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GAZETO "ANDALUZIA" 
ESPERANTA MONATA REVUO 

Organo de la grupoj de Cadiz kaj 	regiono 
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"LA MALGRANDAJ INDUSTRIOJ" 
2.R AGUADA---(CADIZ) 

Fabriko de fluidaj koloroj por industriojn ellaboritaj per plej puraj 
materialoj; kaj je malaltu prezo. 

Oni preparas la sekvant.ajn kolorojn: 
BIdnala • (zinka), Bonega (albajada), Ferrilina (feroksida), Griza, Alka, 

Okra, Nigra, Blrta, Verda, k. e. 
Oni vendas ilin, po galonoj, de malsamaj Mezoj, laii la koloro. 
Estas precipa rekomendiuda la nomita Ferrilina. pro tio ke ĝi tailgas 

por fisakpnntrs,jo sur faro, kalk.uŝtono kaj ligno; kaj pro sia belega koloro. 
O-i kovras dtiob.le ol minio, kaj kostas malmulte; rezultanto po kvarono do 
ĝia valoro. 

Ne konfuzu ĝiu kun la ruteroj. 
Oni vendas built , de la Fabriko (2.n Agus,da —Cadiz); 45e Ia Deponejo en 

San Fernando (Cadiz), strato Glorieta, 7; kaj de la drogvendejo do R. E. Ca-
sal, Strato Aaanda, 2 kaj 4 (Cadiz)- 

 
 

 
 
 
 
 



Gazeto itruelaluzia  
La maja kruco 

Ne estas eksklusiva propaĵo de 

Andaluzio; Ai estas pli ol Andalu 

zia festo, hispana popolmoro, kies 

origino perdiĝas on la nokto de la 

tempoj kaj kies priskribo estas tiel 

malfacila kiel kurioza. 

Nedube estas ke antaií ol montri 

la sanktan Krucan arbon, por res-

pektego de la piuloj oni kultis la 

foliplenan majon (I), simbolo de 

printempo kaj de naskiga efikeco, 

kaj ke antaií ol la majo altiris la 

religiajn rigardojn de la iberoj, ilin 

altiris sur si la 6arma figurajo de 

Maja, filino de Atlanta kaj patrino 

de Merkurio. 

Estis ankaú moro uzata ie la an-

tikvaj diafestoj, kaj ŝajnas esti gus-

te konforma al la Flora cerennonia-

ro, peti de la preterpasantoj, dum 

la kruca monato, "por la ri6a` `, kiel 

hodiaii oni petas por la Majo, per 

la tiel konata formulo: 

Menereton por la lliajo 
kiuhavasnek mantelon nek tolaju.o 

Kion tio volas diri? Cu ne ŝajnas 

kontraizdiro peti monon "por la ri-

c a?» Tiel, efektive,rezultus se ni ne 

konsiderus ke tiu nomo «riĉs apar-

tenas al hararanĝo uzita de la ro-

manoj, inter la flameouj virinoj de 

(t) Arbo au lignajho iom ornamita 

per Horoj, fruktoj, kaj aliaj ajhoj, kiu oni 

enrnctas, che la vilaghoj, en publika loko, 

kien, dum monato Majo konvena, la ge-

junuloj por sin amuzi, per dancoj kaj aliaj 

festadoj. Ankau estas tie! nomataj la bu-

kedoj kaj brdncharoj kiujn metas la fian-

choj je la pordo de iliaj ianchinoj. 

La Cruz de ,Mayo 

No es patrimonio exclusive de 

Andalucia; es, nuts quo fiesta anda-

luza, costumbre popular espafiola, 

auyo origen se pierde en la nacho 

de los tietupos y cuya descripeión 

es tan difivil come curiosa. 
Es includable, quo antes do expo-

nor el tirbol santo de la Cruz à la 

veneración de los fieles so die) culto 

al maya frond oso, (1) simbolo de la 

primavera y de la fuerza generado-

ra, y que antes quo el mayo Ilegara 

à atraer las religiosas iniradas de 

los iberos, las atraía sabre si la en-

cantadora imageu de Maya, hija de 

Atlante y madre de Mercurio. 

Era tambitin costurubre usada on 

las antiguas fiestas de los dioses, y 

pa.rece convenir exactamento con 

los rites de Flora, pedir 	los quo 

pasan, durante el toes de la urns, 

epara la ricca; corno hey so pide 

para la Maya, con la tan conocida 

fórtnula: 
lie cuartito para la playa 

Qne no tiene manto ni saya. 

dQud quiere docir estu? dNo pa-

reco contradecirse el pedir diner° 

Tara la. risa? Asi resultaria, en 

efecto, si tao cousideràramos que 

ese nornbre de ricco corresponds 

uu tocado usado per los romanos, 

entre las mujeres flarninicas de los 

sacerdotes. Era colorado, deslustra- 

(t) Arbol 6 palo, algo adornado de cin-

tas, Hores, frutas y otras cosas, que se po-

ne en los pueblos, en un togas público, à 

donde, durante cl mes de Mayo coneurren 

los mosos y mozas ií divertirse con bailes 

y otros festejos. También se Hannan asi los 

ramos y enraiimdas que ponen los novios 

a la puerta de sus novias. 

 

 
 
 
 
 



Gazeto Andaluzia 
la pastroj. 	estis ruĝa, malpolu- 
rita kaj kvadrata, oni faris ĝin el 
blanka lano, kaj tiuj kiaj ĝin 
uis devis esti ĉiaranesklavaj fraúli-
noj, Romurbaninoj, kaj ke ili havi 
patron alt patrinon. 

Post malmulte pripensi la analo-
gion kio estas inter la infanino kro-
nata, eĉ  en niaj tagoj, per floroj 
kaj fruktoj, kaj la mitologia senco 
(1) kiu konsideras Majo'u kial iln-
zia materio, origina de ĉiuj fenomo-
noj kaj kanzo de la moutri-o de 
ĉiuj individuaj estajoj, estas facile 
rimarki tion ;  ke la unuaj festoj de 
la monato de la floroj havas komu-
nan devenou kaj enfermas la ana-
gramon de la tera fruktdoneeo. 

De tiu vidpunkto estas konsi-
derata la festo, lafi ĝia profana 
origino kaj tiamaniere enradikas ĉe 
la popolo kaj kunigas nin dam Inn-
daŭro, ĉirkati la belega Majo ati la 
hranĉplena arbo kiu estas al eri de-
diĉita. La simbolo korpiĝaskaj sin 
lokas interne de la alegorio kaj de 
la naiveco: la Majo ĉ iarniĝas per 
la floroj, siaj fratinoj, ne penante 
por demandi ĉu ni devas malaperi 
kun la rninoj de la antikvaj idoloj. 

Flora, tamen, ne ekzistas; sia 
naiva imagajo ricevis la akvon de 
Jordano, kaj estas malfacile rekoni 
nin sub la jupo de la kristana kna-
bineto: la arbo kiun plaĉis al ŝ i, 
etendis krucforme ĝiajn krandojn 
kaj ŝiaj rezinaj antorĉoj transfor-
miĝis laŭ  lampoj kaj kandeloj. 

La kruco regas sen konkurantoj, 
la oferdonoj el ia amemaj majoj 
falos de ĝia malsnpro; la floroj kiuj 
iam ornamis la naskiĝantan brus• 
ton do la bona difino interplektas 

(i) El la Veda mitologio. 

do y cuadrndo, hacianlo de lana 
bianca, y las que lo hilaban habian 
de ser doncellas ingénnas, cindada-
nas de Roma y que tuvieseu padre 
6 madre. 

A poco que se inedite on las ana 
logias que existen entra la nifna que 
se corona, arín en nuestros dias, de 
floras y frutas, y el sentido mitolri-
gico, (1) qua considera a Maya co-
rno la materia de la ilusión, origeu 
de todos los fenómeuos y causa de 
la mauifestacióu de Codas las exis-
tencias individuales, es facil obser-
var que las prirnitivas fiestas del 
mes de las floras tienen un origeu 
comtin y encierrau el anagrarrra de 
la. fecundidad de la tierra. 

Bajo esto punto de vista es con-
siderada la fiesta on su origeu pro-
fano, y de aste modo arraign en el 
pueblo y lo reline durante una lu-
naeión en torno de la hermosa Ma-
ya 6 del frondoso arbol que le està 
dedicado. EI simbolo encarna y se 
hate Ingar en el seno de la alegoria 
y de la iuocencia: la Maya se per-
petua con las floras, sus hermanas; 
sin tornarse el trabajo de pregus-
tar si debo desaparocer con la rui-
na de los viejos idolos. 

Flora, sin embargo, un existe; 
su candida imagen ha recibido el 
agua del Jordan, y cuesta trabajo 
reconocerla bajo la basquifra de la 
rnuehachnela cristiana: el ŝ.rbol que 
le fué grato ha extendido sus Bra-
zos en forma de anti y sus resino-
sas antorchas se han transforrnado 
en lamparas y candelas. 

La Cruz reina sin rivales; las 
ofrendes de las tiernas mayas van 

caer ai, sus pies; las fibres que un 
tiempo adoruaron el seno nacieute 

(t) De la mitologia Védica. 

 

 
 
 
 
 



Gazeto Andaluzia 

sur ĝia trunko kaj suprenrampas al 
ĝiaj esperkoloraj brakoj, La Maja 
luna trovas niajn karnparanojn d ir 
kaid la Verda. krueo. vestita per ka-
momilo kaj tremolo, kaj la stratoj 
de la vilaĝo, ornamita] per triun-
farkaj, girlandoj kaj flagoj, sirnilas 
longa amuzloko animita de uinfoj 
kaj maldormemulaj kiuj, anstatait 
trakuri freneza la arharon, portau-
te per la mano tordon kaj branda-
run de Geres'o, rondas ĉirkaŭ  la al-
taro kaj mal plenigas la mal larĝan 
kristalkanon (1) danzante per la 
sono de krotalo kaj gi taro. 

La knabinetoj el la grandaj ur-
boj daŭrigas persekutante la. pre-
terpasanton, petante de ili ke ili 
donu moneroju por la Maja Kruco, 
.kiu havas nek mantelon nek tola-
ĵon; A  sed la papola resto foriras el 
la ĉefurboj, pordas siajn primiti-
vajn karakterojn kaj rifuĝas en 
niaj vilaĝo; serdante pli purajn ma- • 
roju kaj pli bluajn horizontojn. 

La festo de la Maja Kruco sole-
niĝas dum la kvar dimanĉoj de di 
tiu monato. 

La longa centra strato, ĉe unu el 
kies angulo staras la Kruco, oko-
kupita de la unuaj horoj matene, 
de knaboj kaj knabinoj eI la vila-
ĝo, montras unu el tiuj belegaj 
perspektivoj kiujn oni nur ĝuas en 
iaj andaluziaj solenajoj La brodita 
Hina brustuko, la ruĝa zona, Ia ja-
koto el velura surkubutajo, la an 
daluzia•mantilo kaj ornamkombi-
lo, mikiĝanto kaj kombiuiĝante 
kun la senuza farala'n (2) kaj la 

(r) Cilindra kaj Ionga glaseto, kiun oni 
uzas en Acdaluzio. par trinki vinon, pre-
cipe Manzaniljon. 

(2) Ornama, guarnituro sur la vesto. 

de la buona diosa, caracolean per 
su tronco y trepan a sus brazos co• 
for de esperanza. La luna de Mayo 
hall& à nuestros campesinos en tor-
no de la (.rut Verde vestida de 
manzanilla ylamo bianco, y las 
ealles del pueblo, adoruadas eon 
areas de triunfo, guirnaldas y ban-
derolas, aseméjauso a una larga flu-
resra animada por ninfas y trasno-
ehadores, qua en vex de correr sin 
tino por el bosquo, lievando en la 
mano in tea y el haz de Ceres. Lat-
een corro en torno del retablo y va-
cian la estrecha calle, (1) de cristal, 
danzando ai són dal crdtalo y de la 
gtiitarra. 

Las chicuelas de las grandes ci.u-
dades siguan porsigniendo al tran-
sounte,pidiendocuartos para la Cruz 
de Mayo, yace no tiene capra ai soya; 
pero la fiesta popular buyeyadalas 
capitales, pierde sus caracteres pri-
mitives y se refugia ou nuestras al-
deas, buscando costumbres rafts pu-
mas y mis azulados horizontes. 

La fiesta de la Cruz de Mayo se 
celebra durante los cuatro doaain-
gas de este mos. 

La larga calle central, en uno de 
cuyos dngulos se eleva la Cruz, in-
vadida desde las primeras horas de 
la marana par loo mozos y mozas 
del pueblo, presenta una de eras 
hermosas perspectivas quo solo se 
gozan en ciertas solemnidades qn-
daluzas. El pano]6n de Manila bor-
dado, la faja eucarnada, el marse-
116s con coders de terciopelo, la 
mantilla y la peineta andalusa, 
mezclindoso y cornbinàndosc eon 
el anticuado farala y la falda fla-
me-flea, cubren la calla de una ca- 

{) Vaso cilindrico de que se usa en An-
dalucia para beber vino, especia€mente la 
manzanilla. i 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gazeto Andaluzia 

ilamauda japo, kovras la stratoju 
per kaprica senregulaĵo dH koloro, 
nur komparebla kun tiu kin povus 
kovri palotron post esti makulinta 
pentraĵon aii grandegan akvarelou. 
Nenumerigeblaj rondoj ĉirkatitras 
la grupon, jen mallaŭte parolanta 
jen akompanante per ĥuraj kaj 
manpladbatoj la gajajn takterojn 
de la `Ĥaleoa (1) aii la volupteinajn 
movojn de la Zapateado aii de Ia 
Se►ailjanoj. Malpariĝas la Mana 
nailjo (2), laiitiĝas la voĉoj, trinso-
norigas la gitaroj, ĝojas la suno 
lumigante tiujn sincerajn , espri-
mantaju kaj afablajn vizaĝojn, kaj 
interkonsentas ĉe la malsupro do la 
Kruco la fiauĉadojn inter la ge-
fraiiloj. 

Dum la nokto, la kandeloj kaj 
lampetoj de Paltaro donas novajn 
lmmnuancojn al tiu nepriskribebla 
kadro; kaj tiel transkuras la horoj, 
ĝis tiuj de la frumateno, en kin la 
materia laceco devigas la doestan-
taron ke ĝi foriru; ne sen antade 
bruegi per la krio, i  V m& la Maja 
Kruco!, celo de ĉiuj ĝiaj amemoj, 
simbolo de la respektogoco per kin 
estas konservita) de la simpianima 
vilaganaro tiuj belegaj popolaj tra-
dioioj. 

JOZFFO GABZON. 
(Tradukis.) 

(i) Andatuzia danzo. 
(2) Pornodora vino. 

Kroriiko 

La unua katolika Esperantista 
Kongreso kiu, kiel jam scias niaj 
legantoj, okazis en Parizo, de la 
30' de Marto ĝis la 3." de Aprilo, 
superis la esperon de ĝiaj inicia,tin-
toj. Pli ol kvin-cent katolikaj kon- 

prichosa plasta de color, solo com-
parable a la quo pudiera cnbrir una 
paleta despues de haber manchado 
an lienzo o iina colosal acuarela. 
Iunumerables corros rodean la cruz, 
ya cuohicheando, ya acompanando 
eon ioles! y palmadas los alegres 
aires del jaleo o los voluptuosos 
movimientos del zapateado o de las 
sevillanas. Corre la manzanilla, su-
ben las voces, trinan las guitarras, 
huelgase el sol, alumbrando aque-
llos rostros francos, oxpresivos y 
risttenos, y conciér,ause al pié de 
la cruz los noviazgos entre los mo-
zos. 

Durante la poche, las candelas y 
las lamparillas del altar dan nue-
ves tones de luz d aquel indescrip-
tible cuadro; y asi transcurren las 
horas, basta las de la madrugada, 
en quo el cansancio material obliga 
a la coneurrencia a retirarse; no 
sin antes atronar el espacio con 
unos cuantos vivas >i la Cruz de 
Mayo, objeto de tolas sus ternuras, 
simbolo de la veneration con qua 
son conservadas por la gente senci-
Ila de la aldea estas hermosss tra-
dicion-s populares. 

BENITO MAS Y PRAT. 

("La Tierra de Maria Sanlisi» ta") 

Cr6nb a 

El primer Congreso Esperantis-
ta Catolico, quo, como ya saben 
nuestros leotoros, tavo lugar en 
Paris, dosde el 30 de Marzo hasta el 
3 do Abril, ha superado las espe-
ranzas de sus iniciadores. Ms de 

 

 
 
 
 



Gazeto Andaluzià 

gresanoj Ĉeestis, al kiuj aliais 
• .multaj scivolemuloj. La merkredon 

3Oft de Marto, je la 9.n vespere, 

amaso da versteluloj superplenis la 
straton Vaugirard, en Parizo. Gran-

daj afiŝoj estis gluitaj sur la muroj. 
Ni eniris en la grandan festhalon 

de la Katolika Instituto kaj ĉeestis 
la malferman kunsidou de la Kon-
greso Funde, estis la estraro, en 

lies mezo sidis, en sia violkolora 
sata.no, Monsinjoro Baudrillart, la 
sciatica kaj eminenta rektoro de 
PInstituto (Katolika Uuiversitatv). 

Ĝirkaŭ  li, sidis imponenta anaro 
da diverslandaj pastroj kaj laikoj: 
nia fervora amiko Pastro Austin 
Richardson, nia nova entnziasma 

kumbatalanto Pastro Duvaux, Ba-
ronino de Ménil, la nelacigeble sin-
donoma kazistino de Ia Kongreso, 

"- S°  Gustave Gautherot, profesoro de 
historio en la Katolika Institute, 
S° Claudius Colas, la seutima ini-
ciatinto de tiu rimarkinda kongre-
so, Frl°O Laroehe, la agema abelo 

de tiu kunveno, kaj multaj nefran-
caj katolikaj pastroj, inter kiuj ni 
citos nian malnovan famekonatan 

amideauon Pastron Dombro vski, 
fraton Isidore, la grandan apostolon 
de Esperanto inter blindaj junuloj, 

Pastron Parker, Paroĥestron en 
Wexfordt (Irlanda), Pastron Bian-
chini, el Italujo, kaj energiajn 
agemajn samideanojn el Rolando. 

Estis akceptataj dek-ok delegi-

toj venintaj de la plej malproksi-

maj landoj. Lia Pontifika Morto 

sendis sian benon al la deestantoj 

en la Kongreso, kaj plue plenan in-

dulgencon; montrant e tiamaniere 
ke li tre simpatie kaj plezure vi- 

quinientos congresistss católicos 
ban asistido; a los que se unieron 
muchos curiosos. El miércoles 30 
de Marzo a las 9 de la tarde, uv 
tnontóu de personas con estrella 
verde llenaba por completo la ca-
lle Vaugirard, en Paris. Grandes 
anuncios habian sido pegados en 
las parades. Eutramos en el gran 
sa on de fiestas del Institute Cató-
lice y asistimos a la sesióu de aper-
tura del Congreso. En el fondo, es-
taba la presidencia, en medio de 
la que se sentó, con sotana morada 
monsefor Baudrillart, el cientí:fico 
y eminente rector del Institute 
(Universidad Catblica). A su alre-
dedor habian tornado asiento una 
imponente coleceión de sacerdotes 
y laicos de diversos paises: nuestro 
fervoroso amigo sacerdote Austin 
Richardson, nuestro nuevo entu-
siasta colaborador, sacerdote Du-
vaux; la barouesa de Menil, la in- 

• eansable afectuosa cajera del Con-
greso; senor Gustavo Gautherot, 
profesor de Historia ea el Instituto 
Cotólico; senor Claudius Colas, el 
valiente iniciador de aquel notable 
Congreso; la senorita Laroche, la 
activa abeja de esa Junta; y  muchos 
sacerdotos católicos franceses, en-
tre los quo citaremos a, nuestro au-
tiguo ilustre compafiero sacerdote 
Dombrovski, hermano Isidoro, el 
gran apóstol del Esperanto entra 
los jóvenes ciegos, sacerdote Par-
ker, parroco en Wexfordt (Irlanda), 
sacerdote Bianchivi, de Italia, y 
enérgicos actives compalieros de 
Holanda. 

Fueron recibidos dieciocho dele-
gados, venidos de los màs aparta-
dos paises. Su Santidad el Poutifi-
ce envi6 su bendición ŝ. los asis-
tentes en el Congreso, y ademés 

 
 

 
 
 
 



Ĝazeto Andaluzia 

dis la laboron kaj penon por aranĝi 
tiun latidindan aferon. 

Parolado de S° Abate Richard-
son estis religie atidata do ĉiuj, kaj 
poste l`Abato I)nvaux legis Komi-
tatan deklaracion, kiujn oni multe 
aplatidas. La ĉefa parolado estas 
farita de S' Profosorŭ  G-autherot, 
kiu altspirite klarigis por la dees-
tantaj neesperantistoj, kial la ka-
tolikoj devas farigi Esperantistoj. 
«Ni estas Esperantistoj—li diras--
pro iri ĉefaj motivoj: la universa-
leoo de nia religio, la bezonoj de 
nia socia agado, kaj la neceseco, ke 
ni observu, eĉ  ant:atiiru la malami-
kojn de la kristana civilizacio sur 
la kampo, kie ili esporis rikolti de-
cidigaju venkojn.• Kaj ĉe la fino: 
tNi volas kredi, ke la uokredantoj, 
kiuj, ne partoprenaute nian fidon, 
tamen partoprenas nian amen al 
la vero, estos feliĉaj pro la penado, 
kiun ni faras per ĝiu atingi, kaj ni 
estas certaj, ke el gi ili ricevos pro-
fitojn.. Iuter ili, ni volas saluti tie 
ĉi tiun vesperon, pli, ol sian ĉees-
ton: sian simpation, kaj tiu simpa-
tio estas reciproka. Ili certo ne 
riproĉos iniu, ke mi autati ili kla-
rigis, kun lojala verdiremeco, Ia 
doktrinojn kaj la esperojn, kiaj al 
ni estas karaj; ĉar, ni tiun volonte 
rekonas, se ili ignoras ail se ili for-
gesis la katolikismon, tamen ni in-
ter ili ni iani renkontis la spiritan 
mallargecon kaj la pasiojn, de la 
sektanoj.» 

La sekvantan tagon, matena, en, 
la liarmelitana kapelo faris meson 
per la ripozo de la animo de 50  Aba-
to Peltier kaj de la Katolikaj Es- 

una indulgencia plenaria; demos-
trando de oste modo que él.había 
visto con mocha simpatia y satis-
facción el trabajo y esfuerzo por 
preparar ese laudable asunto. 

Va discurso del senor abate Ri-
chardson fué religiosamente escu-
ehado, y despnés el abate Devaux 
leyó una declaraciĉn del Coinité, 
quo fueron muy aplaudidos. El dis-
curse principal ha lido hecho por 
el senor profesor (àautherot quien, 
con alto ospiritu, explicó para los 
asistentes no esperantistas, porqué 
los católicos deben hacerse Espe-
rantistas: «Nosotros sousos Espe-
rantistas— dice-- por tres princi-
pales motives; la univorsilidad de 
nuostra religion, las oxigencias de 
nuestra acciOn social y la neeesidad 
que observemos, anti quo nos ade-
lantemos à los euemigos de la civi-
lizacióu cristiana sobre el campo, 
donde ellos esperan recolectar de-
cisivas victorias.. Y hticia el fin: 
«Nosotros queremos crear que los 
incrédulos, quo participau de nues-
tra fé, to man parto, sin embargo 
en nuestro amor la verdad, saran 
fences por el esfuerzo que nosotros 
hacemos por alcanzarla, y ostamos 
seguros quo de elfo recibiràn pro-
vechos. Entro alias queremos sala-
dar aquí i csos compar eros que no-
sotros lo sabemos,llevan ri nosotros, 
en osta tarde, mas quo su asisten-
cia, su simpatia, y osa simpatia es 
reciproca. Ellos ciertamente no me 
reprochariu quo yo ante ellos ex-
plique, con leal veracidad, las doe-
trinas y las esperanzas que nos 
son tau queridas; porque, lo reco 
nocernos voluntariamente, si ellos 
ignoran 6 han olvidado el catolicis-
mo, sin embargo, nosotros entra 
ellos encoutramos la espiritual es- 

 

 
 
 



perantistoj; kantadojn kaj elokven-
tan paroladou de S° Abato Richard-
son. Jo la 11 g 112. la viziton al 
•Notre Dame•. Je la 2 y 112 vespe-
re, la Abato Richardson legis ra-
porton eri «La unueco de la Ekle-
zio• kaj 8° Schoor parolis pri la 
unnf.:'rma elparolado do la latina 
lingvo. 

La vendredon, 1." de Aprilo, je 
la 9 y 112, estis knnsido en kiu oni 
legis raportojn pri la orgauizadp 
de la kulto kaj la katolika socia 
agado, partoprenante la diskuton 
S° Abato Duvaux (franca), Parker 
(iilanda), Lut.kie (holanda), kaj 
Palmentier (belga). Vespere, je la 
3.a, kunsido kun belega parolado 
do 5° Coll (el Kataalanujo.), pri « Pro-
pagando kaj Informoj per Esperan-
to.• Jo la 9.", disvastigaeta kuusi- 
do en la Katolika Rondo. La Frato 
Isidore, el Bruselo, pritraktis la 
tomon • Esperanto kaj la blinduloj. • 
La Baronino de Ménil, parolis, kun 
lumaj projekeioj, pri la universa-
laj Kongresoj. 

La sabaton, 2." de Aprilo, estis 
aranĝita ekskurso kua mat.eumanĝo 
en Versailles; kaj la dimanĉon 
3," tago, solenigis la fermon do la. 
Kongreso. Diservoj kun kantoj, 
en la kapolo de l`Instituto: predi-
kis, Esperante, Abate Parker. Je 
la 3&, vespere; la kongresauoj kuu• 
venis en la Ba •ilike de Mtrntmar-
tre,.kie oni kantis. eNi volas Dion• 
kaj •Saluton al la Sankta Virguli-
no.» Post la c.eremar► ie, ili grupi 
l;is, por esti f..r grafataj. Iu el la 
grupoj, kun la verda standardo, 
ineze,aligis multajn scivoleauulojn; 
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trechez y las pasiones do seotarios. 
En el siguiente dia, por la mano-

na, en la capilla de los Carmelitas 
se dijo una misa por el descanso del 
seŭor abate Peltier y do los Espe-
rantistas Católicos; cantos y nu 
olocuente discurso del senor abate 
Richardson. A las once y media la 
visita à Notre Dame. A las dos y 
media de la tarde el abate Richard-
son loyó una memoria sobre la uni -
dad de la Iglesia y el senor Schoor 
habló acerca de la pronuuciación 
anifornae del latin. 

Enelviernesl.°de Abril alas nue-
ve y media, fué la Junta on quo se 
leyerou iuformes sobre la organiza-
ción del culto y la aecidu social ca-
tólica,tomando parte on la discusióu 
el senor abate Duvaux (fraucés), 
Parker (irlaatdés), Liitkie(holandés) 
y Palmentier (belga). Por la tardo, 
à las tres, Junta, con un bellísimo 
discurso del senor Coll (de Catalu-
na), aeorca de propaganda 6 informe 
por medio del Esperanto. A las nuo-
vo, reuniiaa de propaganda, on el 
Menlo Católico. El hermano Isido-
ro, de lBruselas, trató aceroa del to-
ma Esperanto y los ciegos. La ba-
ronesa de Menil, habl6 acorupanada 
de proyeci.ioues luminosas, sobre 
los Cougresos universaloa. 

En el Hibachi 2 de Abril, f ué pre-
parada una excursion, con alinner-
zo en Versalles; y en el doming°, 
dia 3, so soleuinizó la clausura del 
Congreso. Divinos Oficios, con can-
tos en la capilla dei Instituto: pre-
dieó en Esperanto, el aborto Par-
ker. A las tre. de la tarde los con-
grosistas se rennieron en la Basili-
ca de Montmartre, donde so canto 
=Queremos a Dios» y «Salve à la 
Virgen Maria•. Después de la cero-
mania, se agruparoia para ser foto- 
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kaj profitante la okazon, 5° Colas 
klarigi al ili tion, kio estas Espe-
ranto kies venkon baldaii oni tra-
fos. La publiko faris al li ovacion. 

Poste, la kongresanoj disigis sin, 
restante cititaj por la dua; kiu es-
tos en Hago (Nederlando), ne en 
Seviljo, kiel oni unue pensis, pro 
tie ke estas necesa pli da tempo, 
ĝis kiam estos starigat.a Esperanto 
en tie di urbo. Dun-je. ni sendese 
laborados pri la tria. 

**  

S° Codorniu, la fainkonat.a espe-
rantisto, eksprezidanto de Hispena 
Societo p. p. de Esperanto, kaj Ĉxe-
nerala Inspektoro pri Arbaroj, oka-
ze de sia vojaĝo al Vejer, kien li 
iris por eksameni la sablmontetojn, 
faris al ni ainindan viziton, kiun 
ni kore lin dankis. ee la redaktejo 
li estis akceptita de preskat la tu-
ta ĉi tiea samideanaro; kaj je la 
sekvanta tago de tiu en kiu li ve-
nis, ni lin regalis per modesta sed 
afablega tagmango, kiu efektivigis 
de la Restoracio nomita tLalllayor-
quina.• Por partopreni en ĝi venis 
de Cadiz, S°  Eduardo Gonzalez 
Escand6n, Le»teiiant.o kolonelo, 
Prezidanto de la tiea Grupo, R Sud-
Hispana Stelo*, kaj aliaj +samidea-
noj. Oiuj, je la horn por toasti, le-
vigis iliajn pokalojn, kaj esprimis 
al la mangregalanto iliajn dezirojn, 
ke li multe vivadu tiel sana kiel 
entuziasma por nia kara afero. Pos-
te, kaj por adiaŭdiri Sinjoron Co-
dorniu`n: iris en la stacidomon S° 
Eugenio Tribaldos kaj Tribaldos, 
nia Juĝisto, S° Anĝelo Gallego Ji-
ménez, Doktoro de Farmacio, Pro- 

grafiados. Uno de los grupos, eon 
el estandarte enmedio, -atrajo 
muchos curiosos; y aprovechando 
la ocasión, el senor Colas les expli-
có lo quo es el Esperanto,cuya vic-
toria pronto se conseguirà. El pii-
blico le hizo una ovación. 

Después los cougresistas se se-
pararon, quedando citados para el 
segando; que sera en El Haya (Ho.-

landa), no en Sevilla, como se pen-
sò prirneramente; porque es nece-
sario mas tiempo, hasta qua esté 
establecido el Esperanto en asta 
Ciudad. Mientras tanto, trabajare-
mos por el tercero. 

El Sr. Codorniu, ilustre esperan-
tista, expresidente de la Sociedad 
Espanola para la propaganda del 
Esperanto é Inspector General de 
1llontes, eon ocasión de su viaje 
Vejer, donde fué para examinar las 
chinas, nos hizo am able visita que 
nosotros le agradecimos cordial-
mente. En la Redacción fué recibi-
do por casi todos ros esperautistas 
de aqui; y en el siguiente dia del 
en quo vino, le obsegoiamos con 
un modesto pero afabilisimo al-
muerzo, quo tuvo lugar en el res-
taurant llamado •La Mayorquina.» 
Para tornar para en él vino de Ca-
diz D. Eduardo Gonzalez Escan-
don, Teniente Coronel, Presidente 
del Grupo de a11í, «Sud-Hispana 
Stelos y otros comparleros. Todos 
a la hora de los brindis, levantaron 
sus eopas y expresaron al anfitrión 
sua deseos de que viviera tan salo 
•fable como entusiasta para nues-
tro asunto. Después y para despe-
dir al senor Codorniu, fueron a la 
estación, don Eugenio Tribaldos, 
nuestro juez, don Angel Gallego 
Jiménez, doctor en Farmacia, pro- 

 

 
 
 
 
 
 



fesoro Jozefo Diaz Coronado, kaj 
nia direktant°, S° Advokato, ankati 
Paejuĝisto, Jozefo Garzon Ruiz. 
Kiam ekeliris la vagonaro, ĉinj 
aklamis al SU Codorniu, Kriante 
iVIVUESPE+IiANTO! ,VIVU LA 
IIISPANA ES!' ER l NTISTA1i O! 

fesorD Jose Diaz Coronado ,y nues-
tro director el selior abogarlo. tam-
hién juez de paz, dnn José Garzón 
Rniz. Cnando ech6 fi andar el t.ren, 
twins aclarnaron al eiior Codornin. 
gritando: r•''iva el Esperanto!. 
. j Viva e1 esporantismo espaiiol 1. 
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MATE MAT I K O 

Suprajo de la rondringo ah rondkrono: ilia mezuro, lad la diferencc, de 

la radioj kaj la longeco de la ekster ,irkat o. 

Formulo: A"= (L — rz a ) a 

L = longeco de la ĉirkaiío: a = diferenco inter la radioj el le du ĉir-

kaiio j. 
Tiu di formulo estas kalkulita jenc: est ante A kaj A' la areoj de ht du 

rondoj, limigitaj de la du ĉirka.hoj, ekstera kaj interna respective, R kaj R' 

ĝiaj radioj, ni povas starigi: 

A — ~R,  A — A.._A„ =, R — R' . (R-R') 
A„= ~c (R3 -R''') 

J.L' 3 

	=R' - R'' ĥ A =i: Rd-R') (R -R') {A =(R+R') a; sed  

aii R~ Il'= R- a } sekve, ni havos; 

=i 2 R a) a A"=-(2 R- a.) . a ., =(2 R—a) r 
A = 2 R,--a z 

Kaj ear 2 R=L, anstanani e ilin, estus A 	---L -a z A " =--(L — a) . a, 
a 

kiu estas la nomita formulŭ, kaj povas havi intoresan aplikadon en Arfii-

tekturo, kian oni volas difini volumenon de kava cilindrakolnmo; pro tio 

ke se ni trovas per pero de metra rubando. la longecou de eksterĉirkano kaj 

konas la diferencon de radioj a, tre facile dete.rminebla borante la kolumo 

je la okazo kiam ĝi estas firmelokita, kies radiboro donas al ni ĝian dike-

con, tin estas la serditan diferencon a inter la radioj, mnitiplikante; fine, la 

pritraktata kolumo, ni havas ĝian volumenon. 

. Dfnz CauoNADO. 

 
 

 
 
 
 



INSIGNIAS ESPERANTIST S 
MODELO .0 FEC 

1 t 	D1SIr LA COL] :CCIO 

A. 	Allller de cabala. - B. 	lmpardlble 
Botda para ojal —D. & Mien 

E. 	Gemelos para punos.--E. Alpler para sombrero 

Nîrme•os 1 y 2: Usuales (Estrella sola, en esmalte verde). 

—3: De lujo (Redondos, fondo oro y ]a iuse ipeitin • Esperanto, 
lingvo internacia ), sobre esmalte negro). 4: Elegantes (Redon-
dos, aids pegnenos, estrella varde esmaltada sobre un fondo de es- 
make bianco.) 

Representante general para Espaila: 

Manuel de la Puente: Conde del Asaito, 143, 1.° 
—Barcelona 

Representante para Andalucia: 

José Oa rzOn Rui_z: Muitoz Torr ero, 10.—San Fer-
nando (Utidiz). 

Jam estas IrreLa kaj oni vendas po 0`60 pesetoj. din ekzeinplero, la 

"Ildresaro de Flispanaj Geesperantistoj„ 
Sin turnu al la Administracio de ..LA SUN() III.5PA1 A. ; Strato Pintor 
Lopez. 	 Rabato da 10, 15, 20 kaj 25 p°l„. se oni aèetas respek- 

tive 2, 3, 4, 5 ati pii da ekzeniplerojn ĉinmende. 

S1° PASTRO Profesoro pri modernaj lingvoj, entenate 

Esperanta, Hispana, Franca kaj Angla 
lingvoj, sin proponas por Lernejo, Liceo, ozi familio, eksterlande. Sin turnu 
al ĉi tin Redakcio: 	Torrero, IO.—San Fernando (Cadiz). 

La adreso por koresponniadi kuu S.° Vicente Inglada Orb, Stara Kapit.a-
no, estas nun, Estacidn sismoi.dgica, Toledo (Hispanujo). 

Prexijo I,A UNION, P Pontorbn,3--Cnaíz 

 

 


