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Nia fotogravurajo 
Sur nian lastan Junian numeron, ni 

enpresis leteron de Sinjoroj Barono de 
Menil kaj Bourlet, al Sinjoro Komandanto 
Huecas kaj al liaj afablaj gesamideanoj 
en Gerona'o, dankante la akcepton, kiu 
ilin ricevis en tiea stacidomo, kiam ili 
veturis el Parizo en Barcelonon. 

Tiam, dekjara kaj okjara infaninoj 
Karmeno kaj Mario-Terezo, filinetoj de 
S-ro Huecas, kies portretoj ni vidigas, 
sub flago de la Gerona Esperantista Gru-
po, prezentis al la veturantoj garbojn da 
floroj kaj per korekta esperanto ilin alpar-
olis: 

«Amegataj sinjoroj: 
Ni ne ankoraŭ  bone elparolas Esper-

anton; sed, se vi atente nin aŭskultos, vi 
komprenos, ke ni estas la ilo, per kiu la 
Gerona Esperantistaro montras al vi sian 
sinceran amikecon, sian veran fratecon, 
sian grandan amon; kaj ĝianome ni tre 
kore petas,akceptu ĉi-tiujn bukedojn, kiel 
donacion al vi, kaj al nia kara Majstro. 

Permesu, ke ni aldonu fortajn kaj 
korajn kisojn, kiujn vi transdonos al nia 
ĉiam amata Majstro. 

Vivu Esperanto! Vivu nia Majstro:» 

Va Kongreso 
La 4an de Septembro, sabaton, antaŭ-

tagon de la oficiala akcepto de D-ro Za-
menhof, li jam tie estis kun sia fremda 
sekvantaro, kaj ankaŭ  al Barcelona'o al-
venis, per sama kaj aliaj vojoj, ne hispa-
naj, kaj hispanaj esperar.tistoj el la cete-
raj hispanaj regionoj. 

De tiu momento pliigis la ĉiam mova-
don kaj gajecon en tiu urbo, kaj tra la 
placoj kaj stratoj, en la kafejoj, en la tea-
troj, en la kinematografoj, ĉie, oni vidas 
geesperantistoj, kiuj ĝoje babilas mon- 

Nuestro fotograbado 
En nuestro número de Junio Ultimo 

insertamos una carta de los Sres. Baron 
de Menil y Bourlet al Sr. Comandante 
Huecas y à los amables sasnideanos y 
sarnideanasdeeste senor en Gerona, agra-
deciendo el recibimiento de que fueron 
objeto en aquella estación en ocasión del 
viaje de Paris a Barcelona. 

Entonces, unas ninas de diez y de 
ocho anos, Carmen y Maria-Teresa, hiji-
tas del Sr. Huecas, cuyos retratos expo-
nemos bajo la bandera del Grupo Espe-
rantista de Gerona, ofrecieron à los via-
viajeros ramos de fibres, y en correcto 
esperanto les dijeron: 

«Amadísimos senores: 
Nosotras todavía no hablamos bien 

el Esperanto; pero si ustedes nos escu-
chan con atención, comprenderàn que 
somos el instrumento, por eI cual los 
esperantistas de Gerona muestran à uste -
des su sincera amistad, su verdadera fra-
ternidad, su gran amor; y en nombre de 
ellos, nosotras pedimos à ustedes muy 
carinosamente, que acepten estos ramos 
de fibres como regalo à ustedes y à 
nuestro querido Maestro. 

Permitidnos que anadamos sonoros y 
carinosos besos, que ustedes transmitirí n 
à nuestro siempre querido Maestro. 

;Viva el Esperanto! (Viva nuestro 
Maestro!» 

V Congreso 
El 4 de Septiembre, sàbado, vispera 

de la recepción oficial del Dr. Zamenhof, 
ya estaba él allí con su comitiva, y tam-
bien a Barcelona habían llegado por el 
mismo y otros caminos, esperantistas no 
espanoles, y espanoles de las demàs re-
giones elpanolas. 

Desde aquel momento aumento el 
movimiento y alegria de siempre en aque-
lla ciudad, y en las plazas, en las calles, 
en los cafés, en los teatros, en todas par-
tes se veaín esperantistas de ambos sexos 
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Irnnte la taŭgecon de nia lingvo kaj de-
tdante multajn lerni ĝin. 

Je la kvina vespera horo, Doktoro 
an enhof vizitis la Urbestraron, la Pro-
nr,an Deputataron, la Generalestro kaj 
t'ivila Provincestro. Li estis akompa- 

ik de la Loka Komitato de la Kongreso, 
la Konstanta Komitato, kaj de Akade-

.1.11u0j. La sekvantaro okupis kvar ve-
turllojn antaŭiratajn de rajdantaj urbaj 
gsr(Ioj. 

Lia Mosto sinjoro Urbestro ĝentile 
parolis nian karan Majstron, konstatigante 

r,randan honoron por Barcelono akcep-
im kaj la ceterajn esperantistojn. Dok 
o respondis danke en lia nomo kaj en 
nomo de la esperantistaro, pro la 
a akcepto de Barcelona'o. 
Simile okazis la akceptoj ĉe la aliaj 

n I ttnritatoj, kaj dum la vizitoj, S-ro Pujulí 
r+ lerte la prezentadojn, kaj la traduk-

I n de la paroladoj. 

La urbestrejon kaj la palacon de la 
I'rovinca Deputataro, famajn konstrua-
Hll, kiuj estas kaj enhavas belajn arta-

estis rigarditaj kaj tre laŭditaj de la 
k leraj vizitantoj. 

I )urn la trastratado de S-ro Zamenhof, 
rstis respektplene salutata de la plimul-
-I la trairantoj, kaj tiel li, kiel ĉiuj la 
.erantistoj, sin montris kontentaj de la 

!stetna Barcelona akcepto. 

Vespere, S-ro Joao Keatin, faris belan 
pnruladon pri Brazilujo en la Barcelona 
Ateneo, kun ĉeesto de S-ro Mudie, kiu 
,r.entis la parolonton, kaj aliaj multaj 
u•rantistoj. La festo finiĝis per gustado 

de taso da bonega Brazila kafo. 

Dimanĉon 
Frumatene komencis la esperanta 

vivo. Tapetoj, kaj esperantistaj flagoj or-
unas multajn balkonojn. La alvenintaj 
esperantistoj promenas tra la urbo, kaj 

I la alvenantaj vagonaroj kaj vaporsipoj, 
rnirls en la gastejojn aliajn kaj aliajn ge-
sumidcanojn. 

que alegremente charlahan demostrando 
la utilidad de nuestro idioma y decidien-
do í£ muchos a. aprenderlo. 

A las cinco de la tarde, el Dr. Za-
menhof visito al Ayuntamiento, à la Di-
putación Provincial, al Capitan general y 
al Gobernador Civil. Le acolnpanaban el 
Comité Local del Congreso, el Comité 
Constante y los académicos. La comitiva 
ocupó cuatro carruajes, precedidos de 
municipales à caballo. 

El Excmo. Sr. Alcalde atentamente 
habló à nuestro querido Maestro, hacien-
do constar el gran honor para Barcelona 
de recibir a él y à los demàs esperantis-
tas. El Doctor contesto agradecidamente 
en su nombre y en el de los esperantistas 
por el carinoso recibimientode Barcelona. 

Similmente se verificaron los recibi-
mientos de las otras autoridades, y du-
rante las visitas el Sr. Pujulà hizo hàbil-
mente las presentaciones y las traduccio-
nes de los discursos. 

La Casa Ayuntamiento y el palacio de 
la Diputación Provincial, famosas cons-
trucciones que son y contienen objetos 
artisticos, fueron contemplados y muy 
alabados por los ilustrados visitantes. 

Mientras recorrió las calles el senor 
Zamenhof, fué con el mayor respeto sa-
ludado por los viandantes, y tanto él 
como todos los esperantistas se mostra-
ban satisfechos del hospitalario recibi-
miento de Barcelona. 

Por la tarde, el Sr. Joao Keatin hizo 
un bello discurso concerniente al Brasil 
en el Ateneo de Barcelona, con asistencia 
del Sr. Mudie, que presento al orador, y 
otros muchos esperantistas. La fiesta ter-
minó saboreàndose una taza de magni-
fico café del Brasil. 

Domingo 
Muy de marana empezó la esperanta 

vida. Tapices y banderas esperantistas 
adornaban muchos balcones. Los espe-
rantistas de ambos sexos que habian lle-
gado paseaban la ciudad, y de los trenes 
y vapores que iban leegando, entraban en 
los hospedajes otros y otros samideanos 
y samideanas. 
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La kristanaj kongresistoj praktikis 
siajn religiajn devojn ĉe la Preĝejo de la 
Bonfarada Domo, kie predikis patro Ri-
charson kaj benis la katolikajn esperantis-
tojn je la nomo de Lia Moiŝto Papo, kaj ĉe 
la evangelia kapelo kun prediko de pastro 
Rust, 

En la korto de la Azilo, post la Meso 
okazinta en ĝia Preĝejo, la geinfanoj tie 
loĝitaj, pli ol cent kvin dek, evoluciis, 
ludis gimnastikon kaj kantis, inter aliaj 
kantaĵoj, «La Esperon, kiu estis aplaŭ-
degita. 

Je la oka horo estis komencita la alv-
enon de la geesperantistoj al Palaco de 
Belaj Artoj. Ĝi koincidis kun la ĉeesto tie 
de la Studentaj Kolonioj, kiuj revenas de 
sia somera ekskurso, kaj tio faris pli gaja 
kaj brua nian ĉeeston. 

La urba muzikistaro ludadis belajn 
muzikaĵojn. 

La galerioj de la Centra Navo de 
la konstruaĵo estis ornamitaj per tapetoj 
kaj per flagoj, fremdaj, naciaj, kaj espe-
rantistaj. 

Je la naŭa matene oni malfermis la 
akceptejon lokitan en teretaĵo de la pa-
laco, kaj en ĝi eniris preskaŭ  ĉiuj la 
ĉeestantoj geesperantistoj por sin infor-
milaŭbezone kaj preni korespondadon. 

Je la dekunua kaj kvarono, alvenis 
Palacon Doktoro Zamenhof akompanita 
de sia distinginda edzino kaj de S-roj 
Bourlet, Nibs, Boirac, Sebert, Pujula kaj 
de aliaj famaj fremdaj kaj hispanaj espe-
rantistoj. 

Bruegaj aplaŭdadoj salutis la alvenon 
de tiuj ĉi sinjoroj, dum ili transigis al la 
salono nomita Reginta Reĝino. 

Tie, doktoro donis la bonvenon al la 
kongresanoj, laŭdis la barcelonanojn kaj 
panegirfaris la esperanton. 

Liaj vortoj estis entuziasme akcep-
tataj. 

Poste li kaj sia sekvantaro transigis al 
la Centra Navo. La urba muzikistaro lu-
dis nian himnon «La Espero» kiun kantis 
la geesperantistoj, kaj la publiko freneze 

aplaŭdis. 
La Doktoro kaj la sinjoroj de la komi-

tato salutis la urbestron kaj la urbestraron. 

Los Congresistas cristiancs practica-
ron sus deberes religiosos en la iglesia 
de la Casa de Beneficencia, donde pre-
dico el P. Richarson, y bendijo a los Ca-
tólicos esperantistas en nombre de Su 
Santidad, y en la Capilla evangélica con 
sermon del Pastor Rust. 

En el patio del Asilo, después de la 
Misa que se dijo en su iglesia, las ninas y 
nihos, alli albergados, mas de ciento cin-
cuenta, evolucionaron, hicieron gimnasia 
y cantaron, entre otras piezas, La Espe-
ro», que fué aplaudidfsima. 

A las ocho habfa empezado la llegada 
de los esperantistas al Palacio de Bellas 
Artes. Coincidió con la presencia alli de 
las Colonias Escolares, que volvfan de su 
excursiOn veraniega, y elio hizo mas 
alegre y ruidosa nuestra fiesta. 

La música del Ayuntamiento tocó 
bellas composiciones. 

Las galerfas de la Nave Central del 
edificio estaban adornadas con tapices y 
con banderas extranjeras, nacionales y 
esperantistas. 

A las nueve de la manana se abrió el 
local de recepciones, instalado en el piso 
bajo de palacio, y en el entraron casi 
todos los esperantistas alli presentes para 
informarse de lo que les convenfa y reci-
bir correspondencia. 

A las once y cuarto Ilegó al Palacio 
el Dr. Zamenhof, acompanado de su dis. 
tinguida esposa y de los Sres. Bourlet, 
Mibs, Boirac, Sébert, Pujula y otros fa-
mosos esperantistas extranjeros y espa-
holes. 

Ruidosfsimos aplausos saludaron la 
llegada de estos senores, mientras se di-
rigían al Salon llamado Reina Regente. 

Alli el Doctor dio la bienvenida a los 
congresistas, alabó a los barceloneses y 
preconizó el esperanto. 

Sus palabras fueron recibidas con en-
tusiasmo. 

Después, él y su séquito se traslada-
ron a la Nave Central. La música del 
Ayuntamiento tocó nuestro himno «La 
Espero», que cantaron los esperantistas, 
aplaudiéndolos el público frenéticamente. 

El Doctor y los senores del Comité 
saludaron al alcalde y a los concejales. 
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S-ro urbestro Layret kaj urba konsil- 	El Sr, Layret, alcalde, y el Sr. Fuster, 
anto S-ro Fuster parolas al la studentetoj. concejal, hablaron a los estudiantes. 

	

Tuj, Doktoro Zamenhof laŭdis la kolo- 	Seguidamente, el Doctor Zamenhof 

	

niajn instituciojn, salutante la morgaŭajn 	alabó las instituciones coloniales, salu- 
homojn, kiuj scios kompreni kaj disvasti- dando a los hombres de marana, que sa. 
gi la esperantan lingvon, tiel fratigante bran entender y difundir el idioma Espe- 
ĉiujn terpopolojn. 	 ranto, haciendo de ese modo fraternizar 

a todos los pueblos de la tierra. 

	

Vivu'oj al Doktoro Zamenhof kaj al 	Vivas al Doctor Zamenhof y al espe- 
esperanto estingis liajn lastajn vortojn. 	ranto ahogaron sus últimas palabras. 

	

Tagmeze okazis la inaŭguracio de arta 	Al mediodía se verificó la inaugura- 
Ekspozicio organizita de «Esperantista ción de una Exposición Artistica organi- 
Vagabonda Klubos en Salono Parés. 	zada por el «Club Esperantista Vagabun- 

do», en el Salon Parés. 

	

S-ro Chavet, sekretario de Pariza Gru- 	El Sr. Chavet, secretario del Grupo 
po, malfermis la Ekspozicion per parola- de Paris, abrió la Exposición con un dis-
deto, al kiu respondis Doktoro Zamenhof. cursito, al cual contesto el Dr. Zamenhof. 

	

Posttagmeze oni ludis pied-pilkon; tiun 	Por la tarde se jugó un foot-ball, fies- 
feston prezidis D-ro Zamenhof, kun ĉees- ta que presidio el Doctor Zamenhof, con 
to de multaj geesperantistoj. 	 asistencia de muchos esperantistas. 

	

Belaj muzikaĵoj estis luditaj de la 	Hermosas composiciones musicales 
Muzikistaro de la Ruĝa Kruco, inter ili, fueron tocadas por la Banda de la Cruz 
ripetite, «La Espero». 	 Roja, entre ellas, repetidamente, «La Es- 

Je la deka vespera horo okazis kon-
certo, por la honoro de la kongresistoj, 
en teatro nomita Romea. Verkoj de Char-
pentier, Bayle, Gounod, Surer, Onia, 
Fargas, Le Boux, de Menil, Deutsch, de 
la Meurthe y Gluck estis kantitaj de 
fraŭlinoj Marta Prevost, Onia, Fargas, 
Mario Brucker, Decourt, Henkel kaj S ro 
Masip, geesperantistoj, kun granda ĉees-
tantaro, en kiu sufiĉegis bela belsekso. 

D-ro Zamenhof ĉeestis kun sia edzino 
kaj estis ovaciita. 

Lundon 

Barcelono estas esperantigtta; sufiĉe-
gas esperantistaj flagoj en vendejoj, 
halkonoj, kafejoj, tramvojoj, k. t. p.; ĉie, 
oni laŭtpublikigas esperantistajn gazet-
ojn; ĉie oni kantas aŭ  ludas nian himnon 
.La Espero». 

Frumatene komencis la alveno de 
geesperantistoj, al la Palaco de Belaj 
Artoj, inter kiuj, multaj kaj belaj espe-
rantistinoj. 
Ĝia majesta salono estis arte ornami-

ta. En la centro estas starigita vasta tri-
buno difinita por la prezidantaro por la 
komitato, kaj por la fremdaj Delegitoj.  

pero». 
A las Biez de la noche se verified,  un 

concierto en honor de los Congresistas 
en el teatro de Romea. Composiciones de 
Charpentier, Bayle, Gounod, Surer, Onia, 
Fargas, Le Roux, de Menil; Deutsch, de 
la Meurthe, y Gluck, fueron cantadas por 
las Srtas. Marta Prevost, Onia, Fargas, 
Maria, Brucker, Decourt, Henkel y senor 
Masip, esperantistas, con gran concurren-
cia, en la que abundaba bello, bello sexo. 

El I)r. Zamenhof asistió con su senora 
y fué ovacionado. 

Lunes 
Barcelona esti esperantizada; abun-

dan banderas esperantistas en las tiendas, 
balcones, cafés, tranvías, etc.; por todas 
partes se pregonan periódicos esperan-
tistas; por todas partes se canta o se toca 
nuestro himno «La Espero». 

De buena marana empezó la llegaia 
al Palacio de Bellas Artes de los esperan-
tistas, entre los cuales habîa muchas y 
bellas esperantistas. 

Su majestuoso salon estaba artistica-
mente adornado. En el centro había le-
vantada espaciosa tribuna designada para 
la presidencia, para el Comité y para los 
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Malantaŭen el la tablo, oni vidas la verdan 
standardon kaj busto de la genia elpen-
sinto de esperanto. 

Kvarono de la dekunua horo, eniras 
Doktoro kun lia sekvantaro; kaj la espe-
rantistaro kaj la publiko, lin salutas per 
eksterordinara ovacio. Li okupis la pre-
zidantan seĝegon; dekstre sidiĝas urbes-
tro S-ro Layret, kaj en aliaj lokoj, apud 
la tablo, S-roj Pujulà, Bourlet, Mibs, Sa-
badell, kaj Perogordo. Estas gesekretarioj 
S-ino Rebours de Pujula kaj S-ro Chavet. 

S-ro Mibs, prezidanto de la kvara 
Kongreso okazinta en Dresdeno la pas-
intan jaron, post saluta paroladeto, cedis 
la prezidon al S-ro Pujuld. 

D-ro Zamenhof, per mallonga paro-
lado, dankas la Reĝon, la ministrojn, la 
Barcelonan urbon kaj la Barcelonan ur-
bestraron, en sia nomo kaj en nomo de 
la esperantistoj, pro la protekto donita 
al Esperanto. 

Ankaŭ  parolis S-ro Pujuld, kaj S-ro 
Chavet sciigante, ke Belga registaro sen-
dis por ĝin riprezenti en la Kongreso al 
S-roj Van der Biest kaj Oscar Van Choor, 
tiu de Norvegujo al S-ro Schibie, kaj tiu 
de Usono al S-rojHarriskaj Edvard Reed. 

La urbestro, per Katalunja lingvo, 
salutis la Kongreson kaj konstatigis la 
grandan ĝojon ke Barcelono sentas esti 
gastejo de la esperantismo. S-ro Bremón 
tradukis tiun paroladon, kiu estis tre 
aplaŭdita. 

Laŭ  propono de S-ro Zamenhof, oni 
salutis telegrafe liajn Mogtojn, Hispanan 
Reĝon,Reĝidon Don Karolo, Ministraron, 
kaj S-ro Codorniu. 

La delegitoj parolis je la nomo de 
siaj reprezentitaj, nome: el tiuj de Usono, 
S-ro Rood. 

Bohemujo, S-ro Represt. 
Brazilo, S-ro Keating. 
Anglujo, S-ro Mudie, 
Gibraltaro, S-ro Edwart. 
Skotlando, S-ro Lutz.. 
Danujo, S-ro Pinck. 
Finlando, S-ro Frenckel. 
Francujo, S-ro Decourt. 
Kastila lingvo, S-ro Perogordo. 
Valencia Urbestraro, S ro Aguilar. 

delegados extranjeros. Detràs de la mesa 
se vela la bandera verde y el busto del 
genial inventor del esperanto. 

A las doce y tres cuartos entra el 
Doctor con su séquito; y los esperantistas 
y el publico le saludan con extraordina-
ria ovación. Ocupa el sillón presidencial; 
a su derecha se sienta el alcalde senor 
Layret, y en otros sitios de la mesa, los 
senores Puju'à, Bourlet, Mibs, Sabadell y 
Perogordo. Son secretarios la Sra. Re-
bours de Pujuld y el Sr. Chavet. 

El Sr. Mibs, presidente del Cuarto 
Congreso verificado en Dresde el ano 
pasado, después de un discursito de salu-
tación, cedió la presidencia al Sr. Pujuld. 

EI Dr. Zamenhof, en corto discurso, 
da gracias al Rey, a los ministros, a la 
ciudad de Barcelona y al Ayuntamiento 
de Barcelona, en su nombre y en nombre 
de los esperantistas, por la protección que 
han dado al esperanto. 

También habló el Sr. Pujuld y el se-
nor Chavet, manifestando que el Gobier-
no belga había enviado para representarlo 
en el Congreso al Sr. Van der Biest y Os-
car Van Choor; el de Noruega al senor 
Schibie y el de los Estados Unidos à los 
Sres. Harris y Eduardo Reed. 

El alcalde, en cataldn, saludó al Con-
greso, é hizo constar la gran alegría que 
siente Barcelona en hospedar al esperan-
tismo. El Sr. Bremón tradujo ese discur-
so, que fué muy aplaudido. 

A propuesta del Sr. Zamenhof se diri-
gieron telegramas de salutación a. S. M. 
el Rey de Espana, S. A. el Principe don 
Carlos, al Ministerio y al Sr. Codorniu. 

Los delegados hablaron en nombre 
de sus representados, a saber: de los de 
los Estados Unidos deAlnérica, Sr. Rood. 

Bohemia, Sr. Represt. 
Brasil, Sr. Keating. 
Inglaterra, Sr. Mudie. 
Gibraltar, Sr. Edwart. 
Escocia, Sr. Lutz 
Dinamarca, Sr. Pinck. 
Finlandia, Sr. Frenckel. 
Francia, Sr. Decourt. 
Lengua castellana, Sr. Perogordo. 
Ayuntamiento de Valencia, Sr. Aguilar. 
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Vaskonia lingvo, S-ro Allende. 	 Lengua vascongada, Sr, Allende. 
Astura lingvo, S•ro Fraga. 	 Lengua asturiana, Sr. Fraga. 
Katalunja lingvo, S•ro Bremon. 	 Lengua catalana, Sr. Bremón. 
Germanujo, S-ro Arnold. 	 Alemania, Sr. Arnold. 
Holandujo, S-ro Wermans. 	 Holanda, Sr. Wermans. 
Hungarujo, S-ro Marich. 	 Hungria, Sr. Marich. 
Italujo, S-ro Tellini 	 Italia, Sr. Tellini. 
Polonio, S-ro Grabowski. 	 Polonia, Sr. Grabowski. 
Rusujo, S-ro Orwstrowsky. 	 Rusia, Sr. Orowstrowsky. 
Kaŭkaso, S-ro Ciclaris. 	 Caucaso, Sr. Ciclaris. 
Samoa'o, S•ro Stamitiades. 	 Samoa, Sr. Stamitiades. 
Svisujo, S-ro Privat. 	 Suiza, Sr. Privat. 
Irlanduĵo, S-ro Parker, k. t. p. 	 Irlanda, Sr. Parker, etc. 
Oni legis la multajn ricevitajn ali- 	Se leyeron las muchas adhesiones re- 

ĝojn. 	 cibidas. 
Paroladoj de D-ro Zamenhoj kaj de 	Discursos del Dr. Zamenhof y del se- 

S-ro Pujula malfermas la kunsidon, kaj fior Pujuld cierran la sesión, y durante el 

dum la unua, piede la ĉeestantaro, oni de- primero, con el auditorio de pie, se dedi-
diĉas rememoron al fraŭlino Schroder, có un recuerdo a la Srta. Schroder, que 

kiu mortis en Svisujo dum sia vojaĝo al murió en Suiza durante su viaje al Con- 
la Kongreso. 	 greso. 

Kvarono antaŭ  la unua horo finiĝis la 	A las doce y tres cuartos termino la 
matena kunveno. 	 reunion de por la marana. 	- 

Je dudek minutoj de la kvara horo 	A las tres y veinte minutos continuo 
daŭrigis la kunsido. La ĉeestantaro estis la sesión. Los asistentes fueron tan nu- 

tiel multenombra, kiel matene. 	 merosos como por la marana. 
Parolis S-ro Schwar reprezentanto de 	Habló el Sr. Schwar, representante de 

la Bosnioj kaj Herzegovinoj, kaj tiu de los Bosnios y Herzegovinos, y el de los 
Dalmacioj. 	 de Dalmacia. 

S-ro Richardson reprezentanto de la 	El Sr. Richardson, representante de 

Franca Federacio de Industrio kaj ko- la Federación de la Industria y el Co- 
merco, pri ĝia disvastiĝo. 	 mercio, franceses, por su difusión. 

Pri komerca propagando kaj pri Ban- 	Respccto a propaganda comercial y 

ko Esperantista Organizita de S-ro Ĉefeĉ, respecto al Banco Esperantista organiza- 
S-roj Mann kaj Blaisse. 	 do por el Sr. Ĉefeĉ, los Sres. Mann y 

S-ro Cart pri konitaj esperantaj Alo- Blaisse. 
siloj. 	 El Sr. Cart, de las conocidas claves de 

S-roj Allende kaj Privat, pri la pro- Esperanto. 
pagando de gazetoj. 	 Los Sres. Allende y Privat, de propa- 

S-ro Sekretario legis leteron de Cen- gación de periódicos. 
tra Oficejo rilate al insignioj por koni la 	El senor secretario leyo una carta de 

naciecon. 	 la Oficina Central, referente a insignias 
Je la kvina horo finiĝis la unua kun- para conocer la nacionalidad. 

sido. 	 A las cieco termino la primera sesión. 
La Esperantista klubo aranĝis muzi- 	El Club Esperantista organizo una 

kan-teatran kunvenon en teatro Romea, reunion músico-teatral en el teatro Ro-
kun ĉeesto de D-ro Zamenhof, kaj la mea, con asistencia del Dr. Zamenhof y 
plimulto de la kongresanoj, kelkaj kun la mayor parte de los congresistas, algu-

naciaj kostumoj. Oni faris bonan muzi- nos con trajes nacionales. Se hizo música, 
kon, kaj S-ro Urbes deklamis esperan- y el Sr. Urbes dijo un monologo en os-

tan monologon de S-ro Pujulà. Cio estis peranto del Sr. Pujulà. Todo fué aplau- 

aplaŭdegita. 	 didisirno. 
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Mardon 

Komencas la kunsidoj en la Univer-
sitato. 

je la deka matena horo, S-ro Zamen-
hof akompanita de S-roj generalo Sébert, 
Mibs, Pujulà, kaj aliaj kongresistoj, vizi-
tis en lia oficejo al Barono de Bonet, ĝia 
rektoro. Inter la vizitato kaj la vizitantoj 
intersanĝ iĝis ĝentilaj frazoj. 

Post;  Doktoro, kaj lia sekvantaro eni-
ris eh la precipan palacsalonon, kie jam 
estis multe da geesperantistoj, kaj Dok-
toro malfermis la kunsidon. 

S-ro l\Iudie prezidanto de «Universa-
la Esperanta Asocio= salutis la esperan-
tistaron, kaj kuraĝis ilin, por ke ili daŭri-
gu la propagandan agon. 

S-ro Hadler, direktoro de la gazeto 
«Esperanto» per vasta parolado lernis la 
sciadon, rilate al la lingvo esperanto. 

Oni legis telegramojn responde de 
Liaj Mo^stoj Reĝo kaj Ministraro. 

Salutita per grandaj aplaŭdoj stari-
ĝis Doktoro Zamenhof, kiu salutis la 
anojn de U. E. A., kaj diris, ke ĝi estas 
nun la plej grava institucio de l'esperan-
tismo, kaj ke ĝi estas, tiu, kiu organizis 
la esperantistojn. 

Kiam li finis lian paroladon, per tri 
daŭrigitaj, bruegaj aplaŭdoj, oni salu-
tis lin. 

S-ro Ronssea faris paroladon pri nia 
lingvo. 

Oni faris la disdonon de diplomoj al 
la esperantistoj ekzamenitaj kaj aprobi-
taj por profesoroj. 

S-ro Privat parolis pri vivantaj ling-
voj, rilate kun Zamenhofa lingvo. 

Je la unua horo disigis la esperan- 
• tistoj. 

Matene kaj vespere okazis ankaŭ  kun-
venoj de farmaciistoj, de leĝistoj kaj de 
medicistoj. Tiu ĉi estis prezidita de Dok-
toro Zamenhof kaj decidis, ke de nun la 
notinda gazeto «Voĉo de Kuracistoj» di-
finu du paĝojn por la «Kuracista Aso-
ci o» . 

Aliaj geesperantistoj vizitis kelkajn 
medicistajn klinikojn, la urbestrejon, la 
Diputaciejon, la arivon de la Aragon'a 

Martes 

Empiezan las reuniones en la Univer-
sidad. 

A las diez de la mariana, el Sr. Za-
menhof, acompanado de los senores ge-
neral Sébert, Mibs, Pujulà y otros con-
gresistas, visitaron en su despacho al 
Rector Baron de Bonet. Entre el visitado 
y los visitantes se cambiaron atentas 
frases. 

Después el doctor y su séquito en-
traron en el salon principal del Palacio, 
donde ya habfa muchos esperantistas, y 
el doctor abrió la sesión. 

El Sr. Mudie, presidente de la «Aso-
ciación Universal de Esperanto>, saludó 
à los esperantistas y los animo para que 
continuaran la acción propagadora. 

El Sr. Hadler, director del periodico 
«Esperanto», en extenso discurso, estu• 
dio las ciencias con relación al esperanto. 

Se Ieyeron telegramas de contesta-
ción de S. M. el Rey y del Ministerio. 

Saludado por grandes aplausos se le-
vanto el Dr. Zamenhof, que saludó à los 
socios de U. E. A., y dijo que esta es 
ahora la mas importante institución del 
esperantismo y que es la que ha organi-
zado à los esperantistas. 

Cuando acabó su discurso, por tres 
continuados estruendosos aplausos, fué 
saludado. 

El Sr. Ronssea hizo un discurso refe-
rente à nuestro idioma. 

Se hizo la distribución de diplomas à 
los esperantistas examinados y aproba-
dos para profesores. 

El Sr. Privat habló de lenguas vivas, 
con relación à la lengua de Zamenhof. 

A la una se separaron los esperan-
tistas. 

Por la marana y por la tarde se veri-
ficaron también reuniones de farmacéuti-
cos, de abogados y de médicos. Esta fué 
presidida por el Dr. Zamenhof y decidió 
que desde ahora la notable revista «Voz 
de los Médicos», dedique dos pàginas 
para la Asociación de Médicos. 

Otros esperantistas visitaron algunas 
clínicas de médicos, la casa Ayuntamien-
to, la de la Diputación, el Archivo de la 
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Krono, la Muzeon de Sanktino Gadea, la 
Katedralan Preĝejon, kaj aliajn vidirda-
ĵojn. Aliaj faris ekspedon al la proksima 
pentrinda vilaĝo Sitges'o. 

Unu el la plej bonaj aktoj de la kon-
greso estis la koncerto, kiu okazis en la 
Palaco de Belaj Artoj. La fama organo 
estis bonege ludita de S-ro Daniel, kiu 
atingis multajn aplaŭdojn, same kiel la 
horoj. La Salono estis lumigita kaj 
eksterordinara estis la ĉeestantaro. 

Merkredon 
Matene, je la deka kaj tri kvaronoj, 

sub la direktado de Lia Morto S-ro 
franca Generalo Priou, okazis en la Parko 
eksperimentoj de la «Ruĝa Kruco» dum 
kiuj, oni nur uzis la esperantan lingvon. 

Ceestis ankaŭ, plie, S-ro Priou, D-ro 
Zamenhof kun sia aminda edzino, la 
delegito de la «Ruĝa Kruco» en la Kata-
talunaj provincoj, S-ro Montaner, la Re-
giona Prezidantino S-iro Rozo Alier, la 
Vicprezidantino vidvino Sanz, la Sekre-
tariino S-iro Estansen kaj multenom-
brega publiko, la plimuito esperantista. 

Tagrneze, kongresistoj eniris en pla-
ceton, kie staras statuo de fama katalun-
jano poeto Aribaŭ, kiu antaŭdiris lingvon, 
kiu fratigus ĉiujn popolojn. 

Tie S-ro Pujulà parolis esperante kaj 
katalane, pri esperantista devo tributi re-
memoron al defendinto de lingvo inter-
nacia, kaj Doktoro Zamenhof laŭdis la 
Barcelonan diveniston. 

Surskribita metala tabulo, kie oni 
legas La esperantistoj diern la V.' Iton-
greso al Ariban, Barcelono 19o9, estis 
mnaltegita, per rekuro de esperantista 
flago, kiu ĝin tegis. 

Dankis en la nomo de la urbo, la vic-
urbestro Srro Puig. 

S-inoj de Zamenhof, de Pujulà, kaj de 
Sebert demetis grandajn bukedojn sur la 
monumenton. 

La publiko aklamis sinjoron Zamen-
hof. 

La «Floraj Ludoj» estis ĉarmanta 
festo. La granda salono de «La Borso» 

Corona de Aragon, el Museo de Santa 
Gadea, la iglesia Catedral y otras cosas 
dignas de verse. Otros hicieron una ex-
pedición a la pintoresca villa de Sitges. 

Uno de los mejores actos del Con- 
greso fué el concierto que tuvo lugar en 
el Palacio de Bellas Artes. El famoso 
organo fué tocado por el Sr. Daniel, que 
obtuvo muchos aplausos, como también 
los coros. El salon estaba iluminadfsimo 
y era extraordinaria la concurrencia. 

Miércoles 
Por la marana, à las diez y tres 

cuartos, bajo la dirección del excelentf-
simo senor general francés Mr. Prion, se 
hicieron en el Parque experimentos de la 
«Cruz Roja», durante los cuales solo se 
hizo uso del Esperanto. 

Estuvieron, ademàs del Sr. Priou, eí 
Doctor Zamenhof con su apreciable es-
posa, el delegado de la «Cruz Roja» en 
las provincial catalanas Sr. Montaner, la 
Presidenta Regional Sra. Rosa Alier, la 
vicepresidenta Sra. Sanz, la secretaria 
Sra. Estansen y numeroso público, en su 
mayorfa esperantistas. 

Al mediodfa los Congresistas fueron 
à la placeta donde està la estatua del fa-
moso poeta catalàn Aribau, que predijo 
una lengua que fraterrizarfa todos los 
pueblos. 

Alli el Sr. Pujulà habló en Esperanto 
y catalàn del deber esperantista de tri-
butar un recuerdo al defensor de una 
lengua internacional, y el doctor Zamen-
hof elogio al vate de Barcelona. 

Inscripta placa de metal donde se lee 
(traducido al castellano): Los esperantis-
tas durante el V Congreso d Aribau, 
Barcelona 1909, fué descubierta, des-
corriendose una bandera esperantista que 
la cubria. 

Dio gracias en nombre de la ciudad, 
el teniente alcalde Sr. Puig. 

Las Sras. de Zamenhof, de Pujulà y 
de Sébert depositaron grandes ramos de 
fibres sobre el monumento. 

El público aclamo al Sr. Zamenhof. 

Los «Juegos Florales» fueron una fies-
ta encantadora. El gran salon de la «Bol- 
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estis ornamita per tapisoj kaj prezentis 
bonegan aspekton. 

Meze, trono atendis la Reĝinon de la 
Festo. 

Je la kvara vespera horo, kaj ludante 
maron la urba muzikistaro, eniris en la 
salonon doktoro Zamenhof akompanata 
de la prezidanto de la Floraj Ludoj S-ro 
Bourlet, de S-ro Pujulà, kaj aliaj espe-
rantistoj. S•ino de Zamenhof, Rebours 
kaj aliaj okupis preferajn lokojn. En tiuj 
difinitaj por aŭtoritatoj estis la urbestro 
kaj kelkaj urbkonsilantoj, la Prezidanto 
de la Provinca Deputataro, kaj aliaj Sin-
joroj. La salono estis plenigegita. 

Sinjoro Urbestro anoncis, ke la festo 
estas komencata. 

S-ro Bourlet faris bonegan paroladon, 
kiu estis kelkaj fojoj interrompita per 
entuziasmaj ovacioj. 

S-ro Boirac sekretario, de la Ludoj, 
legis la premiitajn verkojn. 

Trafis la Bukedon de naturaj floroj, 
Dresdena fraŭlino Mario Hankel, verkis-
tino de kelkaj libroj germane kaj espe-
rante skribitaj. 

Kiam S-ro Rektoro Boirac legis Sian 
nomon, deliranta ovacio estis al Si farita 
de ĉiuj la ĉeestantoj, piede. Li donis Sin 
lian brakon, urba muzikistaro ludis mar-
eon, kvar urbogardistojn, para de vestitaj 
iris post la paro, kaj fraulino Hankel, 
Jam Reĝino de la Festo, okupis la tronon, 

Tuj S-ro Chavet legis Sian poezion. 
jen.  

sa» estaba adornado con tapices y pre-
sentaba un magnifico aspecto. 

En medio, un trono esperaba a la 
Reina de la Fiesta. 

A las cuatro de la tarde y tocando 
una marcha la mdsica del Ayuntamiento, 
entraron en el salon el doctor Zamenhof 
acompanado del presidente de los Juegos 
Florales Sr. Bourlet, del Sr. Pujulà y de 
otros esperantistas. La Sra. de Zamen-
hof Rebours y otras, ocuparon lugares 
preferentes. En los destinados para auto-
ridades estaban el alcalde y algunos con-
sejeros, el presidente de la Diputación 
Provincial y otros senores. El salon rebo-
saba. 

El senor alcalde anunció que la fiesta 
estaba comenzada. 

EI Sr. Bourlet hizo un magnifico dis-
curso, que fué algunas veces interrumpi-
do por entusiastas ovaciones. 

El Sr. Boirac, secretario de los Juegos 
leyó las obras premiadas. 

Alcanzó el Ramo de 'gores naturales 
la Srta. de Dresden Maria Haukel, corn-
positora de algunos libros en alemàn y 
en esperanto. 

Cuando el Sr. Rector Boirac leyó el 
nombre de ella, los asistentes, en pie, la 
hicieron una delirante ovación. Él la dió 
el brazo, la musica del ayuntamiento 
tocó una marcha, cuatro municipales de 
gala fueron detràs de la pareja, y la se-
norita Haukel, ya Reina de la Fiesta, 
ocupó el trono. 

En seguida el Sr. Chavet leyó la poe-
sia de ella. Hela aqui: 

LA SIMBOLO DE L' AMO 
(El simbolo del Amor) 

Rozujo sovaĝa, simbolo de l'amo, 
En vintro vi staras sen ia ornamo! 
En kampo vi nuda ĉagrenas dezerte, 
Rozujo, malvarmo mortigos vin certe. 

Mallaŭte tre dolĉa voĉeto elsonas: 
«Silentu, silentu, mi dormon bezonas: 
»Min nutras denove patrino la tero, 
»Pacience atendas mi ĝis la somero. 

Dormantan rozujon printempo vekigis 
Somero ĝin riĉe kaj bele florigis. 

Ho, donu al mi nun kroneton belfloran, 
Girlandon balancan kaj brilekoloran! 

«Ne tusu; ne iru floraron, la mian, 
»Mi pikos, mi vundos la manon, la vian, 
»Pro amo mi miajn floretojn defendos, 
»Pro amo mi miajn pikilojn forsendos. 

Al vento ĝi florofoliojn oferis, 
Aŭtune la fruktoj fiere aperis: 
Rozujo simbolo de l'amo vi restas, 
Pacienca, alloga, kuraĝa vi estas. 
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Poste S-ro Bline el Polonio, legis par- 	Después el Sr. Bline de Polonia leyó 
oladon de S-ro Grawouski, de Varsovio. un discurso del Sr. Grawouski de Var- 

sovia. 
Ceteraj premioj estis disdonitaj. 	 Fueron repartidos los demàs premios. 
La gajnantoj, kiuj ĉeestis, estis S-roj 	Los agraciados que estaban presentes 

Privat, Bickell, Chavet, Laveri, Clerement, eran los Sres. Privat, Bickel], Chavet, La-
Rogensson, Vanschou, Bousson, Bria, veri, Clerement, Rogensson, Vanschou, 
Dalmau kajInglada,tiujdu lastaj,hispanaj. Bousson, Bría, Dalmau é Inglada, estos 

dos tíltimos, espanoles. 
Nia premio estis gajnita de S-ro Ru- 	Nuestro premio lo ganó el Sr, Rudolf 

dolf Sprolte, norvego. 	 Sprolte, noruego. 
Inter la aliaj premiitoj, estis kelkaj 	Entre los otros premiados hubo algu- 

fraŭlinoj. 	 nas senoritas. 
Post ladisdonodepremiojS-roBourlet 	Después de distribuídos los premios, 

faris mallongan paroladon, kiu finiĝis per el Sr. Bourlet hizo un corto discurso que 
Vivu esperanto! ripetegita. S-ro urbestro terminó con un jViva el esperanto!, ex-
diris: La festo estas fermita. Urba muzi- traordinariamente repetido. EI Sr.Alcalde 
kistaro ludis himnon «La Espero» kaj dijo en esperanto: La fiesta ha termina- 
samtempe kongresanoj 'gin kantis. 	do. La música del Ayuntamiento toto el 

himno «La Espero» y al mismo tiempo 
lo cantaron los congresistas. 

Longe daŭris Ia foriro, kaj kiam nia 	El desfile duro mucho, y cuando nues- 
kara majstro eliris el la «Borso», estis tro querido maestro salió de la «Bolsa., 
entuziasme ovaciita. 	 fué ovacionado con entusiasmo. 

Vespere, en la teatro «El Bosque» 	Por la noche, en el teatro «EI Bosque», 
(La Bosko), por honori la esperantistoj, en honor de los esperantistas se canto 
oni kantis Lohengrin, esperante la kant- Lohengrin, en esperanto el recitado del 
parolon de kavaliro Gral, kaj «Akcepto». caballero Gral, y «Akcepto». 

Oni dancis la baleton «Studento Pari- 	Se bailó «El estudiante Parigini. y 
gini» kaj finiĝis la prezentado per alego- terminó la representación por una alego- 
rio de esperanto. 	 rfa del esperanto. 

La partero estis ornamita per espe- 	El patio estaba adornado con bande- 
rantistaj flagoj. Estis multe da kongresis- ras esperantistas. Ilabía muchos congre- 
toj kaj ĉio estis tre aplaŭdita. 	 sistas, y todo fué muy aplaudido. 

Ankaŭ  vespere S-ro Luis Carlos faris 	También per la noche el Sr. Luis 
interesan paroladon en la Ateneo, pri la Carlos hizo un interesante discurso en el 
neceso de helpa lingvo inter la oficistaro Ateneo, referente a la necesidad de una 
de la tutmonda presistaro. Li estis tre ap- lengua auxiliar entre el personal de la 
laŭdita de la ĉeestantoj kongresanoj. 	imprenta mundial. Fué muy aplaudido. 

laŭdon 

Matene, kvarono de deka horo, ko-
mencis en la Universitato la kunsidoj de 
la Lingva Komitato, kiuj rezultis tre in-
teresaj. 

Je la deka horo, en alia salono oni 
decidis prezenti, skribe, proponon pri tio, 
ke la delegitoj de esperantistaj Societoj 
havu juĝan personecon antaŭ  la naciaj 
Registaroj. 

Posttagmeze oni faris ekskursojn, per  

Jueves 

Por la manana, a las nueve y tres 
cuartos, empezaron en la Universidad las 
reuniones del Comité de la Lengua, que 
resultaron muy interesantes. 

A las diez, en otto salon, se decidió 
presentar, por escrito, una proposición 
para que los delegados de Sociedades 
esperantistas tengan personalidad jurídica 
ante los Gobiernos de las naciones. 

Por la tarde se hicieron excursiones, 
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tramvojoj,al montoTibidabo kaj al vilaĝo 
Vallvidrero. 

Je la kvina horo vespere, kunvenis en 
Kontinentala Kafejo la komercistoj, kaj 
je la naŭa horo en Farmacia Kolegio, la 
farmaciistoj. 

En la teatro Romea oni prezentadis 
la dramon «Mistero de Doloro) esperan-
te tradukitan. 

La esperantistaj aktoroj, la verkisto, 
kaj la tradukinto, tiel kiel Doktoro Zam-
enhof, kiu alestis al la teatro, estis tre 
aplaŭditaj de la multenombra publiko, 
kiu ĝin plenis. 

La urbestraro voĉdonis kvin mil pes-
etojn por adiaŭi la kongresanojn. 

Vendredon 

Matene, «Lingva Komitato) kaj «Es-
peranta Universala Asocio» denove havis 
kunsidon en la Universitato, kaj ankaŭ  la 
«Fervojistoj», Katolika Unuigo» kaj la 
«Internacia Asocio de Majstroj), kiu estis 
prezidita de S-iro Chelmot, kun ĉeesto 
de pli ol cent geanoj. 

Posttagmeze okazis en la «Parko» la 
kuradoj de motocikletoj kaj bicikletoj. 

La ĉeestantaro estis eksterordirara, 
kaj Doktoro Zamenhof okupis lokon inter 
la juĝantaro, tiel kiel sia edzino, tiu de 
S-ro Pujala kaj multaj esperantistoj. 

Motocikletoj kuris kaj gajnis la prem-
ion S-ro Aparg. 

La kurantoj de bicikletoj sin disputis 
la «Pokalon Esperanto), ili estis sep, kaj 
gajnis S-ro Magdalena la pokalon, kaj 
Sinjoroj Borras, Quirante kaj Barnola, la 
duan, trian kaj kvaronan premiojn. 

La venkintoj estis ovaciitaj. 
Vespere, je la sepa kaj kvarono, 

S-ro Zamenhof akompanita de gesinjoroj 
Pujulà, de S-ro Mann kaj de aliaj disting-
indaj kongresanoj vizitis la «Katalanan 
Vegetarianan Ligon». Li estis salutata de 
doktoroj Falp kaj Palleja, kiuj lin sciigis, 
ke li estis nomita societano de ilia Asocio. 

Fraŭlino Eliso Gallinat ludis bonege 
la «Himnon Vegetarianon» kaj aliajn  

por tranvfas, al monte Tibidabo y à la 
villa de Vallvidrera. 

A las cinco de la tarde se reunieron 
en el Café Continental los comerciantes, 
y a las nueve en el Colegio Farmacéutico 
los farmacéuticos. 

En el teatro de Romea se representó 
el drama «Misterio de Dolores* traduci-
do ai esperanto. 

Los actores esperantistas, el autor y 
el traductor, asi como el Doctor Zamen-
hof, que asistió al teatro, fueron muy 
aplaudidos del numeroso public() que lo 
llenaba. 

El Ayuntamiento voto cinco mil pese-
tas para despedir à los congresistas. 

Viernes 

Por la mariana, el «Cornité de la Len-
gua» y la «Asociación Universal de Espe-
ranto» tuvo una nueva reunion en la 
Universidad, y también los «Empleados 
de Ferrocarriles», <La Union Católica» y 
la <Asociacion Internacional de Maes-
tros», que fué presidida por la Sra. Chel-
mot, con asistencia de mas de cien socios 
de ambos sexos. 

Por la tarde tuvo lugar en el «Parque» 
las carreras de motocicletas y bicicletas. 

La concurrencia fué extraordinaria, y 
el Doctor Zamenhof ocupó un sitio en el 
Jurado, asf como su esposa, la del senor 
Pujula y muchos esperantistas. 

Corrieron las motocicletas y ganó el 
premio el Sr. Aparg. 

Los corredores de bicicletas se dispu-
taron la «Copa Esperanto», fueron siete, 
y ganó el Sr. Magdalena la Copa, y los 
Sres. Borras, Quirante y Barnola, el se-
gundo, tercero y cuarto premios. 

Los vencedores fueron ovacionados. 
Por la tarde, a las siete y cuarto, el 

Sr. Zamenhof acompanado de los sero-
res de Pujula, del Sr. Mann y de otros 
distinguidos congresistas, visitaron la 
«Liga Vegetariana Catalana». Fué salu-
dado por los doctores Falp y Palleja, que 
le manifestaron que habfa sido nombrado 
miembro de la Asociación. 

La Srta. Elisa Gallinat tocó magnifi-
camente el «Himno Vegetariano. y otras 
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muzikajojn, kaj S-roj Falp, Mann kaj 
Zamenhof laŭdis vegetarismon. 

Antaŭ  la disiĝo, ĉiuj la ĉeestantoj 
gustumis bongustan fruktan vesperm-
anĝeton. 

Belega internacia balon okazis en la 
Palaco de Belaj Artoj. 

Oni dancis «La Rondon» kiu tre plaĉ-
is kaj katalunjajn dancojn. 

Multaj el la fremdaj kongresistoj al-
estis kun iliaj naciaj kostumoj. La autor-
itatoj honoris la feston, kaj ankaŭ  doktoro 
Zamenhof, kiu estis ovaciita. 

Sabaton 

Matene kuniĝis en la Universitato la 
«Esperantistaj Fakoj» de Vegetarianoj, 
Publicistoj, Scienculoj, Stenografiistoj, 
Stataj Oficistoj, Ruĝa Kruco kaj aliaj, 
pritraktante ĉiuj pri siaj internaj aferoj. 

Je la deka kaj duona horo estis ĝene-
rala kunsido, sub la prezido de D-ro Za-
menhof, kaj oni decidis nomi po unu el 
mil esperantistoj de ĉiu lando, por zorgi 
la financan parton de la ĝeneralaj Societoj 
el diversaj landoj. 

En la Palaco de Belaj Artoj, je la 
kvara horo, S-ro Pujulà malfermis la 
«Ferman Kunsidon» ĉcestante D ro Za-
menhof kaj preskaŭ  ĉiuj la kongresanoj. 

S-ro Chavet, ĝenerala Sekretario, le-
gis la aktojn de la antaŭaj kongresoj, 
kiuj estis aprobitaj. Li sciigas, ke la nu-
mero de kongresistoj estas proksimume 
mil-tricent. 

D-ro Dor proponis, ke oni petu por 
D-ro Zamenhof la premiop Nobel. 

D-ro Zamenhof petas, ke tian propo-
non ne sukcesu. 

S-ro Keating sciigas, ke laŭ  letero, 
kiu li ĵus ricevis de Rio Janeiro, la sesa 
Kongreso de Kuracistoj, kiu ĵus okazis 
en tiu urho akceptis esperanton, kiel unu 
el la oficialaj lingvoj kaj dankas la bar-
celonanojn, pro la ĝentilaĵojn je la frem-
daj esperantistoj. 

La Sekretario de «Scienca Asocio»  

piezas de mŭsica, y los Sres. Falp, Mann 
y Zamenhof, alabaron el vegetarismo. 

Antes de la disolución, todos los pre-
sentes saborearon una gustosa merienda 
de fiutas. 

Magnifico haile internacional se veri-
fico en el Palacio de Bellas Artes. 

Se bailó «La Rondo» que gusto mu-
cho y bailes catalanes. 

Muchos de los congresistas extranje-
ros asistieron con sus trajes nacionales. 
Las autoridades honraron la fiesta y tam-
bién el Doctor Zamenhof, que fué ovacio-
nado. 

Sàbado 

Por la mariana se reunieron en la 
Universidad las Secciones Esperantistas 
de Vegetarianos, Publicistas, Sahios, Ta-
quígrafos, Empleados del Estado, Cruz 
Roja y otras, tratando todos de sus es-
peciales asuntos. 

A las diez y media hobo una sesión 
general, bajo la presidencia del doctor 
Zamenhof, y se decidió nombrar uno por 
cada mil esperantistas de cada pals, para 
cuidar de la parte financiera de las 
Sociedades generales de los diversos 
pafses. 

En el Palacio de Bellas Artes, à las 
cuatro, el Sr. Pujulà abrió la «Sesión de 
Clausura., hallandose presente el doctor 
Zamenhof y casi todos los Congresistas. 

El Sr. Chavet, Secretario general, 
leyó las actas de los anteriores Congre-
sos, que fueron aprobados. Manifesto que 
el numero de Congresistas era aproxi-
madamente de mil trescientos. 

El Dr. Dor propuso que se pidiera 
para el Dr. Zamenhof el premio Nobel. 

El Dr. Zamenhof pide que tal propo-
sición no prospere. 

El Sr. Keating manifiesta que, por 
carta que acaba de recibir de Rio Ja-
neiro, el sexto Congreso de Médicos, que 
acaba de verificarse en aquella ciudad, 
ha adoptado el esperanto como una de 
las lenguas oficiales y da gracias à los 
barceloneses por sus atenciones con los 
extranjeros esperantistas. 

El Secretario de la Asociación Cien- 
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sciigas, ke ĝiaj decidoj estos publikitaj 
en la protokolo de Kongreso. 

S-ro Allende proponas, ke oni petu 
al la Registaro, ke oni instruu esperan-
ton en la lernejoj. S-ro Bremon kredas, 
ke tion devas esti interesita al riprezen-
tantoj de la Nacio por ĝia peto, kaj 
S-ro Prezidanto diras, ke oni ne povas 
diskuti pri tio, ĉar oni ne prezentis ĵus-
tatempe la proponon. 

S-ro Sekretario legis telegramon de 
S-ro Steffeief, kiu ne povis alveni al la 
Kongreso, kaj deziras ĝian sukceson; 
nomaron de la propozicioj aprobitaj de 
la Kongreso kaj sciigo, ke estas tridek 
tri la nacioj riprezentitaj en la Kongreso. 

S-ino Rebours petas aplaŭdon por la 
urbaj gvardianoj, sciantaj esperanton, kaj 
diras je la nomo de la urbagvardiestro 
ke ĉiuj la gvardianoj lernos esperanton. 

S-ro Bourlet dankas la komitaton pro 
la granda sukceso atingita. 

S-ro Pujulà respondas ke la alvenintoj 
sukcesigis la Kongreson kaj dankas la 
autoritatojn pro la helpo donita al ĝi. 

Doktoro Zamenhof dankas al ĉiuj, kaj 
finigas la Kongreson. 

Vivu'oj al esperanto kaj al Zamenhof, 
kaj kanto de <La Espero», kronis nian 
memorindan V.a° Kongreson. 

La VI.a okazos en Washington kaj la 
VII.a en Antverpeno. 

La Urbestraro akceptis adiaŭdire la 
esperantistoj. Ili alkuris preskaŭ  ĉiuj al 
la Palaco de Belaj Artoj, belege ornamita 
per floroj kaj kreskaĵoj. Tie estis la ur-
bestro kaj kelkaj urbkonsilantoj, kaj post 
ĝentilaj reciprokaj salutoj, oni konsumis 
delicatan lunĉon, dum la elektraj organoj 
ludis belajn muzikaĵojn. 

Alestis ankaŭ  al la festo, liaj mortoj 
sinjoroj Kapitano Generalo, Provincesto, 
Prezidanto de la Provinca Diputacio kaj 
aliaj aŭtoritatoj. 

Kiam la festo finiĝis, himno <La Es-
pero» estis kantata, kaj Doktoro Zamen- 
hof kaj ni, ĉiuj dankegaj al la gastema 
Barcelono kaj kontentegaj pro la sukce-
sego de la Kvina, komencis senti la ĉa-
grenon de la necesa disiĝo. 

tifica» manifiesta que las decisiones seràn 
publicadas en el protocolo del Congreso. 

El Sr. Allende propone que se pida 
al Gobierno que se ensehe el esperanto 
en las escuelas. El Sr. Bremón cree que 
eso debe ser procurado de los represen-
tantes de la Nación para que lo pidan, y 
el senor Presidente dice que no se puede 
discutir respecto à eso, porque no se ha 
presentado à tiempo la proposición. 

El Sr. Secretario leyó un telegrama 
del Sr. Steffeief, que no pudo venir al 
Congreso y desea su exito; relación de las 
proposiciones aprobadas por el Congreso 
y noticia de que son treinta y tres las 
naciones representadas en el Congreso. 

La Sra. Rebours pide un aplauso para 
los municipales que saben esperanto, y 
dice en nombre del jefe de ellos que to-
dos aprenderàn el esperanto. 

El Sr. Bourlet da gracias al Comité 
por el gran auxilio alcanzado. 

El Sr. Pujulà contesta que los que han 
venido han ocasionado el exito del Con-
greso y da las gracias à Ias autoridades 
por el auxilio que le han prestado. 

El Doctor Zamenhof da à todos las 
gracias, y concluye el Congreso. 

Vivas al esperanto y à Zamenhof y 
canto de <La Espero» corono nuestro 
memorable V.° Congreso. 

El VI,° tendrà lugar en Washington 
y el VII.° en Amberes. 

El Ayuntamiento despidió con una 
reunión a los esperantistas. Concurrieron 
casi todos al Palacio de Bellas Artes, her-
mosamente adornado con flores y plantas. 
Alli estaban el Alcalde y algunos conceja-
les, y después de atentos reciprocos salu-
dos, se tomó un delicado lunch, mientras 
los órganos eléctricos tocaban bellas piezas. 

Asistieron también a la fiesta los ex-
celentfsjmos senores Capitan general, 
Gobernador civil, Presidente de la Dipu-
tación provincial y otras autoridades. 

Cuando termino la fiesta, fad cantado 
el himno <La Espero», y el Doctor Za-
menhof y todos nosotros, agradecidísimo-
à la hospitalaria Barcelona y contentísi-
mos por el exitazo del Quinto Congreso, 
empezamos à sentir pena por la nece-
saria separación. 
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La organiza Komitato donacis al Dok- 	El Comité organizador regalo al doc- 
toro insignion de la kvina Kongreso, tor la insignia del quinto Congreso, hecha 
farita el delikataj metaloj ornamita per de metales preciosos y adornada por 
cnlaljaĵo kaj brilantoj. Ĝi estas granvalo- esmalte y brillantes. Es un objeto artfs-
ra artajo. Kaj la lernantoj de la Indus- tiro de gran valor. Y los alumnos de la 
tria Lernejo de Teksaĵoj de Sabadello'o, Escuela Industrial de Tejidos de Saba- 
kin portreton silkteksitan. 	 dell, su retrato tejido en sedas. 

Memorindej datrevenoj de Oktobro 
1.-1684. Mortas la mondfama franca poeto kaj tragedia aŭtoro Petro Corneille.. 
2.-1898. Socialista Kongreso en Stuttgart. 
3'-1568. Mortas Isabelo de Valois, tria edzino de Felipo II de Hispanujo. 
4.-1182. Naskiĝas Sankta Francisko de Asia. 
5.-189o. Oni malfermas la Katolikan Kongreson de Zaragozo (Hispanujo). 
6.-1892. Mortas la angla poeto Tennyson. 
7.-1571. Memorinda ŝipa bataio de Lepanto. 
8.-1881, Inauguracio de la fervojo de Caceres (Hispanujo) al Portugalujo. 
9.-1547. Estas baptita en Alcali. de Henares la mondfama aŭtoro de la (Kifioto», 

11iliaelo Cervantes de Saavedra. 
10.-183o. Naskiĝas la hispana reĝino Isabelo II. 

.-1627. Mortas la fama hispana poeto Bernardo de Balbuena. 
12.-1492. Kristoforo Kolombo eltrovas Amerikon. 
13.-1873. Mortas en Madrido la glora hispana poeto Manuelo Breton de los 

I lerreros. 
4.-18o3. Naskiĝas la franca verkisto Prospero Merimée. 
5.-1582. Mortas la fama hispana poetino Sankta Terezo de Jesuo. 
6.--1793. Estas gilotinmortata la franca reĝino Mario Antonieto. 
7.-176o. Naskiĝas Saint Simon, fama socialisto franca. 
8.-1892. Inaŭguracio de la telefono inter Novjorko kaj Ĉikago. 

9•-1735. Naskiĝas en Braintree (Massachussetts) Johano Adams, presidento de 
I !son°. 

20.-182o. Mortas la fama hispana historiisto Josef Antonio Conde. 
21.-1790. Naskiĝas en Maron la famkonata poeto Alfonso de Lamartine. 
22.-1613. Mortas la fama satira poeto Regnier. 
23.-1872. Mortas la fama franca literaturisto Teofilo Gautier. 
24.-1905. Parado en Carabanchel (Madrido) ĉeestante la franca presidento S-ro 

I .oubet. 
25.-1878. Oliva atencas kontraŭ  la reĝo Alfonso XII. 
26.-7852. Mortas en Parizo la fama filosofo kaj literaturisto Vicente Gioberti. 
27.- 1840. Mortas en Nizo la mondfama violonludisto Nikolao Paganini. 
28.-1893. La hispana generalo Margallo mortas sur la batalkampo de Meliljo. 
29.--1808. Eliras el Parizo al Hispanujo la imperiestro Napoleono. 
30 -1762. Naskiĝas en Konstantinoplo Andreo Chenier, lirica poeto franca. 
31.-1783. Naskiĝas en Florenco J. B. Niccolini, dramaŭtoro. 

Rolektis kaj tradukis. 
ESPERANTISTO 17.206 
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Salvo de la Spritludoj 
presitaj en la Septembra numero 

DE LA AKROSTIKO EL «BELA PENSO PRI ESPERANTO» 

Solvintoj de la Spritludoj publikigitaj en la Aŭgusta numero 

De la Kongresa Spritludo: F-inoj Josefino Estopina kaj Mario Balanzà, de Valen-
cio; S-ro Andres Pernas Pérez, de Villalba (Lugo) Hispanujo; S-ro Julien Herla, de 
Verviers (Belguĵo); S-ro Eduardo Tomas Pla, de Valencio (Hispanujo). 

PENSO 
Virinbeleco estas rekomenda karto 

nur dum mallonga limtempo.—(Nindn de 
Lenclós.) 

ANEKDOTO.  

Saĝa respondo. 
La regadon de Kristenino de Svedujo 

oni pricitas pro ĝia prudenteco, kiu kon-
servadis la pacon de la reĝlando, 

Kristenino neniam volis edziniĝi, kaj 
al la ripetitaj petegdemandoj de la Statoj 
ŝ i ĉiam respondis: 

—Mi preferas nomi bonan princon aŭ  
posteulon, kiu estu kapabla regi kun 
gloro.—Ne devigu min edziniĝi ĉar same 
povus naskiĝi el ni unu Neron'o ol unu 
Aŭgusto. 

SPRITA ĴO 

Bedaŭro. 
—Ĉu la notario ĉeestas hejme? Mi be-

zonas paroli kun li. 
—Nu... ĉu vi ne scias kio okazis? 

Hieraŭ, aŭtomobilo surpremis kaj dispec-
igis lin sur la strato. 

—Ho, Dio!... Kiel malfeliĉa mi estas! 

Tipografia Moderna, a cargo de Miguel Gimeno, Avellana«, ix—Valencia. 


