe ni. Sciu, ke vi kalkulas sur novajn gea-
mikojn. (AlYoze_f-Luuoviko). Vi plibonfartu. 
(Al Mario, ŝin kisante). Adiaŭ, plejkara, ne 
forgesu iri al mi. (Eliras). 

SCENO V 

MARIO, JOZEF-LUDOVIKO kaj EAIANUELO, sLduntaj. Lu-
DOV1K1NO kaj JULJANO servas la tagmanĝon 

Joz. 	Dank' al Dio! Mi kredis, ke ni ne tagmanĝos. 
EMAN. Cu vi ne estis komencintaj pro la vizito aŭ  min 

atendante? 
MAR. Pro la vizito. (Al .7ozef-Ludoviko vidante, ke li 

ne prenas por mang-i). Cu vi ne volas ĝin 
manĝi? 
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Joz. 	Ne. Ĝi estas tre malfacile digestebla. Mi ne ku- 
ragas. 

MAR. Cu vi volas aliaĵon? Cu ovon en akvo varmigi-
tan? Cu fritsoleaĵon? Kial vi ne diras, kion vi 
volas? (Al Emanuelo). Cu vi vidas, kia strange-
co? Oni devas diveni liajn pensojn. 

EMAN. Mi konas la sistemon. Vi pasigos la tagon ri- 
gardante lin en la vizaĝon por kompreni kion 
li deziras. Vi certe estas pri fizionomio pli ku-
timlerta, ol Lavater mem. 

Joz. 	(llIalpicróig ita). Kiam oni estas malsana kaj, 
sekve, malbonhumora, mi kredas pli saĝe, ne 
paroli, ol diri malagrablaĵojn. 

MAR. Multafoje ne estus grave al mi, aŭdi de vi ian 
malagrablajon, se nur mi vin komprenus... Vi 
estas prava, Emanuelo... ĉiam mi rigardas en 
lian vizaĝon por diveni al li la pensojn... Sed 
mi estas tiel maliei ta... aŭ  li tiel malmulte kla-
resprima, ke malofte mi trafas. 

Joz. 	Mi, do, malmulte parolas?... La plej elokventaj 
interne, ofte estas la plej silentaj, la malplej 
klaresprimaj... kiel vi diras. Kiuj malmulte pen-. 
sas, tiuj plej parolas. Ĉar iliaj ideoj estas mal-
multaj, ili baldaŭ  ilin elirigas, kun mirinda flue-
co... Estas nature! Du aŭ  tri personoj, solaj, pli 
facile pasas tra pordo, ol amaso kunpu§iĝanta. 

EMAN. Cu tio estas min riproĉnomi parolema? Eble mi 
estas, ĉar mi pensas malpli ol vi tion, kion mi 
diras... Sed mi sentas... Kaj kiam mi sentas ion, 
mi devas ĝin diri... eĉ  se ĝi estas malsaĝaĵo aŭ  
malagrablaĵo. 

MAR. (Al Yozef-Ludoviko). Ankaŭ  el tio ĉi vi ne 
manĝas:' 

Joz. 	Mi ne havas apetiton. Kio venas poste? 
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MAR. Por vi, rostita viando. 
EMAN. Sed ., ĉu vi ne bonfartas?... vi nenion manĝas. 

Mi kontraŭe havas tian apetiton... Mi ekkaptis 
avidece la hejman manĝadon. 

. MAR.. Cu vere ĝi plaĉas al vi? Mi, kiu penas doni al 
vi manĝi, laŭ  hotelsistemo... 

EMAN. Nu, mi pli §atas valencian rizaĵon, bonan hispa-
nan kocido'n kaj eĉ  ĝiajn viandbulojn. 

Joz. 

	

	Jen kiel sanĝiĝas la preferoj! Vi nescias kiom 
li batalis ĉe ni, kun nia patrino, pro la manĝoj. 
Tiam, kion li nun trolaŭdas, ĉio Sajnis al li 
fikuiraĵoj kaj li preferis manĝi en kafejo aŭ  
hotelo. 

EMAN. (Kun malteza tono apenaŭ  tuŝita de ia graveco 
kaj kortuŝeco; super ĉio oni devas eviti la so-
lenan kaj deklalnan tonon). Ĝi estas ia homa 
esteco. La konstanta spirito ribeleca ekzistanta 
ĉe nia animo kontraŭ  ĉio altrudata, eĉ  kontraŭ  
Ia patrina amo. Eble neniun ni pli turmentas en 
la mondo, kiel nian patrinon, al neniu ni estas 
tiel maldankaj. Homa egoismo! Tiel certaj ni 
estas, ke neniu, kiel nia patrino, estas al ni 
pardononta nian maldankecon... Sed en la vivo 
estas unu justeca horo por ĉiuj... kaj la larmoj, 
kiujn ni elver§as pro la ĵusmorto de patrino, 
per doloro al nenia simila, devas esti, se ilin 
oni povas vidi el ĉielo, la plej granda, la plej 
pura ĝojo, kiujn ni, maldankaj filoj, povas doni 
al la animo de niaj karaj patrinoj. 
Mi neniam estis maldanka. 

EMAN. Ĉar vi neniam estis kuna. Ĉar ĉe vi aliiĝis la 
leĝoj de la vivo. Ĝi estis ankaŭ  ribeliĝo, laŭ  
via maniero. Sed vi jen vidas kiel malbone ĝi 
rezultis al. vi. Kredu ĝin, la Naturo estas tre 
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saĝa. Ni devas esti infanoj, junuloj, viroj kaj 
fine maljunuloj; ĉio--ĝustatempe, kun la pa-
sioj, virtoj kaj malvirtoj propraj de la responda 
aĝo. Tiel malbone §ajnas pripensema kaj saĝa 
infano, kiel petolema kaj sensaĝa fimaljunulo: 
kaj tiel nepropre estas ĉe infano senproteste 
kontentiĝi per hejma kocido, kiel ĉe saĝa viro 
manĝi amuzo en hotelo. Oni devas distingi in-
ter la ĉiamdaŭra ĉiva malboneco kaj la malbo-
necoj propraj de ĉia ago, kun ĝi forpasemaj... 
Mi tion diras, ĉar ĉe mi vi kredis malboneco 
la junulan facilanimecon. Jes, vi, Mario, kiel 
ĉiuj, certe aŭdis parolantajn pri mi, miajn ge-
patrojn, Jozef-Ludovikon, vi certe scias kion 
pri mi ili pensadis... Mi bone scias ĝin. Mi estis 
la hejma perfidulo. 

MAR. Ne, ne. Via patrino ĉiam vin senkulpigadis kaj 
ĉiuj ni vin amadis. 

Joz. 

	

	Pli ol li ni.n. Kio mankis al li apud ni? Senbe- 
daŭre vi nin lasis kaj sen ni vi vivis feliĉa. (Ili 
finis tag manĝi, la servantoj foriras pretiginte 
la kafon. La dialog° fariĝas pli intima). 

EMAN. Tial mi revenis al vi, por ke vi min prijuĝu, 
nun kiam finiĝis mia aventura vivo, en nomo 
de niaj jam neekzistantaj gepatroj. Vi diros, 
ĉu mi estis malbona filo, ĉu mi estas malbona 
frato, kaj por tio, se vin blindigos resteagrenoj, 
kiuj ne devas inter ni jam daŭri, Mario priju-
ĝos. Virinoj pli bone komprenas, kio estas bona 
ĉe la koro de viro. Ĉe ni, kiel vi estus provin-
taj koni la mian, se mi neniam povis paroli per 
la koro! 

MAR. Nu, ne varmigu. La pasintaĵo, jam pasis. Ho-
diaŭ  ĉiuj ni scias, kiel vi valoras. Ne estus 
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tiel favorinta vin la ŝanco, se vi ne estus inda 
je gi. 

EMAN. (Sekvante sian ideon kaj sin tornante precipe 
al kiario). Vi ja scias, kiel ni vivadis en nia 
hejmo. Vi estis najbaroj niaj, kaj via patro 
egala al la nia per karaktero; ial ili estis sam-
negocanoj. Tie neniu havis alian volon, krom 
tiu de mia patro. Kia rigideco, kia severeco! 
Kiam li estis hejme, ni parolis mallaŭte, niaj 
ludoj lin malplezurigis, niaj ridoj lin doloris. Ni 
vidadis lin eiirantan gaje, ni libere spiradis, 
ludadis, ridadis. Nia patrino ne estis tia. Ĉio en 
ŝi boneco, ĉio en ŝi mildeco, nia defendantino 
ĉiam, nia kunkulpulino multajn fojojn.—Ne 
malplezurigu vian patron,—ŝi diradis al ni:—ii 
estas tre bona, sed ĉiam priokupata per siaj 
negocoj. 'Ĉion por vi, miaj karaj, por vi li tiel 
multe laboradas kaj klopodegas...—Kara patri-
no! Si volis konvinki nin pri tio, ke nia patro 
estas tre bona... kaj nin amas, kaj ŝi nin kisa-
dis por ambaŭ,.. Mia patro neniam min kisis. 
Laboradi, klopodegi por la negocoj, tio estis la 
elmontriĝo de lia amo. Sed tiu laborado, ne-
niam komfortigita de niaj karesoj, ŝajnis sen ili 
pli peniga, malvolonta, malaminda, sendanka... 
Farso de patra amo! Li klopodegis por siaj 
negocoj, ĉar ili estis lia sola ĝuado en la vivo: 
li estus same farinta sen edzino, kaj sen idoj al 
kiuj heredlasi la frukton de siaj klopodegoj. 
Tio estis la pasio de la avida negocisto. Pli pe-
niga la laboro estas por la kompatinda laboris-
to, pli peza ŝarĝo estas por li liaj idoj, kaj fininte 
la ĉiutagan laboron, li ankoraŭ  trovas fontojn 
por preni ilin en siajn brakojn kaj amemocion 



ESPERANTISTA GAZETO 	 2I 

De otros paises 
FRANCIA 

Parts.—Los irnportantes almacenes de «La Samaritana» acaban de editar una 
ertil hoja-gufa de Paris con el piano de dicha urbe; esta gufa contiene los domicilios 
de las sociedades, delegados, consoles, etc., de Esperanto. En dichos almacenes se 
habla y corresponde en Esperanto. 	 - 

--De dia en dia los comerciantes wean el Esperanto con mas frecuencia para sus 
relaciones. Ya se conocen muchos artículos con marca esperantista, por ejemplo, los 
lapiceros y plumas «Esperanto» de Baignol et Farjon, las estrellas verdes de Gasse, 
etcetera, pero hasta hoy no se podian encontrar estos artículos mas que en casa de 
los fabricantes ó en sitios especiales. Ahora, uno de los mas grandes almacenes de 
Paris, comprendiendo que muchos de estos artículos son tan buenos como los otros, 
los ha introducido en sus bazares. En «Les Grands Magasins du Louvre», se pueden 
adquirir lapiceros, plumas, insignias, etc., etc., con marcas esperantistas. Dependien- 
tes esperantistas se encuentran en estos almacenes, en «Le Bon Marché», «La Sama-
ritaine» y en otros. El ejemplo es digno de imitación por lo que transcribimos en 
estas lineas. 

—La «Federación de los Grupos Comerciales», en la Ottima reunion de su Congre-
so en Paris, delego à los Sres. Marseille de Paris y Wicart de Roubaix, para asistir al 
Congreso de Barcelona y redactar una memoria de sus trabajos y utilidad del Espe-
ranto. 

—Poco a poco va adquiriendo gran importancia el «Club de Policía» de Paris. 
Cuenta ya con 5o  niembros y le prestar gran atención las autoridades. Para detalles 
dirigirse al Sr. Miguiére, Inspector de Policía. Prefectura de Policía.—Paris. 

—Con esta ocasión notificamos que el movimiento esperantista entre los policías se 
desarrolla también en otros paises. En Dresden, el Grupo Esperantista de policías 
cuenta ya con 15o alumnos, de los cuales aparte de los individuos de este cuerpo, 
asisten también consejeros de Policía. Eu Copenhague también se ha fundado un 
Grupo, cuyo objeto es la implantación del Esperanto cono instrumento de comuni-
cación entre los policías. El Organo de la policía de Dinamarca «Politivennen», acoje 
muy favorablemente este movimiento. 

—El anunciado discurso acerca del «Brasil», dado por nuestro samideado senor 
Brackheuser en la «Sociedad Geografica», tuvo un gran éxito.—El gran salon estaba 
totalmente lleno de un público internacional, correligionarios franceses y de otros 
paises, así como también público no esperantista. Este Ultimo, compuesto en su ma-
yorfa de franceses y brasilenos algo sorprendido, al principio, quedó por fin admirado 
ante la fluidez y armonia de nuestro querido idioma auxiliar. Los aplausos se suce-
dieron al orador, al presidente del Grupo de Paris Sr. Bourlet, que lo presento y 
principalmente al Sr. Piza, Ministro plenipotenciario del Brasil en Francia, que con su 
asistencia oficial ayudó à la nueva utilidad del Esperanto, esto es, a la divulgación de 
intereses nacionales bajo el punto de vista economico. 

—Bajo la presidencia del Sr. Viviani, Ministro del Trabajo, el Sr. Cart dio una con- 
ferencia sobre el Esperanto a los alumnos de los «Cursos Complementarios» de la 
Escuela 3o, rue St. Jacques. El ministro sinceramente felicito al orador. 

--El organo de la navegación aérea L' Aero, ha inaugurado una hermosa section 
de «Esperanto» que ha sido muy bien recibida y elogiada por sus numerosos lecto-
res, à juzgar por el sinnúmero de felicitaciones que ha recibido. Aparte de los muchos 
esperantistas con que ya cuenta este Sport, no hay duda que esta Sección completarà 
el desarrollo de nuestro idioma entre los conquistadores del aire. 
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Abbeville.—Bajo la presidencia del Sr. Alcalde y los auspicios de U. E. A., dió 
una conferencia con gran éxito el Sr. Privat. Consecuencia de asta lué la inmediata 
formación dc un grupo, cuyos miembros se hicieron esperantistas. 

Orleans.—EI Sr. C. Bourlet da una conferencia con gran éxito. El ayuntamiento 
decide conceder una importante subvención para la organización de los Cursos de 
Esperanto. 

Tours.—Se prepara la edición de una Guía ilustrada de la población, rcdactada 
en Esperanto. 

Bordeaux.—Actualmente existen en esta población 12 cursos de Esperanto, de 
los cuales uno cxplicado en la Escuela St. Genés es obligatorio. Esto es un acto de 
importancia. 

Cden.—Nuevo Grupo que se desarrolla con éxito. «<La  Verda Stel0, cuyo presi-
dente es el Sr. Perrote, alcalde. En los cursos dados en la Alcaldía asisten alrededor 
de 8o personas. 

—Según los últimos informes publicados en Oficiala Gazeto, cxisten (hasta el 5 de 
Diciembre)1.170 sociedades esperantistas; 299 consulados y 126 sociedades de diverso 
caracter (esperantistas). 

15 revistas especiales; to !d. generales y literarias, y 51 fd. de propaganda. 
Total: Setenta y seis periódicos. 
iSiempre adelante! 

RUMANÍA 
Bucarest.—Se inauguró el 5.° curso de Esperanto después de la conferencia dada 

por el Dr. G. Robin, que demostró la necesidad de una lengua auxiliar. A este curso 
asisten 135 personas. 

-Según los deseos del Sr. Mihall, director de estudios de la escuela pràctica para 
oficiales de Artillería é Ingenieros, el Sr. Favopol, teniente y presidente de la Socie-
dad Esperantista de Rumania, comenz6 a explicar un curso. Al curso pueden tomar 
parte ademàs de los oficiales de la escuela, cualquier otro oficial de la guarnición de 
Bucarest. 

—Se ha inaugurado un nuevo curso de Esperanto en la «Casa de la Luz-Reina Eli-
sabet» para ciegos, de los que asisten 14. Este curso es explicado por nuestro sanai-
deano ciego, P. Levy, según método pràctico, sin libros. 

—El Grupo Esperantista «Intim» ha abierto un curso en la cscuela de ninas israe-
lita de esta ciudad. El curso es esplicado por el presidente del Grupo Sr. Mayer. 

AUSTRIA 
Viena.—E1 movimiento esperantista en la metrópoli de Austria aumenta de dia 

en dia, principalmente por la propaganda que realiza la Sociedad Esperantista «Fide-
leco». Su presidente Sr. Macks y el vicepresidente Sr. Siebenschein, csplican dos nú-
meros de cursos. Esta socicdad recomienda que ningún visitante de Viena se olvide 
visitar el «Café Wahringerhof», donde encontraran afables samideanos y gran número 
de las aids diversas revistas esperantistas y libros. También cuenta esta capital con 
nna reciente «Age.icia de Información Esperantista». Esta proporciona toda clase de 
datos y detalles referentes al Esperanto en Viena y Austria, así como también sobre 
el alojamiento y hospedaje en Viena para los extranjeros. Cuenta ademas con una 
«Agenda de Información para los estudiantes». Esta proporciona datos à todos los 
estudiantes referentes a su estudio. 

—Mochas importantes sociedades (públicas y privadas) instruyen el Esperanto. Los 
rectores de varios Institutos permiten la colocación de anuncios en sus centros, de la 
«Sociedad Académica Esperantista de Vicua». Con toda esta propaganda de nuestros 
samideanos de Austria, no es de estraìíar la altura que ha alcanzado nuestro idioma 
en aquel pals. lAdelantel 
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BOHEMIA 
Praha.—La hermosa revista bohemia Zoologia Ĝardeno, ha introducido en sus 

pàginas una buena Sección de Esperanto, por la que se propone tener al corriente à 
sus lectores del movimiento y progreso de nuestra idea. Por lo selecto de su texto y 
pot la importancia de esta revista, es de esperar que contribuirà mucho al desarrollo 
del Esperanto. 

—Como suplemento del número de Navidad, ha editado esta revista un Calendario 
de pared en Esperanto y Bohemio. Consta de cuatro pàginas, con alegorfas de las 
cuatro estaciones. 

BULGARIA 
Pirdop.—El Sr. Krestanoi organiza actualmente una Exposición Esperantista, por 

la cual se propone demostrar a sus conciudadanos el progreso del Esperanto en el 
mundo. Por lo tanto pide dicho senor à los esperantistas de todo el mondo que le 
remitan objetos esperantistas. dignos de esta exposición, al siguiente domicilio: 
I. H. Krestanof, Pirdop (Bulgaria). 

RUSIA 
Tiflis.—Ademàs de los cursos constantes de Esperanto que se esplican en varios 

centros, ha sido introducido tíltimamente nuestro idioma en los cursos de la Escuela 
Comercial. 

ALEMANIA 
Bromberg.--La «Bromberga-Esper-Asocio» decidió asociar à todos sus miembros 

a la U. E. A. Grandes progresos en toda la region. En preparación una Guía de la 
ciudad en Esperanto. 

Danzig.— Las tertulias de conversación y lectura esperantista, han despertado 
gran interés en esta población, que ya cuenta con mas de den esperantistas. 

BRASIL 
Rio de Yaneiro.—EI «Club Esperantista» comenzó un nuevo curso pràctico con 

24 alumnos. 
—Los socios de este Grupo se reunen todos los tunes y viernes en el café «Loanda». 
—Durante la Exposición nacional de esta poblaciún, el Sr. Tavares, expositor, re-

partiò 500 claves de «(efeĉn. 
—En el I Congreso de esperantistas brasilenos, asistieron 1.50o personas. 

DINAMARCA 
Copenhague.—E1 I.° de Octubre, la Sra. Ina Funch, profesora, comenzó cursos de 

Esperanto, esplicados a los ninos de ambos sexos de las escuelas públicas de Co-
penhague. En estos cursos toman parte alrededor de So alumnos, y la Sra. Funch 
espera que entre ellos se encuentren muchos que podràn tomar parte en la excursion 
turista que se prepara a través de Europa, que empezarà con motivo del 5.° Congreso 
en Barcelona. Así lo deseamos para tener ocasión de saludar a tan instruidos alumnus. 

—Una fàbrica de chocolates reparte entre sus paquetes de Chocolate-Esperanto, 
claves de Esperanto. 

Odense.—Como la primera escuela comercial danesa, la Escuela Comercial Supe-
rior de Fionio», ha introducido oficialmer.te en su programa el Esperanto como estu-
dio regular. La duración de los cursos es de medio ano (48 lecciones). 

—En la escuela real, el presidente de la Sociedad Esperantista, Sr. Carlsen, instruye 
el Esperanto en dos cursos superiores. 

Skjelskor.—La Sra. Magda Blach instruye el Esperanto a 28 artesanos, los cuales 
entusiasmados por nuestra idea con fervor estudian dicho idioma. 
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ISLA DE CUBA 

Santiago de Cuba.—EI movimiento a favor de nuestra idea ha empezado en esta 
población con mucho entusiasmo. 

Apenas hate dos meses que se etectuó la reunion preliminar y ya cuenta con mas 
de Lou socios la Sociedad Esperadtista, y con una revista mensual. Es esta Kuba Stelo, 
organo oficial de la Sociedad Esperantista Cubana. 

El presidente de esta Sociedad es el Dr. D. Pedro Roig Tejera, y el Secretario la 
Profesora Srta. Maria Caro. 

Entre los socios con que cuenta la Sociedad se encuentran personas de relieve, 
come, el senor Alcalde, Presidente del Ayuntamiento, el ex presidente de la Repúbli-
ca Dominicana, doctores, comerciantes, banqueros, abogados, farmacéuticos, etc., y 
distinguidas y bellas damas que con su presencia dan màs realce a tan simpatica So-
ciedad. 

Spritludoj kaj Diversajoj 
Sub la redakcio de Novejarque (Anĝelo) 

Solvo de l' Aruzenigmo: (Surmetado de kvadratoj). 
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Surmetante la kvadratojn, same kiel montras la supra figuraĵo, t. e. laŭ  mala or-
digo montrita antaŭe, vi legos la konatan regulon de la Esperanta Gramatiko: 

La akeento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo. 

Solvo de la Hieroglifo: (Ĉ irkaŭ  A Ĵoj) Ĉirkaŭaĵoj. 
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Por legi la tekston, kiun enhavas la figuralo, oni devas komenci je la kvadratfake-
to signita per N-o i-a kaj saltadi ŝakĉevale ĝis la ri2-a kvadratfaketo. 

NOVEJARQUE. 

PENSO 

En la tempio de la favoro ĉio estas granda, escepte la pordoj; ili estas tiel malal• 
taj, ke oni devas eniri tra ili rampante.-4evis. 
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HIEROGLIFO 

La solvojn de tiuj ĉ i Spritludo, ni presos en nia venonta numero. 
Ni publikigos la nomajn de la solvintoj, (kiuj ĝustatcmpc sendos sian solvon), en 

la postvenonta numero. 
La solvoj devas esti sendataj poltkarte. 

SPRITAĴO 

Diplornhavulo tre trompema ordonis konstrui en sia domo muzikejon, kiu havu 
bonegajn akustikkondiĉojn. 

Kiam ĝi estis finita li ordonis al la konstruinta majstro ke li diru ion tre kom-
preneble de malproksima salonrando por aŭdi li tion de la kontraŭa salonparto, ĉar 
li dubis, ĉu ha ordono estis bone plenumita. 

La majstro ĝenita pro tiu dirajo, diris tre laŭtege la jenon: 
—Sinjoro, via Markiza Mosto, de tri monatoj ni ne enspezis niajn salajrojn!!! 

LA BOTOJ DE SHERIDAN (Anekdoto) 

La famkonata oratoro kaj drama aŭtoro irlanda Sheridan estis amiko kaj protek- 
tato de la princo de Gales. 

Li trapasis en Londono dihoĉan vivmanieron kaj suldoplena li malsatis sentime 
kaj suverane ĉiujn siajn kreditorojn. 

Unu tagon la princo de Gales renkontis Sheridan 'n kontentegan promenantan 
tra la stratoj picdvestitan per bonega paro de botoj. 

—Ho, Sheridan!—ekkriis la princo lin vidante—kiaj belegaj botoj! 
—Cu ne vere, Via Mosto? 
—Cu ili estas novaj? 
—Tute novaj, Via Molto. 
—Kaj per kia diabla maniero vi atingis ilin? 
—Eble Vi neniam pavus diveni tion! 
—Nu, ĉu eble vi ilin trovis? 
—Ne. 
—Ĉu ili estas pruntcdonitaj? 
—Ankaŭ  ne. 
—Cu oni donacis ilin al vi? 
—Tute ne. 
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—Ĝu vi ilin forftelis? 
—Ne, tute ne. 
—Mi estas venkita. Sciigu min per kia eksterordinara rimedo vi povis atingi ilin. 
—Nu, miru. Via Mo§to! Mi ilin aĉetis kaj plie ilin pagis tuje. 
—Neniam mi estus.tion diveninta—ekkriis mirigita la princo. 

* 
UTILA KONINDAĴO 

La oranĝsuko tre taŭgas por purigi la botojn, 

PROVERBO 

«Kiu vere vin amos, tiu plorigos vin». 

KURIOZAĴO 

«La araboj de Hispanujo estis la unuaj, kiuj elmetis balonojn de kolorvitroj en la 
montrajn fenestrojn de 1' apotekoj. 

* 

LASTAJ VORTOJ DE GLORULOJ 

«Se oni malkovrus mian koron oni trovus sur ĝi gravuritan la vorton Calais». 
Mario Tudor, reĝino de Anglujo mortante pro doloro kaŭzita de la perdo de 

Calais. 

MEMORINDA DIRO 

Iu enviemulo diris al Leonidas'io, reĝo de la lacedemonoj: 
—Via tuta merito nur konsistas el via altrangeco; se vi ne estus reĝo, mi valorus 

tiom kiom vi. 
—Se mi ne valorus pli ol vi—respondis Leonidas' o—mi ne estus reĝo. 

Tradukis esperanten, 

Novejarque (Anĝelo). 

ANONCOJ 
S.SO Liebard, 4, Quai du Havre, Rouen, Francia, petas dokumentojn pri la histo-. 

rio de kostumoj kaj precipe de virinaj ĉapeloj. 

Toraj kurludoj (Corridas de toros).--Tiu verketo de S.rO A. Caries el Beziers 
(Francujo), nun en presado ĉe S.r° Warnier, Librairie de L' Esperanto, 15, rue Mont-
martre, Paris, donos plenajn priskribojn kaj informojn pri tiuj interesaj prezentadoj. 
Ĝi entenas teknikan vortaron pri tiu speciala afero. 
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MALNOVA FIRMO J. CLAUSOLLES 
ORTOPEDIO, ĤIRURGIO, HIGIENO. KAÚĜUKAJ OBJEKTOJ KAJ ANTISEPSAJ 

KOMERCAĴOJ 

Firmo fondita en la jaro 1830 

Magazeno: Strato Sankta Ana, 30. Barcelona. 

FILIO.T 

Fernando VII, n.° 8. Barcelona. 
Rambla del Centro, n.° 27. Barcelona. 

Carretas, n.° 35. Madrid. 
Velazquez, n.° 17. Sevilla. 

San Vicente, n.° 6. Valencia. 

ii Todo el naundo puede yet aprender el Esperanto!! por medio de la obra que 
acaba de publicarse titulada 

EL IDIOMA INTERNACIONAL AUXILIAR ESPERANTO 

AL ALCANCE DE TODOS 

POR 

F ernando Soler Stalls 

Oficial de 7elegrafos, Presidente del Grupo Lsper-antista de Enguera 

140 p iginas de texto.--Precio: I'5o pesetas. 
De yenta en las principales librerías y en casa del autor, Enguera (Valencia). 

ENCICLOPEDIA ESPASA 
Enciclopedia Universal Ilustrada, que ha obtenido el GRAN PREMIO en la 

Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza. 
La mas completa de las publicadas hasta el dia. 	• 
Dirigirse para suscripciones a los Sres. Espasa é Hijos, Cortes, 579, Barcelona.--

Representante en Valencia: Francisco Melo, Cirilo Amorús, 24. 

Tipografia Moderna, à cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, r,—Valencia, 



Sociedad Espanola 
PARA LA PROYAGACION DEL ESPERANTO 

CUOTA ANUAL, UNA PESETA 

PIDANSE INFORMES A LA ADMINISTRAC16N DE ESTA REVISTA 

	 COMITÉ DE PATRONATO EN ESPANA 	

Excmo. Sr. D. Angel Pulido, Senador del Reino y de la Academia de Medicina. 
Excmo. Sr. D. Luis Moncada, General de Division. 
Illmo. Sr. D. Salvador Padilla, Director del Instituto General y Técnico de Orense. 
Excmo. Sr. D. José Enrique Serrano Morales, Gran Cruz che Alfonso XII. 
Sr. D. Roman Ayza, Teniente Coronet de Estado Mayor y Doctor en Ciencias. 
Excmo. Sr. Marques de Villalba de los Llanos y de Azueba. 
Rdmo. P: Manuel Sanchez, PrepOsito General de las Escuelas Pias. 
Sr. D. Juan J. Duran y Loriga, Comandante de Artillería. 
Sr. D. Leonardo Torres de Quevedo, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. 
Illmo. Sr. D. Ricardo Codorníu, Ingeniero Jefe de Montes. 
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Beniloch, Obispo preconizado de Urgel. 
Excmo. Sr. D. Juan La Cierva, ex ministro de Instrucción Púbilea y actual ministro 

de Gobernación. 
Excmo. Sr. D. Manuel Garcia :Prieto, 'ex ministro de Gobernación y de Gracia y 

Justicia. 
Sra. D.a Emilia Pardo Bazan, presidente de la Secoión de Literatura del Ateneo de 

Madrid. 

 	 CÓNSULES ESPERANTISTAS EN ESPANA 	 

Murcia.—D. Ricardo Codorníu. Malecón, 
letra C. 

Valeneia.—D. Vicente Marzal. Ribalta, 6. 
Aguitas (Murcia).—D. Norman Maclean. 
Santiago (Galicia).—D. Santiago Carro 

Garcia. Toral, 6. 
Castellon.—D. Victorino Aparici. Pí y 

Margall, 7. 
Burgos.-D. Teofilo Martinez. Plaza Ma-

yor, 45, pral.' 
Bilbao.—D. Gregorio Prados Urquijo. 

Alameda de Mazarredo, I, 3.° 
Coruna. —D. Romualdo Gonzalez. Mari 

na, 25, pral. - 
Cuevas de Almudén (Teruel).—D. Sera-

fin Villarroya. 
La Guardia (Jaén).—D. Serafin Baudín 

Agiiero. Parra, 4. 
Carcagente.—D. Domingo Taléns. 

Enguera.—D. Fernando Soler Valls. Pla-
za Martin Barren, 

Simat de Validigna (Valencia).—D. Julio 
Morató Gil. 

Sigiienza (Guadalajara). — D. Eduardo 
Cano. San Roque, 24. 

Algeciras (Cadiz).—D. Isidoro Moreno. 
Comandancia de Carabineros. 

San Fernando (Cadiz).--D. José Garzón 
Ruiz. 

Santa Cruz de Tenerife (Canarias).— 
D. Eladio Gonzalez Ribero. Jestis Na-
zareno, 44. 

EI Royo (Soria).—D.FlorencioArambilet. 
Barcelona.—D. Alfonso Sabadell. Dipu-

tación, 280. 
San Sebastian -D. Julio Garrido. Regi-

miento Infantería Sicilia. 
Tarancén (Cuenca).—D. Julio Larraùaga. 



GRU POS ESPERANTISTAS ESPANOLES 
Murala.—Presidente, D. Norman Maclean (Aguilas).—Secretario, D. Antonio Lopez Villa-

nueva (Vergara, 12). 
Valencia.—Pres. D. Roman Ayza (Roteros, 16).—Secret. D. Vicente Marzal (Ribalta, 6). 
Albarraoin (Teruel).—Pres. D. José M. Lozano (Portal dooMolina, 2o).—Secret. D. Joaquin, 

Sanchez. 
Maoresa.—Pres. D. Miguel Espectante.—Secret. D. Eduardo Segarra (Morne, co). 
Cardona (Barcelona).—Pres. D. Ramon de Subira.—Secret. D. Juan Bautista Pelayo. 
Toledo.—Pres. D. Ventura Reyes (Alfonso XIII, 7).—Secret. D. Juan de Ozueta (Academia 

de Infanterfa). 
Solsona (Lérida).—Pres. D. Antonio Mayo.—Secret. D. Ramon Gabernet. 
Corolla.—Pres. D. Pascual Perea (S. Andrés, 153).—Secret. D. Manuel Monteagudo(Bailén, 6). 
Enguera.—Pres. D. Fernando Soler (Martin Barron, ii).—Sec. D. Manuel Jorda (Angeles, 16). 
EI Royo (Soria).—Pres. D. Florencio Arambilet (Farmacéutico).—Secret. D. José Oberlé 

(Colegio del Carmen). 
Seslao (Vizcaya).—Pres. D. Florencio.Esquivela (Rivas, 86).—Secret. D. Esteban Cortadi 

(Iberia, 5). 	 ` 
Baroo de Baldeorras (Orense).—Pres. Sr. Ameijeiras.—Secret. Sr. Argemiro. 
Santiago (Coruna).—Pres. D. José Santaló (Cardenal Paya).—Secret. D. Santiago Carro 

(Toral, 6). 
Taraneón (Cuenca).—Pres. D. Eugenio Calvo (Comandante de Infanterià).--Secret. D. An-

tonio Alonso (Registrador de la propiedad). 
Crease.—Pres. D. Eduardo Maria.—Secret. D. Higinio V. Ameij eiras (Asociación de Obreros). 
Burgos•—Pres D. Manuel Esteban (S. Juan, 48 y 5o).—Sec. D. José Sarmiento (Santocildes). 
La Guardia (Jaén).—Pres. D. Enrique Gomez (Molinos, i ).—Sec. D. Seraffn Baudin (Parra, 4). 
Fez (Lugo).—Pres. D. Camilo Cela.—Secret. D. Antonio Villar (Farmacéutico). 
Bilbao.—Pres. D. Teodoro Elizondo (Ronda, 29).—Secret. D. Rufino Unzaga. ' 
Baroolona.—Pres. D. Alfonso Sabadell (Diputacidn, 28o).—Secret. D. Augusto Pierre (Bal- 

sa§ de San Pedro). 
Vigo (Pontevedra).--Pres. D. Bernardo Fernandez.—Secret. D. Manuel Dovao (Lepanto, 5). 
Castellon.—Pres. D. José Seijas.—Secret. D. Victorino Aparici (PI y Margall, 7). 
Aloalà de Chisbert (Castellon).—Pres. D. Rosendo Cucala.—Secret. D Julio Paya. 
Benicariò (Castellon).—Pres. D. Pedro Vidal.—Secret. D. José Maria Febrer. 
Sabadell (Barcelona).—Pres. D. Félix Sotorra (Gracia, 43).—Secret. D. Juan Bautista Llad6 

(San Lorenzo, 45). 
San Sebastian.—Pres. D. Julio Garrido (S. Jeronimo, 25).—Sec. D. Miguel Pérez (Avenida, 2). 
Portugalete (Vizcaya).—Pres. D. Francisco Vallejo.—Secret. D. Manuel Cemborain. 
Tortosa• —Pres. D. José Navarro.—Secret. D. Salvador Murali. 
Lugo.—Pres. D. Higinio V. Ameijeiras.—Secret. D. Pedro Gonzalez. 
Cartagena.—Pres. D. Carlos Roca.—Secret. D. Alfredo Saralegui. 
Medina del Campo (Valladolid).—Pres. D. Francisco Roman.—Secret. D. Federico Garcia. 
SImat de Valldigna (Valencia).—Pres. D. Julio Morató Gil (Médico).—Secret. D.AngelinoRipoll. 
Crania (Barcelona).—Calle del Angel, 67, 2.0 
San Fernando (Cadiz).—Pres. D. José Garzón.—Secret. D. Juan Castro. 
Carcagente (Valencia).—Pres. D. Domingo Taléns.—Secret. D. Jaime Iranzo. 
Ubeda (Jaén).—Pres. D. Juan G. Martin.—Secret. D. Juan de Dios Vico (Constitución, 33). 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).—Pres. D. Juan Cambreleng.—Secret. D. Julio Lopez. 
Villanueva y Geltrú (Barcelona). 
Castillo de Locubin (Jaén).—Pres. D. Francisco Garcia Mochales.—Secret. D. Carlos Estre-

mera. 
Vltigudino (Salamanca).-Pres. D. Nicolas Ballesteros.—Secret. D. Fernando del Arco. 
Alicante.—Pres. D. Miguel de Elizaicin (Medina, 37).—Secret. D. Celso Varona. 
Albacete.—Pres. D. Rafael Garcia Moreno.—Secret. D. Dominico Collado Gonzalez. 
Madrid. 
Badalona (Barcelona). 
Sarrià (Barcelona). 



Manuales y 17ieeionnrios 
Pesetas. 

Codorníu. 	EI Esperanto en dos lecciones.  	o'6o 
Rdo. P. Guinart.: . . . 	Diccionario Esperanto Espanol de rafces. 	r`oo 

» 	 Gramàtica. 	r`oo 
» » 	. . . . . 	Cuadro de palabras correlativas 	o`05 
» ». . 	Enumeración y significado de los afljos. , 	O`2o 
» » 

	

	 Ejercicio de traducción.  	o'5o 
IngladayZditez Villanueva. Manual y ejercicios. 2.a edición. Completo 

estudio gramatical con explicaciones y 
ejemplos provechosos.  	3`00 

» 	 Vocabulario Esperanto-Espanol y Espanol- 
Esperanto.  • , 	 6`oo 

Duyos é Inglada.. 	Curso Prdctieo de  Esperanto. Lecciones 
graduadas y ejercicios para aprender ra- 
pidamente la lengua internacional.. . . 	3`00 

» » 	 Clave de los temas y ejercicios. 	0`75 
Estas dos tiltimas obras sirven de texto en los cursos organizados por el Grupo 

de Valencia. 

OTRASi; OSRASS 

Traduccidn de Inglada. . . La Kuracisto per batoj. Comedia de L. 'F> 
Moratín.. 	 . , O'50 

Traducción de Maclean. 	. La Jeso de Knabinoj. Comedia de L. F. Mo- 
ràtfn. 	0`5o 

Esperantisto zo.o72. . . 	Verba amuzaĵo. Completa conjugación de 
un verbo en un discursito  .  	6`10 

• » 	 Cent dek tri Humorajoj,  	o'4o 
• » 	 Provo de Esperanta nomigado de Personaĵ  

nomoj 	  o'75 Vicente inglada 	 Edziĝo malaranĝifa aŭ  terura nekcompre- 
niĝo, monologo en unusceno kaj 	 kelkaj 
bastonbatoj 	  0`50 

Estas obras y todas las de Esperanto las proporciona esta administración median-
te el envio del importe en sellos de correo ú otros valores. A las tasadas en francòs ti 
otra moneda extranjera, agréguese el importe del cambio. 

Porte franco a domicilio. El que las quiera recibir certificadas aumente o'25 pese-
tas al importe del pedido. 

Distintivos Espertantistas 
(MODELO INTERNACIONAL) 

Ndm. I: Estrella sencilla esmaltada para alfiler de corbata, o'elo ptas.—Ndm. 2: 
La misma estrella en mayor tamano para el ojal, o'85 ptas.--Ndm. 3: Estrella esmal-
tada sobre fondo dorado con inscripción (alfiler o broche), 1`25 ptas.—Núm. 4: La 
misma para el ojal, 1`40 ptas.—Ntim. 5: La misma para colgante de reloj, 3'50 pesetas. 

Anàdase al importe del pedido to céntimos para franqueo. 


