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VALENCIA. 

NiliktfiRiD.1AL M) 
Rate exactamente uN ale que, tris penoses esfuerzos y :anslosos ankelos, - los dti-

perdigados . esperantlstas - espanoles; restos de aquella 'importante grey de hace.. alÉunpa 
aiabs, lograron de los Pbderi4 nib-lit-6s Su constitnción legal en soeledad. Los que.. an dse . 
tan pyóaimo pasado, pailteren viv11` vi moment* an rani se nos eomunicó tan erZte iineea, 
no olvidarón nnnea la entusitistfea recepción gee se le biro; reunidos pars festejar, el _ 
-Irr de Dlciembre; Is memería- de- nuestro inòltlfdtble Fund-odor,' Reid la noticia en eVmia-. " - 
-me: moment* en_gne, Ilenos -de alegre- camaraderie, ibantoa -a sentarnos a la- mesa: Todos • 
los concurrentes celebrason :con jtibile su canocimiente,--y- la- fiesta tuvo, deede• aquel.-m®-
mentm., sine. doble signlfìcación; aqúella fecìra_senaló un_ hito memorable in -Ia bietoria 
del esperantismo esparol. 

Qand& entenccs eonstituida_.la BISPANA.ESPERANTO-FEDERAGlO, y,-gracias a ella -
y, a los esfeerzos de an grupo_ de entusfastas .esperantisias, at Dude dar un impulso ne-
lable a la Proza neíón de nuestro idioms Maxilla! en Espana. 

-Peto nuestro anhelo perseguja an objetivo intnedjate .que dedaŝ  Ia@ -dillcultades 
del momenta y nuestres.. eseasee medtp9, no$. parees*- utcpioo al"eanzifir ' una Revieta,' un 

eriódíc¢  • Apnnt basnos dalaaslkdo nite ,"lla_ "'f 	àd'fi '-defen a éoirt•'-su~ - niàrmórea 
mano, y, atenléndonós a elUe, venues hoy a ofrecer a Ios esperannstas'espetloler, a-tog 
aerier de le 11. E. F., lo Unico qua podemos, a-costa de cuantisses esfuerzos, preaentIr-. 
Ies eome laze de fraternal anión, ittatramema As props-tondo y medio de perfetción 
lfngifírtice: el BOLETW de la If. E. V. 	 - 

Como exponettte de la vida espiritual• de nuestra Fèderaeióa, su objetivo es Men 
. ela o:- -sPropagar el Esperanto,_ procura .-el.-pezfecejonamiento. de nuestro idioma puri-

liar entra los_esperantfstas,'.y lograr ep Espada.el,.mas - alto tkìvel posible, gaje not ponga -

en plan decorosa con resyecto a otras naciones y, llegadò el momento, se pueda decir • 

que en Lspeda se resents ron una masa esperantista snSciente pars que se pneda ofìcial-

mente imP Ontar ad estudie obligatot•io, tentando 'cen en ciradro de cornpetcntes "prof,- 

 cipacie de enseóarlo y dffandirlo. -. • 
Af aparecer, este BOLETrN • se template en honràr "la memoria del' inalvidkble 

Dr. Zamenhof, creed°, genial del Esperanto, y de todos agnefes que b'atallaron por-su 

difusióir,'enter lots -cooties recerdamos a-muchisimos eapanotea: 

Salvdamos cordtalmrente a los antiguos eŝpefiantistas; a todos los quo envejecieren 

ett Ia demands, cejaado an ens esfu 	,-pero ae est su ilnsión; a Joe que, jóvsaM teda- 

vía. sioaee batallanda per conseguir asestro.pacfaco y bell° ideal; sloe recientes adae-

ridea 4 attester* meettuiento, que desmienten can su. fe la creencia de. que la javentad • 

actual sole se delft: gltiar  per móviles naaterialistas, 	 - 	 - 

Por medio del ESPERANTO, Ilegar ai corazón de todos... 

EL SUNO DE NIA KORO, KUN - GRANDA -FERVORO, NI DES[- 

RAS Ai,- -LA Ĥ.ISPANA EPERANTISTARO, KAJ. iKSTERIANDA 

KOLEGARO, MULTE DA PROSPERO DUM LA TUTA JARO 19 a 
POR LA BONN -DE NIAKARA LINGVO 



AGETAS OE LA DIFUSIRN . DEL ESPERANTO 
• El Esperanto se difunde en los medios mks diversos; elio indica que iodos comprendensu necc.sidad: `'La Iglesia .Católice, que tantas veces ha demostrado su interés .por el idioma auxiliar;y que cuenta-hoy con revistas, aŝociaciones y orga- -  nizaciones -de enseiianza;. sigue. difundiéndolo activamente, y asi, leemos en el nú mero 132-133 de «La-,  Praktiko», ,que" el Padre Modesto CAROLFI, el conocido fran- cisEano, ha comenzado en Ro , -en el Ateneo Franciscano, un curso de Esperanto para jóvenes franciscanos, pertenecientes a las mks diversas nacionalidades y len-guas; el exito de su curso es -enorme, y los estudiantes siguen con entusiasmo sus lecciones: 	- 	- 

No solo en su comunidad, sino en los mas diversos campos se extiende la ac-tìva propaganda del Padre Carolfi; para maestros, estudiantes universitarios y 

	

- público en. general. 	 . 
-Desde estas columnas, felicitamos ai activo apéstol de nuestro idioma, que tan alto pone el exponente del esperantismo en los medios romanos. 

• En latitudes completamente opuestas, en la remota Islandia, en donde tan ex-tendido estk nuestru_idioma auxiliar, el Dr. A. MILDWURF, de Londres, estk dan-do un curso- dé perfeccionamientó que "estk alcanzando gran resonancia. Dentro de _poco, no ;quedark nadie en Islandia que desconozca el Esperanto, 
• - En todas las actividades humanas ŝe capta la utilidad del conocimiénto del Esperanto, -Sabiamos de muchos cursos de nuestro idioma para la Policia en diver-s-as naciones; hoy. nos Ilega la noticia de un nuevo curso para policias en La Haya; hasta hoy; son 85 los inscritos -en el. Lo dirige el Sr. BLAAUWBROEK. 
• La K. L. M., la famosa compania de navegación aérea, para resolver los múlti-ples;escollos de la pluralidad de idiomas que, en un sOlo dia pueden ocurrir, y ocu-rren ciertamente durante un vùeìo, estk cuidando la adopción del Esperanto para sus informes, guias, etc. 

Pidanle folleto gratuito sobre sus servicios, a la siguiente dirección: Cefoficejo de la KJ.. M., Sekeit inforntservo.—Raam yerg, )0.—DEN HAAG (Nederlando). 
• La -veinal utilidad dei Esperanto es muy conocida de aquellos qde han eimplea- do el idioma,auxiliar para sohcitar informes, datos, libros, etc., del extranjero, aun- que fuera indirectamente, por medio de los Delegados, que se ban preocupado de servir a los «samideatios» en sus demandas. Por eso, los esperantistas se sonrien con un tanto de conmiseración cuando las llamadas apersonas sensatas» les dicen despe :tivainente al oir hablar del Esperanto:. «Bueno, y eso 1,para qué sirve 2». Pues «Esa», sirve para conocer un 'idioma tan maravilloso que, como decia hace poco un recién convencido: «Aunque nadie mks que yo conociese el Esperanto, y no pudiese hablarlo con nadie, el solo placer de conocerlo, .admirar su sorprenden-1e, estructura, leer los miles de obras admirables que en Esperanto estkn escritas, originalniente o traducidas, ya vale la pena de tomarse la ligera molestia de estu-' diarlo y  saberlo». Pero el Esperanto ofrece realidades mucho mks prkcticas para . quienes lo conocen. Tener amigos en todo el mondo, que le ponen en contacto con los mas diferentes y leianos puntos de la tierra; amigos que le ofrecen acogida fa-miliar en sus viajes; que le guian y aconsejan, y, si es preciso, le defienden. Cama-radas de la misma profesión que intercambian opiniones sobre las materias de eŝ-tudio o trabajo. Y, sobre todo, ensanchar desmesuradamente la conciencia de que, -al ser esperantista, el mundo exterior deja de ser algo incógnito e intangible, esto es, gozar de una conciencia mundial. ' 

• ; Miet,tras en Malmb rein° la mayor comprensión entre congresistas pertene-cientes a mks: de 30 poises distintos, que expusieron, discutieron y aprobaron eon-clusiones, gracias al Esperanto,- eh Paris, los representantes de la O.N.U. siguieron haciendo el ridiéiilo.;En; cinco idiomas distintos, expusieron, discutieron... y nada arreglaron, ,después de tenet que traducir mks o menos fielmente lo hablado, a costa de un sistema muy costoso e imperfecto de traduccién múltiple. Y eso que los re-presentantes en la O:N.U..son gente instruíida. Pero no se han enterado de que to-da'via se estan alumbrando ton velas de sebo... 



• El pasado 15-  de Diciembre,-fiesta del Esperanto .en, lodo el mundo, loc'espe-
rantistas valencianos se reunieron, para honrar la memoria del Dr,.. Zamenhof y, al 
mismo tiempo, apretar wan mas los lazos de fraternal afectò entre los componentes 
del grupo. Beunidos en animada cena, se cambiaron impresiones, se comentaron las 
afimas riolicias acerca del movimiento esperantista en Espana "en todo el mun- 
do y"se.apoyó la;  idea de'publicar el Boletin, corno vital elemento de, sostén para 
nuestro movimiento cultural. Al finalizar la reunion, el samideano Hernandez; mag-
nifico escritor, autor de la version esperantista de «EI Ingeniosn Hidalgo Don Qui- 
jote de la Mancha», con estilizado verbo, glosó el motivo de la reunion, haclendo 
resaltar que, si bien nuestras reuniones tienen casi siempre lugar alrededor de urta 
mesa, y ante reconfortante cena y  con alegre y optimista charla; no por eso- dejan 
de ser serias por sus resultados, ya que esas reuniones marcan los jalonés que nues-
tro grupo deja en el camino de la propaganda activa. Y es que eso es el Esperanto-: 
el respeto a las costumbres, idioma, religion e historia de cada pueblo. Dar a cada 
nación el medio de poderse relacionar con las demas, pacificamente, por medio de 
un lenguaje neutral, sin la humillante supeditación a otro idioma; mas o mens en 
boga. 

Con el aplauso unanime de la concurrencia termino la éncantadora «parola-
deto» de Hernandez, y todos hicieron votos para que, al reunirse de uuevo, quecle 
marcado un nuevo paso en la progresión del Esperanto en Espana. 

NIA UNUA PRELEGO 
La kuracistaro estas profesia klaso plej scivolema pri ampleksigo. de sciencaj 

horizontoj. Multaj el niaj plej elstaraj esperantistoj estis anoj el tiu bonfaranta pro-
fesio. Ni ne devas forgesi ke nia amata ,Eondinto estis meritplena okulkuracisto.. Tio 
1Sarigas kial la salonego de la elnstiituto. Médico Valenciano» estis plenplena kiam, 
la 5an  de Junio, nia kara samgrupano Dr° Rafael Herrero prelegis pri «Esperanto, 
kiel helplingvo por kuracistaj studoj». 	 - 

La preleganto komencis sian ilekcion 7neneíante ls balbutajn provojn faritajn en 
Hispanio por skribi kuracajn metodojn ; unue, en latina lingvo, kaj en ĝia, vulgara 
filio ; poste, en araba lingvo,, per kiu Ca kuracaj metodoj atingis dum Mezepoko, la 
plej altestimatan nivelon en Eŭropo. 

Tiuj estis, jam, internaciaj lingvoj ; sed,_ iom post iom, la diversaj nacioj dife= 
rencigis siajn lingvojn, kaj, de tiam, fiaoso fariĝis. 

La preleganto citis la plej elstarajn kuracajn verkoin de hispanaj sciencistoj 
tra jarcentoj. Paralele, Ci ankaŭ  menciis la klopodojn de meritplenaj pioniroj de 
helplingvoj ,de Hildegardis ĝis Zamenhof, sen forgeso de la bona parto de hispana 
kontribuo al tiu bona celo, fare de Sinibaldo de Mas, kg de Sotos 'Ochando. Tute 
kortuAa estis la citado de la penoj de Zamenhof, kiuj multe interesis la aŭrlan-
taron. 

Poste, li analizis la valoron de tiu konata lingvo por ĝia adoptado kiel: hel-
plingvo por kuracaj studoj. Tute speciale li analizis la nulecon de Basìc English, 
kiaj la aŭdantaro bone ridis kiam la lekcianto :provis diri en 'tiu elpensita ligno 
kelkajn simplajn trazojn ; ĝia neebleco klare aperis al tiuj, kiuj bone taksis la 
mirindecon de tiu «eltrovaîo». 

1E1 tiu,liaoso, en kiu kugas nuntempe la medicinaj studoj, nur Esperanto taŭgas 
por forigi la babelan konfuzon ; tion bone elmontris nia samgrupano, kiu, antaŭ  la 
fino de ĝia prelego invitis al kuracistaro al serioza konsidero de tiu fakto kaj pro- 
ponis la kreadon de la Kuracista Esperantista Asocio. 	 • 

Densa apiaŭdado premiis la rlekcianton kiu ricevis .poste varmajn gratulojn de 
la_aŭdantaro. La valencia gazetaro respegulis favore tiun prelegon, kaj multaj ku-

' raeistoj piomesis aliĝi al la nova K. E. A. 



TEREA PROZO DE lA ESEERAN11STA- G ETARO 
Jen kara leganto, mi legis por. vi kelkajn jus aperintajn gazetojn internaciajn ; 

la ekstera aspekto de nia gazetaro tre inmate pliboniĝis.'Plej bela per siaj ĉarmaj' ilus-
trajoj estas" «LA PRAKTIKO»;  kiu aperigas longan kaj allogan artikolon pri la 
sankta monto kataluna «Montserrat» ; frontpaĝe aperas .fragmento de oficiala decido 
de «Internacia Ruĝa Kruco»,, -kies nederlanda sekcio invitis reprezentantojin de pGej 
gravaj nederlandaj unuiĝoj al sia lasta Kongreso por studi plej efikajn rimedojn por 
Ia tntmonda paco ; . inter la invititaj organizoj ĉeestas ankau ,a esperantistaro. 

En la-lama aŭstria universitato de Ins.bruck stariĝis lektorato por Esperanto lati 
'dekt-eto -de la aŭstria federacia Ministro por instruaj aferoj. 

Sekvas en vico la veterana «HEROLDO» kun pensigaj artikoloj sur la unua 
pago pri la minacantaj nuboj, kiuj ŝvebas super la mondo nuntempe ; sub la honesta 
vidpunkto de la essperantisma idealo oni vokas la homojn al komprenemo kaj reci-
proka tolerenío. 

Ankail estas interesa intervjuo kun delegitino de UEA en San Francisko, kiu 
respondine demandon deklaris : «En Usono, homoj ĝenerale povas interkompreniĝi 
per. la angla lingvo aŭ, pli ĝustadire, per ĝia amerika dialekto. Tial la neceso de 
Esperanto` ne sentiĝas,tiel urge kiel en Eŭropo. Tamen, ankaŭ  en Usono nia lingvo 
iom -post iom gajnas terenon. En Kalifornio ekzistas pluraj - agemaj kluboj ; sed la 
laboro por nia afero estas multe .pli malfacila ĉe ni ol ĉe vi, en 'Eŭropo». 

La bildo de Clara ,Barton, esperantistino kaj fondintino de la Amerika Ruĝa 
Kruco aperis en pasinta septembro sur memora usona •poŝtmarko de tri cendoj. Si 
naskig s en la jaro I.821a kaj mortis en 1.912a ; ŝi organizis la zorgon pri la vunditoj 
en 'la usona civila milito kaj en la franca-prusa-  milito ; hiam ŝi estis jam 90-jara  

Es*Tanton,- Oar,vieue ŝi;-konvinkiĝis .pri la neceseeo 
kiaj graveco de nla internacia lingvo. Por Ea esperantstaj filatelistoj •la poseao de tiu 
poŝtmarko estos grava laŭ  duobla senco... eĉ  triobla se ili estas maljiunaj ! 	- 

Plènsukcesaj estis la sekvantaj - naciaj Kongresoj. La 2-a Slovaka Esperanto-
Kongreso okazis en Koŝice kun partopreno de pli ol 30o delegitoj ; rimarkinda estas " 

• ja la detalo' - ke, kvankam la Kongreso estis nacia, en fla laborkunsidoj oni parolis 
nur eŝper'antlingve. La 3i-a Bulgara .Esperanto-Kongreso okazis en Jambol, kaj ŝi 
estis unu el la plej bone organizitaj ĝis nun en la bai:kanaj landoj. 

La londona revuo «ESPERANTO» daŭre aperas tre bone redaktita. La korpremo" 
de la nuna tempo ankaŭ  sentiĝas en tiu ĉi gazeto ; ĉefaj konsidero speguliĝas, antatl 
tiu grava problemo, en la sinteno de ni, e.sperantistoj. 

Unue : ni malfidu ĉiam à neraligan informon ; ni malaprobu manieron prezenti 
unu flankon kiel nigran, la alian nur blankan. 

Due : Ni vidu en ĉio" nur la homon, tia; kia li estas, lati siaj agoj. 
Jam en la internaj paĝoj sekvas landa nekrologa artikolo pri S-ro. Beneŝ, eks-

prezidanto, de Cehoslovakio, kiu meritas apartan simpation de IFa esperantistaro ĉar 
li subskribis en la jaro 1.920a kun aliaj naŭ  registaraj delegitoj..la faman rezolucion, 
kiu invitis la Ligon de. Nacioj informiĝi pri Esperanto, kio kondukos rekte al la 
diskutado de la tuta problemo: 

Leginda estas la studo kun loga titolo «LA TRANSKRIBO EN ESPERANTON 
LYE PERSONAJ NOMOJ». Mi povas fari mencion nur pri la titolo de ĝiaj partoj kun 
Ia konkludo, kiun la aŭtoro mem tiras. 

Jen ili estas : PERSONA NOMO.—Konkludo :, tradukebla kaj transskribebla 



t's`as seneseeple nur la voknonro. RLASIGO 131Ĵ  VZfKNOMO1T.4-  oiikludo • Ne t 
-duku 	Esperantori" voknomon, se tiíi ĉi esprimas ideon.,ĝeneralan. Labibtiaj formoj 
estu transskribataj atentante orig:i nan" hebrean formon plej proksiman al la ortografie 
de naciaj lingvoj. Ankaŭ  povas esti fransskribataj"en Esperanton, kun la propra 
karaktero de la lingvo, la nomoj el grek-latina origino. Lanonrojn netrnnsskribe-

-blajn uzu en la forino propra de la origino uzante internacian ortografion. VIRINAJ 
NOMOJ.=Konklŭdo : Virina voknomo povas esti transskribata per £dono de O aŭ  
per' IN. VOKNOMOJ ESPERANTAJ.=Nenio ilustras i bone la altirpovón de nia 
1,∎ngvo kaj movado aŭ  la fortan impreson, kiu ĝi kreas sur la anime, al la mutaj 
propraj voknomoj kiuj ekzistas en Esperanto rekte kreitaj el nia vortmaterialo, `ĉtt 
imitante nacilingvan nomon, tràdukante ĝin, ĉu serĉante ion novan. Atenteina le7. 

ganto àe esperantistaj gazetoj povas sufiĉe ofte renkonti nomojn oficiale _itzatajn, do 
akceptitajn de la aŭtoritatoj : Etulino, Milda, Benita, Amindà, Glora; Gracia,'Es- 
perantina, k. t. p. Cu estas necese klarigi, por pli bona kompreno, ke «voknomoi 
aŭ  kantaànomo» egalas al hispanlingva «nombre» kaj la vortoj «familia nomo» aŭ  
«nomo» simple al nia hispanlingva «apellido» 

Kompreneble, ceteraj paĝoj ŝtopiĝas per agralllaj literaturajojl kaj versajoj, sed 
rni penis nur doni al vi etan restimon • de ĉio plej grava aŭ  plej interesa el pure 
esperantista vidpunkto. Ni ĉiuj devas -tamen klopodi por fine povi aboni -la interna-
ciajn gazetojn kaj revuojn - pagante ilin kaj rekte ricevante ilin kun redakcia ban-
dierolo. Mi opinias, ke plimulto el la hispana samideanaro ĝojus se tiu ĉi nuna revo 
efektiviĝos kiel bela reato. lis tiam daŭros zorge legante por vi ĉiujl. 

LA LEGEMA KOBOLDETO 

DOMO KONSISTAS EL BRIKOJ 

Fundamenta aspekto de la esperan-
tista vivo estas la ekzisto de muitnom- 
•braj, bone organizita] kaj funkciantaj 
lokaj rondoj. Kie tiaj grupoj ekzistas, 
propagando fariĝas facila kaj efika kaj 
nia kara afero antaŭeniras. 

Tial. estas nepre necese ke en ĉiu 
urbo kaj vilaĝo niaj samideanoj klopò-
du krei tiajn rondojn en la kadro de 
HEF, organizi regulajn kunvenojn, dis-
trajn kunsidojn ' kaj letervesperojn ; 
kaj per ili altiri la atenton de la ĝene- 
•rain públiko al nia afero. 

Ni povus ĉi tie citi, kiel tiuspecan 
modelon, kelkajn nun ekzistantajn en 
Hispanio rondetojn, kiuj 'senlace kaj 
entuziasme bone laboras por Esperan-
to. Sed ni nur reliefigas ` la bonegan 
agadon - de la samideanoj el Tarrasa, 

sub la lerta kaj- kompetenta gvida-
, do de nia admirinda federaciano Chaler 

Arnau, konstante hejtas la sanktan 
fajron de nia verda idealo. Estas facile 
konjekti, ke tian bonegan rezulton ne 
povas atingi izolita esperantisto, eĉ  la 
plej entuziasma, nek nesufiĉe unuigi-

taj -samideanoj. Laboro de unuopuloj, 

kvankam laŭdinda kaj meritoplena, ja 

ne povas esti tiel efika kaj fruktodona, 

kiel tin de unuece por la sama celo la-
boranta grupo. 

Konvenas, do, ke ĉiu I-I,EF—ano 
kunlaboru tiucele kun siaj samurba-
noj kaj oni kreu grupojn aŭ  rondetojn, 
finance memstarajn, kaj organizu vi-
glan, socian vivon esperantistan. Pafu 
viajn propagandsagojn en ĉiun direk-
ton, sed plejl ofte en tiujn sektorojn, 
kiujn, pro ilia speciala, faka interesi 
ne timigita de landlimoj, oni povas pli 
facile venigi al ni : filatelistoj, ŝaklu-
dantoj, lingvolernantoj, korespondemu-
loj, k. t. p. "Jen la, miaopinie, unue p1ú-

ginda grundo ! 



	

T. A U 
.
P O L U D O. 	bestoj. certe, kaj &uste pro tio la spek- 

taklo pri homa sango estas ankoraŭ  

	

En la' maja numero de ESPERAN- 	sovaĝa ĉar Ca publiko partoprenas la.. 

	

TO, .aperis artikoleto de 'nia elstara sa- 	lukton demandante pli kaj pli laŭte la 

	

rnideano E. E. Yelland pri t-Batalo inter_ 	nokaŭtigon... eĉ  la .mortigon ! 
animaloj». Gi relatis al taŭroludado, tio 

	

estas, al la tipa nacia festo en Hispanio, 	Pri turnientado kontraŭ  bestoj, taŭ  

	

Hispanameriko, kaj ankaŭ  ludata en 	
roludado° ne havas la ekskluzivecon. 

suda Francio. 	 Kion, pri " sategado de anseroj ĝis kre- 
vado, por obteni eFoie-gras» ? Cu dresa- 

	

La atitoro priskribis iom strange kaj 	do, de diversaj bestoj estas nur obtenita 

	

ne tute ĝuste la spektaklon, kiun li 	per mildaj rimedoj ? Cu kastrado de 
severe mallaŭdis. 	 dombestoj ne estas dcCoriga kaj hontin- 

•Ríllate al la priskribo, mi nenion 	da praktiko? 

	

deziras korekti. Pri la juĝado, mi eĉ 	Pri krueleco de tatiroludado, ni kon- 

	

estus pli malinditlga. Tamen, 'tial ke 	sideru• objekti-ve la aferon. Taŭrolude- 

	

la kritiko de samideano Yelland ne es- 	.blaj bestoj estas bredataj dum tri aŭ  

	

tas la unua kirtn mi C,egisde fremda ob- 	kvin jaroj en paŝtejoj, kie ili nur pro- 

	

servanto, de la ahispana nacia festo», mi 	menas, kuras, paŝtas, kaj} atendas, sen 

	

deziras, ne kontraŭpartie sed aliflanke, 	laboro, nek batoj nek ŝvito. Je la fino, 

	

aldoni Id opinion de tute ordinara kaj 	nur dekkvin minutojn daŭras la tor- 
senpartia hispano, kiu mi estas. 	turo ! 

	

Taŭroludado estas ankoraŭ  tre ŝatata 	Alilande, la sama besto estus tortŭ- ' de hispana amaso; kvankam lastatempe 

	

tre konktrrenci'tà de futbalo, kiu, iom'- 	
rita p' i kruele por esti kastrita, dum 

	

_ :post iom; estas pli ŝatata de junularo. 	
dekkvin minutoj, ĉiam, celante la pli- _ 

	

La ĉefaj kontratistarantoj de taŭrofesto 	
grasigon de la besto... kaj de la profi- La 

 esidig '~I~ali ' 	d àoj, 	to. Poste, sekvus kvin, ses, sep jaroj de 

	

sed là hispanoj mem. Ciuj rememoras, 	
laboro k`aj ŝvito ; batita, lacigita, ĉiam 

	

en 'nia lando, la bruantajn kampanjojn 	
por la plej granda profito de home, kiu, 

de la fama jurnalisto E. Noel . kontrati 
finfine, ne ,premios ĝian servon embal- 
zamante ĝin, sed buĉante ĝin senkom-1 

	

a tipa festo. "Hodiaŭ, la plejmulto estas 	pato; Cu la diferenco estas tiom granda? kontraŭ  a?i indiferèhfa pri tau'roludado. 

	

Sendtihe, neniu nacio havas feston 	Certe, taŭrolŭdado estas sanga kaj 

	

tiom • •Pe_ntrinda, tipa, multkoTora kaj 	sovaĝa festo ; kiel spektaklo, ne estas 

	

emocia ; tiuj kiuj plej ŝatas ĝin estas... 	deca por sentemaj personoj, sed alian- 
ekste•landanoj ! 	 de oni ne sin dorlotas per sentimentalaj 

	

Bedaŭrinde`, ĉio okazas sur sanga 	kanzonetoj ! 

	

kaj kruela bazo, kiun hispanoj plej akre 	Kaj, paroli pri krueleco, kiam ni 

	

kondamnas. Ni akceptas humile la gra- 	ankoraŭ  naitzas pri Belsen, Ausch- 

	

van kulpon pri tio, sed... Cu similajn 	witz... Hiroshima! 
kulpojn ne havas aliaj nacioj ? 	 R. H. 

	

Cu frakasi nazojn, krevi okulojn kaj, 	 _ 

	

nokaŭti ĝis morto malfeliĉtfon estas 	 ' 
akademia angla ŝerco ? 	 REDAKTEJO 

Cu eKaĉaskaĉkane» tordadi brakojn 

	

kaj krurojn ĝis" rompigo estas amerika 	Pri administrado kaj redaktado de 
kanteto? 	 nia BULTENO adresu ĉion al : 

	

Oni argumentos, eble, ke boksistoj 	HISPANA ESPERANTO FEDERACIO 

	

kaj luktistoj se estas, : ja, senkulpaj 	Ruzafa, 7 	VALENCIA (Hispanio) 
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TARRASA.—Sub la gvidado de ve- 	Foje, en Trankvilando, la observ 

	

terana samidearió Sebastian Chaler oni 	toriaj astronomiistoj • registris sismaj t 

	

malfermis kurson kun ĉirkaŭ  40 lernan- 	skuolln, kies epicentro kuŝis en la naj- 

	

 
toj. Estas ja laŭdinda la por Esperan- 	baraĵo de Palurbei. 

	

to-agado_ de nia malnova amiko, ĉar 	Tttje, ili'sciigis tion al koncerne 

	

malgraŭ  lia 65--jaraĝo li firme staras ĉe 	Provincestro, kiu, siavice telegrafiis al . 
sia posteno en nia paca armeo. 	 urbestro de Palurbet jene: «Sismaj 

	

Loka ĵurnalo aTarrasa» ofte publi- 	movaduj okazontaj ĉe via :urbo- Mi scias 

	

. kigas notojn kaj artikolojn favore al nia 	epicentro 'situas en Pafiurbet.._ Zorgu 
afero. 	 energie kaj evitu mortigadojnsr 	V 

	

En grava Flora .Societo tjuventud 	
Du tagojn poste, La-provincestr0 ri- 

	

Tarrasense» (Tarrasa Junularo) estas 	
revis de la - urbestro tiun telegramon : 

	

fondita Esperanta fako. Tiu ĉi societo 	
Sisma movado abortigita. Epicentro kaj 

	

estas unu el la plej gravaj kaj malno-` 	
tri aliaj Maĉoj, arestitaj». 

vaj el Katalunio ĉar gia fondiĝo estis 

	

en jaro 1.858. Ni petas al Ĉiuj samidea- 	 KONSTERN1GA CIKONIO 
noj ke oni sendu gratulleterojn al tiu 

	

societo sub tiu ĉi. adreso : Prezidanto 	Iii  tri estis la plej belaj) cikoniuj` 

	

de Sociedad Coral Juventud -Tarrasense 	apar_tenantaj al la fabela servo por dis- 

	

-Esperanta Fako. San Francisco, 52— 	donado de beboj en la decajn hejmojn. 
TARRASA (Hispanujo). 	 La unua aspektis gaja ; la dua, tute 

ĉagrenita la tria; moke ridetanta. 

	

REITS.—Leemos en el periodico «Le- 	I.à ' unua diris : «Mi estas gaja, ĉar. 
rida» del 25 de octubre Ultimo : 	 mi ĵus kondukis bk±:an bebon en riĉan 

	

«EIPOSICION DE ESPERANTO. 	
domon, kie ĉiuj aspektis tre ĝojplenaj 

	

--En el Centro de Lectura y organizada 	
pro mia alveno». 

por los.-elementos esperantistas locales, 	La dua diris : «Mi estas ĉagrenita, 
en colaboración con los mas. destacados 	ĉar mi alportìs nlaigrasan infaaleton en 
de 4a region catalana; y con el benepla- mizeran domon, kie ĉiuj aspektis tute 
cito de la FederaciÓn Esperantista Es- 	malĝojaj pro mia donaco». 

pano)», oficialmente autorizada, el pa- 	La tria, duone sufokita .pro retenita 
cado sabado se inauguró con gran éxito 	rido, diris : «Ha, ha, ha Mi havis 
la EXPOSICION DE ESPERANTO, V 	nenion por servi, kaj, ŝerceme:.. mi 
que durar» hasta el primero de noviem- 	aperis sur kameno ĉe fraŭla sekreta- 
bre préximo, que presenta libros al pU- 	riino l» 
buco, revistas, carbeles, tarjetas pasta- 
les ilustradas, folletos, etc., escritos en 	V 	 SPRITAJO 
el idioma Vauxiliar internacional para 
demostrar, una vez mas, €4j uso y la 	La Instruisto.—Kiu skribis sur la 
utilidad del niaravilloso idioma neutral 	nigran tabulon «La instruisto estas 
Esperanto, lenĝua viva y adaptable a 	idioto» ? 
-odas los usos.= 	 Lernanto.—(timeme) Estas 

Dicha exposición esti. siendo muy 	La instruisto.—Bone, ĉi tiun fojon 
conétilfda y favorablemente comentada 	mi pardonas vin pro tio ke vi sincere 
por todos-los asistentes.» 	 dirì la veron. 



ICIADOìt 1 1s 
.0,, :por A;. ólGa; L 

en's Vertient : iliteno :kites.. 
eiilo. y. aàradable.e i.1o, el 

ltitiestrà en este libro trnnaa.ví-
-coml:ta :ifè  la • vida. ciel. )IaestrQ, 
iendvse _cOn especial, d*leètación. 

arms: _juvenileŝ  de anenhof-.:y 
i+ĉ}j t: al' Teetor: dte= loa afw 

Yètrdea dei joven esítidiante 
do. por la idea de dótar à la 

- 1e an instreupentu de c6in- 
ne-~ositri#~uyera .a unit íos- ili povas let 

	

del 'iŭundo en un comfirt sen- 	—R;g. e - la alumetoj ? — eman- 
dice iinìo °yYtzatiia eatimacion. 	dis.joha ©. 	, 	e 

. _ traà.vés r}e .1'as , _ - •ztas dei libro,   —Ni havas neniajn? — respondis 
-. - 	: Geo-gb. _ 

	

que todct . ~spiíB$tista leerà cón delee- 	 • 

	

tacidn, se destaea. eon exxt rdinarria 	--•Mi neikian i?id'as, sed malgraŭ  tio 

	

- ` elieve 4a poderosa . peisonaliclad del 	mi iras mallern1i la fenestron —  

	

ereador del Egret-ant-0i:: eiìtregàdcr a sus 	Iflieai o - . _  

	

st.t.erlos e- ílusnmes eit medio de un: na -i 	Li èllitiĝis .-kg-j:  palp5erPante iris 
3 ìò -rae}ale :. _.. -tra .,la &•ambro. Post _snomee63 .1i ..veitis 

PraaeroS 	 su.s pro- 	-tt RCI ~ IS -LI-a-7a" 	 • f~ ..9 	Z' 17F'~d S^ 

-es • 'clue tilda àn al . oven Luis -de' taj ritropeco~. 
9 ... , —Nun ĝi estos bone =- dirisli kaj iluso y, 'ttiahiatico. 

E stilo, e -- e 	es excelente, 	re`enis en 'Sian liton, 
--Certe -= respondis Georgo -- Oni si hieŭ•'~:at lECt~ espanol alg{tn  

amerleanlsmo  un - poco •extraàò para 	Jh e(i, e- , povas dormi sea aerip*,er- 

noscrfroŝ: Exceleatemente presentaado e 	satikQ., 	- 

iiìspre b` ŝobr "bueŭ  paVel, 'et libro del 	Ial yli _ambaìi profunde eEclrrmis. 

samideano Ldp& Luna eŝ  digno de fi 	- Seà. ìmagut kia estis uia surprizo 

.u'r`at eh Pa bi,bltòteca rle todo buen es- .
kiam g,`i .- matene _ vekigis k-aj , vidis ke 

per;;Vntista:" 	 la_ fenestro_estas n€tu4ita,_ sed la vitra 
GAPLiLO 	perdo .de ,granda librogvanko eŝtas tom- 

pita je pecol !
•-  

CURSOS 	 (De «Esperantisto Slovaka» 

parà perkccionatse en sit teso y cleniaŝ-
trat 'a'tedos. r _ntiliclad, 

NOKTA AVENTURO 
Dutitristoj, Piedinntaj dum la tuta 

_tago. en la montati), venia veŝpére en. 
• _ vilaA•an gas'te`lón._ 	- 

ear ili estiŝ  laĉe aj~.. li eĉ  f ves- 
permaaiials,- 	 kaj . îrìs 
tuj daiŭíi. i+.aiiinia eŝtiŝ  esiii 
àet8, . i.. :kt sta~xs; ke-. la ;aero -en la 
éambro €slas. •tiel-Moka ke neniu el 

a ,ilel_:-del:" 	r , tr€ 2 a ee va- 	' aI gt rrda v 	- tabulo kaj elekriis : 
_?hì jam trovis gin, sed ne 'povas oròsos 14•aZìis; aà iae e » oreiones 

	

: extraordinarias e su l ba_'`contra las 	ĝin malfermi a  
d f enl 	? 	1 ' eui" 	~.$in pacer - -Ilct; rompu 'gin ! — rediris Georgo. ' .... 	

T 	r?u .pr 	sian -Anon- kij jam -... ._ 	 - 	 u: du  

,l;ignifieatnos a todos los esperantis 
"--tas la -"Détesldad absoyitta, de abrir, cur-
. Stos,= para format nuevas..generaciones 
-e. iiijertar- nueva savia 	It Stras làs. 

insistimos.:. en.  la conve-
ie:_e:.oraanlapr grupos, ton reunio-

iéaŝ  y niny_ frecnen s,, en las  
taxi:._ 

ANONCETOJ 
"Ni akeeptas anoncetojn, kiuj rilatos 

al aia afero. 1')u vortoj kostas unu pe-
seton ; - unu respondkùpono va_ ligas 
ciu :vortoj. 

13ISPA10... ESSP>i l?.t' NTZ) 
Riiàfat, y- - -r~tNĈIA.` 


