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AL RAFAEL DE SAN MILLÀN 
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Vi estis talento kuracisto, klera <Cervaatistar, mirinda poeto de la 

kastiia bei esperanta lingvoj; vi estis kavaliro el tre nobela deveno kaj 

riƒulo, kaj tamen vi estis modesta, humila, sindonema, bonkorega, per-

fekte demokrata, vidante reala nobelaro ali aristokrataro la sciularon; 

vi estis fidela disƒiplo de la Majstro, vera kaj firma internaidealo. Mi 

volas, do, banon vin per la sekvantaj miaj tradukitajoj, aperigante 

unue originalajn versa‚ ojn kiujn mi verkis, kiam Morto forrabis vin al ni. 

SONETO 
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De lingv' Esperanto per belo 
Vi verlcis; miriade kantinte 
d.a•  versoj tre plenaj je hela 
Verkitaj de kvaza•  anelo 
Al. tero memvole veniate. 

Ni iris Kongresojn; gojante 
Sur sama la vojo al celo; 
Ni ƒiam laboris, konstante, 
Bis Morto vin tiris—triumfante, 
Por nia bedatir'—el ter…elo. 

Domvive, animaj suferoj 
Ne trafis estingi la flamon 
Ce via la brusto, nett amon 
La vian sufoki mizeroj. 
Vi havis animan balzamon 
Be 14nezo de teraj inferoj, 
.La Kantojn al Belaj Esperojie, 
Kaj certe vi havos la fmnon 
€ar eme vi estis al Veroj 
Kaj ƒiam vi cells Fratemon. 

Jam mortis Rafael'de San Millen, 
Poeto noble plena je l'inspir', 
Talenta grandanima kavalir'I 
Per plumo esprimadis lia marl' 

La sentojn, kiuj fluis de fontan' 
Tre milda, de la koro; lia dir' 
Alloga ƒiam estis, kaj dezir' 
Bonkora kontra•  dia la tiran'... 

Li estis inda je plej bona sort', 
Car estis tre sindona lia sent' 
Al dio kaj al ƒiuj; eƒ  la fort' 
' De tia sento estis fundament'. 
Por lia la konduto %is Ia mart': 
Nek estis por malbon' al li moment'. 



MAN UEL DEL PALACIO (1) 

LA MILITO 

SONETO 

Forkuras taglum'. Dam belo la lasta,. 
Pendanta la brid' de I'br osto vundita, 
Trairas cteval'izola, perdita, 
Tra la batalkamp', dezerta kaj vasta. 

Kovrite de …vito,sango, kot' pasta, 
Kun brava Tigard' kaj a• d' akrigita, 
Esploras herbejon brut' dolorita 
De lima mort„ emo en „ in elasta. 

ii haltas. Plennaze kaj sen deteno 
,Aeron ƒevalo noble enspiras; 
—La korvoj alflugas al la festeno. 

Funebra sunfajro fine foriras—, 
Neblovas „ i, movas herbojn kun peno, 
Heroan la frunton lekas, niorispiras! 

ROSARIO DE ACUSIA (~) 
SON ETO 

( i verkis „ in kiel epitefon por la tombo de sia patrino.) 

Jam kun vi, kara patrino, mi estas; 
Malsaman volon dumvive ni iris, 
Laci„ o kaj la dolor'nin fintiris 
En mortan dormon; jen, kune ni restas. 

Pro l'amo nia jam ƒiam kunestas 
La mensoj niaj; lalii ili sopiris, , 
Lati branƒoj, kiel la fluoj, deiris 
De sola trunko, a•  font! Mi atestas:. 

Patrino kara, neniam veki„ u! 
Kaj èu pro l'fortoj superaj kaj diaj 
Konscia mi' el neni' renaski„ u, 

Kaj unui„ u destinoj la niaj,  
Ni sekvu saman la vojon, kuni„ u 
Ni ambatt, portu min brakoj la viaj. 



Sevilla, Monumento al Btcquer de ?Parka de Maria Luisa. 
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GUSTAVO ADOLFO BECQUER (t) 
RIMOJ 

Rependigos de sur via balkono 
Sian neston malhela hirandin 
Kaj denove, per flugil'sur vitra‚ on, 

Ludante vokos vin; 
Kiu flugon malakcelis, ve!, anta•  
Via belo kaj mia la feliƒa  
Tiu, kiu lernis nomojn la niajn, 

Ne venos... jam en nin! 

Sevilla. Korto de privata domo. 

Murojn de 1'gardeno via reranrpos 
Foliplena kaj densa lonicer', 
Eƒ  malfermos siajn florojn pli belajn 

Je ('fino de l'vesper'; 
Tiu plena je tremanta la roso, 
Por ni kvaza•  la larmoj de l'sufer' 
Kiujn vidis'ni falantaj,. taglarmoj, 

Ne-rampos... For esper'l 



JOSE MARIA GABRIEL Y GALAN (t) 
MIA BOVPA†TISTO 

—b- 

1~ 	denove viaj :a• doj aiiskaltos 
Kiel'ardajir drolojn diras am'; 
€e la via koro, eble; naski„ os 

Denove iu flam'; 
Vin mi 'mite, en ekstaz', surgenuen, . 
Kiel Dion, adoris de I'altar 
Kiel amo mia por vi, ne dubu,. 

Neniu... brulos. jam! 

Knn knabeto, mia bovpa…tisto, 
mi pasigis nokton de I'montar'. 
La knabeto sian mantelaƒon 
por la du etendis ƒe la val', 
—bonulet'I—li celi kapkusenon 
volis al mi per la sia jak'! 

Je belega nokto de junio, 
klara nokt'junia èe I'kampar'!... 

La valoj dormadas, 
de la strig'kantad', 
kaj son' de sonorilo, 
de fbovin' remas ,..; 

prezidante puran atmosferon, 
amantega de la Ian` la kier' 
sendis sian kelon al éieloj 
tre serenaj kun tutplena ƒorm'. 

FIa,: aaktoj kaj horoj! 
De fventet' blovad'! 

Por fari„ i oraj la animoj! 
Por fari„ i korpoj kiel …tari 
Sed Ie knabo tre izole vivis! 

Ha, de I'kor' laompat', 
dar de l'kampoj estis tre izola 

tia la restad', 
dum noktoj juniaj, , 

de l'silent', heleco kaj hazard", 
dum malsekaj noktoj de oktobro, 
kiam branƒojn movas nragan'; 
dum la noktoj nigraj lcej kruelaj, 

ve, de februar', 
kun lupoj, rabbirdoj, 
kun Ia vent' kaj akv'!... 

Lin dormantan povus la bovinoj 

Sevilla. La Giralda plej 

bela kaj gracia taro dc la 

Mondo. 

€artna angalefo de Sevilla, 

Placo S. Crea, 
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Novaj geedeoj elrrante el pret%cjo. 
El la lando de Gabriel y Galan 

(Salamanca) 

vundi per hufbat', 
kaj liajn Ia lipojn 
aranesovag'; 
mortigi lin lupoj, 
kaj lin mangi agi! 
Ha, mia knaheto! 

Kara estis al vi mia pan! 
Havis mi malgrandan la infanon 

_ .-fir por mia ray', 
kiun nur mi lasis se patrino 
ja lin gardis vigle kaj ken  

se donus fiuho 
ajojn al li kaj kun tia …par'!... 
sed, ha, li'gepatrojn anka•  havas, 
kion diros miaj amoj jam, 

ƒar estas bonuloj 
la patria' kaj patr'? 

Mi pasigis kun li belan nokton; 	- 

kaj de ]'konscienco la minor' 
parolis severe 
al mi pro la fakt'... 

Kaj mi jesis esti tre kruela... 
Kaj naskigis ƒe ad pentofar'. 

La knabo dormadis 
milde al ƒielo la vizag'; 

kaj lumo de l'inno, 
kiel patrie, kisis lin kun pla?'. 

kaj buio la mia -  
donis.alli kison, kvaza •  patr'! 
Kaj mi diris al li kareseme 
Idam venis eklumig'Lde l'tag': 

¢Atentu, vekigu, 
mia kara knab', 

tag' alvenas, faru ni la fajron 
kaj mangajon... Vi atarigu jam! 

Vi poste restados 
apud la brutar ; 

kaj je ]'nokto ƒion vi forlaso.,. 
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dar Sanktulo estos la gardant'.,. 
Kaj vi diru al patrino via 

iru ƒe mi. Ha, 
junulo vi estas, 

de nun par vi estos alta pagi 

ANTONIO TRIJEHA ('F) 
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L'Ibajeabal ƒe Aniorebieta, 
Aped Bilbao, 

L'Ibajaabal de Amorebteta. 

BENITA ARBO 

Sidas de dek jarcentoj, 
ombren, sub arbo, 

nia la libereco 
kara, de I'valo. 

Tiun, kin la sanktan 
arbon ofendu, 

vunda; Dio kaj homoj 
tuje malbenul 

KONTRASTO 

L' lbajzabol ne havas, 
ƒe l'bordoj siaj, 

rozon, kiel la rozoj 
de vangoj viaj. 

En la montoj ne staras 
granitaroko, 

kiel via staranta 
de I'Icor' ƒe I'loke. 

ONDOJ EL LARMOJ 

€e I 'Ibarraagelaa 
verdaj la montoj, 

kie bruas eterne 
maraj la ondoj, 

kantas frenezulino 
ke la mar'estas 

die tomb' familia, 
tiel Ai-plendas: 

— Larmoin tiel trinkadas 
mar' de-l'Kantabroj, 

ke ondaro Ia dia 
dajnas el larmojl 

Mezepoka Kastelo de Butron apud. Bilbao. (Naska lando.) 
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JOSÉ ZORRILLA (1) 
ORIENTA.10 

Tra la valo galopadas 
al la pordoj de Granada 
kvardek ma• roj proksimume, 
kies estro, kapitano, 
alvenante de la pordoj 
haitigas sian devalon, 
diras al virino, kiu 

ploras sur la liaj brakoj: 
«Vidu ploron, kristanino, 
ne turmentu min la larmoj! 
Havas mi Edenon novan 
por vi, mia la Sultanjo, 
en Granad' par vi mi havas 

Alhambra. Pordoj de l'Vlno kaj de la ,Iasteco. 



belan artan la palacon 
kun „ ardeno} kaj Iun floroj 
kaj el oro la-fontano 
kun akv…prucigiloj nombraj, 

,l<aj, ae Ia Gekil'a valo, 
inter mil, reganta e†toa 
mia griza fortika‚ o 
entenaate vian belor. 

la — 

Alhambra. Fnirejo al korto de la leonoj 
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Sur ƒi tiu la kamparo 
mia povo regas aare. 
Saman, kia mia parko, 
nela Kordob', Seviljo, havas: 
tie, la malnova palmo, 
foliplena la figujo, 
la florru„ a;grenatarbo, 
kune kun altaj multaj, 

Alhambra. Kolonaro de In korto de la leonoj. 



Is — 

kovras valojn kaj altanojn; 
tie, la nuksarb' maljuna, -
flava la hindfigkreska‚ o, -
kreskas ƒirkaf ia kastelo; 
al ƒielo la branƒaron 
levas ulmoj de Paleo; 
en ar„ entaj oraj ka„ oj 
havas mi kantantaje birdojn. 

Alhambra. Salono de la litoj. 

— 19 — 

Estu mia vi Sultanjo; 
ée I'Harenio sen virinol . 

a• das mi nenian kanton, 
tie regas la solecon, 
ear dezertaj estas ƒambroj. 
Orientajn la parfumojn 
Ia veturojn kaj vualojn 
grekajn mi tuj al vi donos, 
eƒ  la Kebemirajn Salojn; 
mi donacon blankajn plumojn 
al vi por la fruntornamo, 
ƒar la via frunto estas 
blanka pli ol estas iiairmo 
de la maroj orientaj;.. 
helajnperlojn por hararo; 

Alhambra. Gardenoj. 
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Galicia. Rimathioda arrgolelo Ce la oilal)eto Simes. (Postevedre) 

kontra•  varmo, luksbanejon; 
por la kol' la koliaron; 
kaj al viaj lipoj donos . 
mia koro... firman amon!» 

Energie …i respondas: 
Via ƒio trian gravon 

havas por mi ƒar vi …telas 
al mi miajn la gepatrojn. 
la parencojn kaj amikojn? 
Lasu min libera, ma• ro, 
ke mi povu tuj reveni 
al Ia mia hejmolando, 
ƒar Leon'aj miaj turoj -
pli valoras ol. (iranado.»» 

Madre tin a• skultis pace, 
dum tu…etis sian barbon, 
diris li, la•  li meditis 
dume glitis larm'en vangon: 
»Se pli bonaj ol la ma• raj 
estas via gardenaro, 
giaj floroj, la kasteloj, 
de Ia via Leonlando, 
kaj al iu kavaliro 
vi promesis vian amon, 
ne pia vi, difino, ploru! 
Iru vi al via lando,  
iru vi al via gesto!» 
Donis al …i la ƒevalon 
kaj duonon el eskorto 
la pentila kapitano; 
sin turnante kaj silente 
liekiris en Granadon. 



— 22 — — 23— 

ROSALIA DE CASTRO (f) 
MORINJA tp 

Ventura', uentetoj mildaj, 
uentetoj de mia tero, 
ventetoj, ventetoj dolc"aj, 
min portu al naskigejo. 

Mi povas en gi nur vivi, 
kaj havi en gi kontenton, 
ƒar kien ale mi aliras 
tirita • as min ombra denso. 

Min kovras Ia densa nubo 
graveda je la dangero, 
graveda je la izolo, 
por mia la viv' veneno. 

Venletoj,ventetoj portu 
min kiel sekfolieton, 
tar vere sekigis min 
la varma potenca febro. 

Se balda•  ne portus min 
ventetoj de mia tero, 
ventetoj se min ne portas, 
ne konus min eƒ  parenco, 
tar febro konsumas korpon 
konstante kaj sen akcelo, 
kaj entail animon man„ as 
samtempe la korpon febro. 

Mi kiel ƒerizo ru„ a 	 - 
aspektis alian tempon, 
hodia•  flavega kiel 
pre„ ejaj vaksokandeloi, 
tar …ajnis, ke oni suƒi…  
la sangon el miaj vejnoj, 
Icej, kiel en vintro rozo, 
tutsame jen mia velko, 

(t) Intensa landnostalaio.  

mi bruna fari„ as plene, 
de   
	_. 	_. 

mi sentas e 1' forto perdon, 
mi kiel-  ma• rin' brunigas 
el maiva malbona gente. 

Min portu ventetoj tien 
ƒar vivas'en febratendo 
patrino, plorante tiam 
la patr', ne havante perojn; 
frateto, por kiu donus 
mi koron, animsubtenon; 
kaj Al, I' amatia', al klu 
mi farisda'korpromeson. 

Se balda•  vi min ne portus, 
mi mortus, ve!, pro 1' ƒagreno 
izole en fremda lando 
kaj de I' molestia,' ƒe 1' mezo, 
cej kie min konsideras 
tutalo kun fremda senco. 

Ve, mia bovino ru„ a! 
Ve, mia humila hejmo! 
Blekanta …alid' de I' monto, 
pepanta birdar' ƒe I' beds! 
Junuloj en danc' saltantaj, 
brundo de I' kastanjetoj, 
pla• dado de mantamburoj 
ksae-kovras-i'ns de l' konkerol,. 
tamburo de tamburisto 
kaj fiuto de niaj festoj,. 

ne „ ojos mi sin andante 
„ ojigan la mainjejroat 

Se kiel la bird' mi estus 
kaj havus flugrapidecon, 
rapide mi, do, jam flugus 
freneza pro Ie kontento, 
por kantitagi„ an kanton 
te 1' kampoj de mia tero! 

Nun tial ekforflugadus 
mi kiel la sag' tra I' vento 



sen timo pro 1' noktaj ombroj 
kaj spite de la malhelo. 
• Kaj spite de vent' a•  pluvo 

kaj spite de plue' a•  vento, 
mi flugus, flugadus ƒiam 
„ is kiam mi trafus hejmon. 

Sed mi ne similes birdo, 
kaj mortos mi pro r Icorpremo, 

-fu jam mi fari„ os larmoj, 
all de. la sopiro, pecoj! 

Galicai ventetoj mildaj, 

foreovas vi la ƒagrenojn, 
kaj areas tre vi I' arbaron 
ensorƒas ed vi riverojn; 
muziko en niaj valoj ' 
de l' keno) de I' maizejoj; 
tre gajaj kunuioj miaj, 
„ ojbruo de ƒiaj festoj; 
min portu flugiloj viaj 
jam kiel sekfblieton. 

Ke mortu mi en „ i faru 
de mia la land' ventetoj; 
far pensas mi ke, mortinte, 
avida je „ i mi estos. 

Vehtetoj; ventetoj;  ankaa. 
mi pensas: ke tra l tombejo, 
en kiu resta‚ oj' miaj: 
por fiate, eterne, restos, 
tu…ente foliojn sekajn, 
vi pasos dum noktsilento, 
kaj inter kraniej blankaj, 
brui„ os vi kits timemo. 

Ankoradpost mia morto, 
de mia la land' ventetoj 
mi diros al vi: "min portu, 
ventetoj, al naski„ ejo!": 

Muinetra—mdinjeira-tipaj kanto, muziko kaj-danco, la -ƒefaj. 
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ADIAt NASIiIOLOKO 

Font', river', akvo/laeioj, 
adiadon mi e/drias, 
por eetero tide same! 
dn revido? Mi ne scias! 

Mia lando, mia lando, 
naskigejo delikata, 
karaj la fruktogardeno 
kaj figuj' de mi piantata; 

kampo) kaj river', aleoj; 
pinoj, kiujn movas vento; 
ƒiam pepantemaj birdoj; 
hejmo por mi la kontento; 

muelej' de I'kaftanjujoj 
klaraj noktoj sub lunbriloj; 
de l'pregej' de mia loko 
retintantaj sonoriloj. 

Rubusujon, kies fruktojn 
al …i koro donis: iam, 
kaj la inaizejvojetojn,::. _ 

adia• as mi por otam. 
Felieejo, goy, adiad! 

Naskighejmon-mi forlasas 
kaj konatan la vilagon; 
al alia mond'-mi pasas! 

For amikoj, jen fremduloj;. 
for la velo, jen la maro; 
for bonamata‚ oj fine.., 
Por forlas' se venus baro!... 

Mi, malriba. pekis fojon; 
estas mia ter' ne mia, 
dar eo pruntedonas vojon 
la rilato ambicia... 
Ni ne rajtas havi gójon! 

Nepre miforiri dévas; 
fruktgardenoj koramataj, 
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hejmofajro, kiu krevas; 
arboj, ve, de mi. plantataj; 
Font',-kabano!... Mi malrevasi.. 

Mi foriras de ƒi tie, 
herboj de l'tombejo nia, 
kiujn mi tre kisis, kie 
mortriprozas patro mia. 
Naskiglok', adia•  pie! 

Virgulin', alvenis horo, 
blanka vi, lati ƒefangelo,. 
vin mi portas en la koro, 	_. 
petu Dion de l'éielo 
ne mortigu min doloro. 

Maiproksimen jam mi atidas 
sonorilojn de la loko;. 
sed por mi, vel, malfeliƒa, 
ne aìídi„ os plu alvoko; .: 

jam aìîdigas de pli longe... 
Estas sonorad' ƒagreno... 
Mi vojiras tute sola... 
Sed... adiaù terbieno! 

Kaj odiati amatino!..:, 
eble por ƒiam mi diras 
de la bordo de la maro 
dum mi ploras kaj sopiras! 

Ne forgesu min, Karulnjo, 
se foresto min frakasas 
preter la vastega maro... 
Hejmon, amon..., mi forlasas! 

JOSE MARIA ALVAREZ DE SOTOMAYOR 
LA LIGNA3ISTO 

Jugisto, bonvolu 
al mi senkulpigi la malgentila‚ ojn 	• 
senpripensajn;.sed atestu, mi ne havas 
ian ajn kulturon; la parolkapablon 
por ƒi tiuj gravaj ajoj. Sed la vero, 
kiam oni volas diri „ in, la baron 



do ne trovas; ƒar, eƒ  kvankam mal„ entile, 
pu…as unu la alian, IaR okazo. 
Tute vere, jes, permeson mi ne petis, 
kaj mi, dum la sakt', eniris en la kampon, 

arbaron irante, 
hakante la branƒojn. 
Sed miaj junfiloj 
— vi konu kialon — 

lacigitaj de la petoj endormi„ is 
plenmalsataj... Dum la nokto, tiun tagon, 
mi de l' mem arbaro povis a• skultadi 
nombrajn muzikinstrumentojn: la gitarojn, 
la metalplatmuzikilojn, kastanletoin 

kaj manocimbalojn. 
Estis tiu nokto de la granda „ oio, 

ƒar estis Krislnasko 
Kaj tiam mi pensis..: 
je tiu festtago, 
ja rajtis lafiloj 
ne dormi sen man„ o. 
Kaj prenis mi …euron..,. 

• in, por min mortigi, tenis mia mano! 
Mi, montojn irante, 
forlasis vila„ on;  

pensdirante al mi mem, dum mi grimpadis 
senlace kruta‚ ojn: 
Gardist' se min trovus, 
ne sentus malpacon, 
kaj eble li dirus: 
< Vi haku ligna‚ ojn, 

kaj, jen, fumo cizaredon dum ripozo, 
bonfaran monkvanton 
vi prenu, tuj finu, 

kuniklejon eƒ  difektu ne hazardo!» 
Cu vi min a• skultas? Car al la kunikloj, 
sciu, eƒ  neniam mankas la nutra‚ o, -
kiu mankas al la malriƒuloj ofte, 
tamen tion... ne disdonas alnimastroj! 
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Certe, ke mi faris, sed ne tiel grandary, 
kiel oni diris, el branƒaro faskon. 
Estis „ i ne granda, kiel oni diris: 
vi konstatu miajn fostojn, multajn jarajn, 
kaj konsciu, do, ke kvankam mi posedu 

tre grandan malsa„ on, 
tre kurbigi dorson pro malgrandapezo 

devigas blankharoj. 
Sed anka• , nun sciu 
alian nova‚ on: 

Al vila„ ' mi venis, kiam sur la vojo 
mastro min renkontis. Kia malboehanco! 

Nigri„ is malmulta 	- 
mia sang'  restinta pli ol estas karbo! ' 
Diris li kolere ƒe Ia voj', apude 
oLa ligna‚ oj estas miaj. Lasu …ar„ on!s 

Mi tion ekfaris; 
sed tiam, sur vangojn 

miajn sentis mi, min pinƒi miaj filoj 
kaj dirante: =Patr', alportu vesperman„ onle 
Vuali„ is mia vido, dentoj grincis, 
ajo stranga frenezigis mian kapon, 	- 

mi diris: Nu, morto, 
a•  atingi ƒe I' vilago vendi faskon! 
Dume, apud la Itampmastro-jen gardisto, 

kaj sciu:.hakanto 
ƒi tiu jam estis;  
kunul', kamarado) 
Subiris rapide 
kaj kiel la knaboj 
mi, malgra•  faletoj, 
portante la …argon, 
„ is kiam en kurbo 

, tvap'ƒita ƒe I' .rando, 
mi falis. de I' supro 

kiel la rulanta …tono, kun la fasko, 
en fundon terure. 

Kaj mi savis mian vivon..., ƒar la …ar„ o, 



kiu falis suben de mi, min akceptis! 
Vi, multfoje..., sciu, punas malbona‚ on, 

vi faras ƒi tion, 
kaj Dio la malon! 

Ante l sonoriloi batis vesperpregon, 
mi trafis vilagon, 
po unu pesato 
mi vendis la faskon. 

Mi eniris hejmen, …losis forte pordon, 
adetinte la manga‚ on kaj la panon; 
mi kaj miaj filoj man„ is ƒe malhelo • 
ƒion, . kion al mi donis vendejmastro. 
Se ju„ isto estus antafl ol ju„ isto 
ligna‚ ist''malriƒa, kaj, la saman tagon, 

ku…igus la filoj 
havante nek panon, 

multaj en karcer' nenial, do, restadus;. 
]cai aliajn, male, vidus ni post kradoj. 
Vi pardonu tion, kion mi parolis, 
ƒar mi tiel estas, sen facila lango 
por esprimi dirojn. Tion mi, do, diris, 
ed rediros„kaj neniu „ in kondamnos. 

Jen mia Iculpego..., 
vi konas la rabon..., 
komprenu vi bone. 
konscie, le fakton.:. 
Kai nune..., Ia …nuro... 

Cu la …nur'? Sinjoro!.... Mi ne „ in elka…os 
kvankam estu „ i pruvil' mi in bezonas 
mi ne „ in prezentas, donu la kondamnon! 

Nur havas mi tion, 
gin, solan hava‚ oa 
kaj kamplaborilon; 
la peron, la savon 

‚ us liberiginte, tuj per gi mi trovos..., 
rehaki bran€aron..., 

all por min pendigi, per gi, aran„ inte 
mortigan la tagon! 
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IIISPANIA ESPERANTO-ASOCIO 

(H. E. A.) 

Se vi °st ria fervora hispana esperantisto deziranta akceli triumfón 
de Esperanto en nia lando, vi tuj nepre ali„ n: al H. E. A. pagante. la  
jnrkotlzon—DU PESETOJN—; al la loka grupo kai al la regiona 
Organizo, abonante le gazeton eLa Suno Hispanaa—kvar pentojn, 
Mar, 23, Valencia—; sed se viaj mourimedoi permesas al vi Ian alian 
elepezon, atentu bone, ke • 

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO 
(U. E.. A.) 

(Boulevard du Theatre, 12, Genéve. Svî.sajo.) esta…  gravega interna 
cia Organizo, kiu sukcese laboras pur la triamfo de Esperanto en ƒi u<„” 

rondo) de la nunterapa vivo, kaj he vi devas ali i ai „ i pagante KV1N 
ev!sejn frankojn, kaj U. E. A, liveras al vi jai libron boa adresaro de 
Delegltoj en nombregaj urboj de la tuta mondo, prate) fari at vi fiajn 
aervojn pri komerco, turismo, lc. . c. For hispanoj In kotizo estas 8 piloj. 

Listo elabanantoj. 
N.° I S-ro. Julio Mangada Rooenîirn. 
• 2 n Luis Mangada Sanz.. 

e 3 » Emilio Ganzdlea Linera; San Ldcas, 5, Madrid. 
• 4 e Pastro Men ano Mojado; Abased, 13, Madrid. 

8 e  Francisco Mafico San Francisco, 4, Choate (Valencia). 
s 8 e Manuel Maynar; San Juan, 4, Zaragoza. 
• 7 a Manuel Maynar; San Juan, 4, Zaragoza. 
• 8 a Manuel Maynar, San Juan, 4, Zaragoza. 

9 	Carlos J. Ruiz Crespo, Director Escuela Graduada; Or- 
tigosa de Cameros (Logrofo). 

a 10 , Roberto Maraury; Gran Via, 2A, Bilbao. 
a 11 . Hipólito S. Lounge; Rehm Victoria, 31, Orense... 
• 12 o Fernando Redondo; Santa Cruz de la Palma. 
• 13 	Isidoro Diaz; Soledad, 23, Tosino (Sevilla). 
• 14 • Antonio Marmol;. Centro, 8, Villanueva de lase Minas 

(Sevilla). 
. 15 • David Martin; Castelli,, 3, Madrid. 
• 16 • Venancio tZrao; Vista Alegre, 5, Santander. 
• 17 • Teodoro Elizonds; Torre; 2, Bilbao. 
• 18 a Luis de Otaola; Aurrecoechea, 4, Bilbao. 
• 10 s 	Vicente Alonso; Saaches Bustillo, 3, Madrid. 


