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Fabriko de fluidaj koloroj por industrioj; ellab
oritaj per plej puraj
materialoj, kaj je malalta prezo.
Oni preparas la sekva,ntajn kolorojn:
=Idealaj,. (zinka), Bonega (albajada), Ferrilina (fero
ksida), Griza, Atka,
Okra, Nigra, Blua, Verda, k. c.
Oni vendas iliu, po Balonoj, de malsamaj pezoj, lati
Estas precipe rekoinendiuda la nomita Ferrilina. la koloro.
pro tio ke gi taitgas
por.fisakpent.rajo sti r fero, kalko'stono kaj ligno
; kaj pro sia belega koloro.
kovras duoble ol minio, kaj kostas malmulte; rezul
tante po kvarono de
gia valoro.
Ne konfuzu ĝin kun la rugteroj.
Oni Vendas ilin, de la Fabriko (2.a Aguada.—Cadiz
); de la Deponejo en
- San. Fernando (Cadiz), strato &lorieta, 7; kaj de
la drogvendejo de R. E. Caŝal, Strato Aaanda, 2 kaj 4 (Cadiz).

Gaziet0 n.clallAzza,
La "Corpll3 o 81 G!' ll3 O

EL CORPUS EN GRANADA

Urbo je festoj estas berbeju de
malfermautaj floroj La urbo, premita dela mal hela liaj unuforma rulado en la diutaga vivo, ekribelas,
starigas flagojn kaj standardojn,
vestigas laiigajaj tonoj, kaj dorlot:ita do la muzikoj, kiuj in karesas,
sin dedidas amuzi kaj beligi, per
incitanta malt.imo.
Kiam okazas tiu eksplodo de vivo en Andaluzia urbo estas nenio
tial bonodera, tiel gaje brueganta.
Ma,lako, Kadiz`o, 4eviljo, solenigas
dum la printempo graudaju fostojn
kaj ridas siaj stratoj sub la suno,
odorante per oranvolloroj. Granado
havas, kune kun la vivo kaj la varnio de Audaluzio, la iiekonfuseblan
èarmon de la idoaleon kaj poezio de
- sia legenda sent.imentaleco. Estas
kolorajoj eri giaj stratoj; en viaj
promenejoj vicarauvas la buddometoj de la foiroj kaj brilmoutras la
barakoj siajn akrasonajn kanabtolaĵojn; estas bruo tra giaj mallarvaj stratoj plenaj je Ilorhava.ntaj
balkonej; estas uova vivo en la
malvarmeteco de viaj arboj. rejunigitaj de fros'aj folioj. Kaj estas no. bla novajemo en la gusto de viaj
festoj, en la severeco de viaj liromenej« j, en la artista zorgego laì:t
kiu la'granadanoj ornamas sian Alhambron per muzikoj kaj floroj.
En tiu karakteriza festo unuivas

TJna población en fiestas es un
manchón de fibres quo se a.bren . La
cindad, presa en el obscuro y monót.ono rodar de la vida cotidiaua,
se rebela de pronto, alza ga,llardei:es v banderolas, se viste eon tonos
aleg res y, arrullada por el eneant o
de las miísica.s quo la acarician, se
consagra a jugar y a ponerse bella,
con una agresiva audacia.
Civando esta explosión de vida
ocurre on una Ciudad andaluza, nca
hay nada tan fragante, ni de una
alegria tan escandalosa. Malaga,
Cadiz, Sevilla, celebrali en la primavera gratifies fiestas y rían sirs
Galles baco el Sol, oliendo à azahares. Granada tiene, junto eon la
vida y el dolor do Andalucia., el
encant.o inconfundible de su idealidad v la poesia do su sentimentalismo legendario. Hay colorines en
sus calles; en sus paseos se alinean
las easotas do la feria y lucen las
barracas sus hulas estridentes; hay
ruido en sus calles estr•echas, lleuas
de balcones floridos; hay vida nueva en la frescura de sus arboles
rojnvoneeidos, de tiernas hojas. Y
hay noble romanticismo en el gusto
de sus fiestas, en la severidad de
sus paseos, en el esmero de artistas
con quo los .granadinos engalauan
su Alhambra, eon mtisicas y con
laces.
Eu est:a fiesta tipica se aunan lo
sublime y lo picaresco, en maridaje
!i
gra.ciso
y ebtrano. La plaza do
Bibarrambla, er ucadora y sugestiva, nos deleita con sus elàsicas ca-

(l ) Oui nomas en Hisnanujo
.Corpus Chr-isti. (Krista Korpo),
komune nur Corpus la tagfeston dedióitan al Sinjoro.
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la superbelegeco kaj la malnobleco
per gracia kaj stranga kuniĝo: la
Bibarambla placo, olvokanta kaj
sugesta, nin plezurigas per siaj
klasikaj karokoj (1), pikanta kritiko de la socialaj nzalvirtoj. Ankoraŭ ekzistanta tin vizio en nia menso, malaperigas la grimacon, kiun
gravuris sur nia vizaĝo la buries
kaj kvinvorsaĵoj, la neordinara
spektaklo de la procesio. La memoro lacigas rememorante tiom da
briieco. Preterpasas envolvitaj de
revaj densnubeloj, la urbaj cimbilistoj, la 1kandeguloj kaj Dikkapthoj
plenkovritaj de siaj poesiaj tradicioj; la Tarasko (2), belvidiĝa,
tragedia, diabla kiel la mondo, la
morto kaj la inifero, kiujn ĝi natursimiligas. Poste, la piuloj, silent.antaj, la infanoj el la Lernejoj donas la dolĉan detalon, per ilia blua
rigardado; preterpasas la korporacioj kaj la Katedrala kanonikaro,
kun kostumoj en kiuj la silkajoj similas bruladaj ekfajreroj kaj printempaj tranubruĝoj. Poste la KuStndi.a (3), radianta, riĉa, serioza,
sur la tablo kovrita per orarĝeuta
teksajo kiu ĝin subtenas, sub rozfolietoj kiuj de la balkonoj devenas por ĝin kovri; sekvas la. Prelato. la tradicia brakseĝo kaj laste la
lirbestraro, inalsekv ita de la belega
Blazonŝildo, delikata faritajo kiun
(I) Bildoj aii figurajoj mortrantaj plej sciindajn okaziutajojn el la
nuna jaro, per spritaj versaĵoj klarigitajn .
(2) Figuraĵaĉoj, je semproporcia amplekso, elirantaj en procesioj
kaj aliaj uopolaj amuzfostoj.
(3) Arĝenta aii ora artfaritajo
on kiti estas monstrata la Sanktega
Saktaitionto.

rocas, punzante critica de los vicios sociales. Viva aim osta visic'.n en nuestra mente, borra el gesi o
clne las quintillas burlonas grabr-ron en nuest. ro rostro el especta .
lo extraordinario de la procesión.
La memoria se fatiga recordando
tanto lujo y tanta gala, tanta maravilla y tanto esplondor. Pasan envueltos en neblinas de ensueílo los
timbaleros de la ciudad; los Girdantes y Cabezudos, arrebujados en sus
poéticas tradiciones; la Tarasca,
gentil, tragica, diabólica, como el
mundo, la muerte y el infierno, quo
simboliza. Después, los fieles, silenciosos; los niitos de las Escuelas
dan la nota duke, con su mirar
azul; pasan las Corporaciones y el
Cabildo Catedral, con trajes en quo
las sodas fingen llamaradas de incendio y arreboles primaverales.
Luogo, la Custodia, radiante, rica,
severa, sobre la mesa cubierta de
tisú que la sostiene, bajo los petalos
de rosas que desde los balcones vienon é, cubrirla...; sigue el Prelado,
el sillóu tradicional y, por nitirruf,
el Municipio, precodido del soberbio Escudo, priluorosa obra que Ia
tradición atribuye al osmero feriaenil de la Católica Reina.
La comitiva sigue en su lento
caminar, hollando las juncias que
alfombran el suolo, bajo los toldos
que am.ortiguan los ardores del Sol,
poniendo graciles sombras en las
calles de la. eiudad histórica, a un
tiempo risuefia y misteriosa.
El forastero quo, sorprendido pur
este eucanto semi-triste, va luogo a
los toros, la fiesta roja y amarilla,
y ve alli desbordarse la alegria meridional y contempla los prendidos
de elavoles y los ojos andaluces que
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la tradicio atribuas al la ina zorgego de la Katolika reĝino.
La sekvantaro datzras per sia
malrapida vojirado, surpasante la
3unzojrt (1) kiuj tapigas la plankon,
sub la tolombrigiloj kiuj malakcelas la sunradiojn, surmetarite sut.ilaju ombrojn sur la stratoj el la historia urbo, samtempe ridema kaj
mistera.
La fremdulo kiu surprizita de
tiu duonmalgaja armu postiras en
la tatiran batalkuradon, la ruĝan
kaj flavan feston, kaj vidas tie debordiĝi la suda gajeco kaj rigardadas la diantajn virinoruamajojn, la
andaluziajn okulojn ridetantajn kaj
la malsekajn lipojn incitaintajn,sentas je la nokto la emocion de konfuzego kiam supreniraute la krutan
deklivon de la Uomerez`o, subpasas la arkajon de la Granatoj. La
Alhambra bosko, tutplena je lumoj
verdaj, ruĝaj, bluaj..., similas fantazian ĝardenon, kiu estus montriĝinta lati reva floraro. La rulado
de veturiloj tra inter la arboj, estingiĝas de la vojokurbiĝoj, konfuziĝanta kun la bruetado de la riveretoj; intensa parfumo de brila vivo
disigas el la florantaj arbustoj, la
dormitaj fortikajaj turoj estas sub
la lumo...; la Granado poezia, dia,
estas antait viaj okuloj, kun sia var, miga islama spiro, kun sia timema
ĉastemeco de kristana virgulino.
Estas en la Palaco de Karolo
V., ea la granda ronda korto, kie
oni solenigas la koncertojn. Surtera
lignoplauko, blanka de la centro
kaj blankaj seĝoj tra la tuta mur
zono subtenas mazikistojn kaj amatoroju.

(1). Herbo el la Ciperacoj, simila al la junko.

sonrien y los húmedos labios in.eitantes, siente à la noche la emocion
del desconcierto cuando, subiendo
la empinada cuesta de los Gomérez,
pasa bajo el arco de las Granadas.
El borilue de la Alhambra, cuajado
de hoes verdes, rojas, azules..., semeja peusil fantastico clue se hubiera desabrochado en una floraciórt
de ensneno. El rodar de los coshes
per entre los àrboles, se ahoga cn
las revueltas, confundido con el rumor de los arroyos; un perfume
fuerte de vida csplendorosa se escapa de los arbustos en lior. Los torreones, dormidos estàn bajo la
Luna... La Granada poètica, divinal, est.A ante nuestra vista, con su
etílido aliento de islamita, con su
timido pudor de virgen cristiana.
Es en el palacio de Carlos V, en
el gran palacio circular, donde se
celebran los conciertos. tin tablado
bianco en el centro y blancas sillas
por tod.o el recinto, sustentan A
mútsieos y aficionados.
Beethoven, Mozart, suenan alli
corno en ninguna parte. La música
se siente en aquol bello lugar con
intensidad redoblada y al perderse,
confusa, expresa su grave y hondo
sentido. La Naturaleza parece quo
la escucha, suspensa, en tre las sombras, flotaudo ideal y alada en la
grandeza solemne de la noche.
1,V6is? Revélase de nuevo la ciu-
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Beethoven'o, Mozart'o, sonoras
tiel kiel nenie. Oni sentas la muzikon en tin bela loko duoblintensive
kaj kiam ĝi perdigas, malklara, esprimas sian gra van ka.j prefuudaan
sencon. Nature 5ajnas-gin aflskulti,
mirigite, inter la fautomoj, uaĝante
ideala kaj tlugila en la solena majeseco de la nokto.
tiOu vi vidas? Eemalka as la gaja
urbe, kiu signas en la diafaneco de
sia eua.ero la malparo de sia sultat anima ridado. La dekstra bordo de
Geuil'o, de la poezia, klarakva rivero, kun giaj parfumoj 'kaj giaj
riĉaj smeraldaj tapetoj. pruntas
indan kadron al la noktakuavenoj,
ĉarmaj kiel amuoktoj, famaj tra la
tuta inondo, sola en ilia klaso same
kiel estas sola la lazureco de nia
ĉielo, la verdeco de giaj plantejoj,
la brueto do gia purakvoj, la mult.kolora floraro de ĝiaj kaa•menoj (1).
Kaj la fremdulo alveniuta de tre
malproksime, antaii apenaii du ta•
goj, rigardadas admirit:a tiun metamorfozon de la Granada urbo, tiel
nekonstauta kaj milda, tiel ĉiela
kaj sentimentala matene, tiel aridaluzia kaj bonodora poste, tiel poezia kaj mistera nokte, kiam la lano
p;in envolvas per siaj blankaj rigardoj, kiam la ombro de ĝiaj mamaj
atliimezoj (2 )projekcigas sur la verda
tal,ulo kuna arghentaj alamaroj (3)
de gia fruktodona valo, kiam inter
la ŝtonegoj, bruegas giaj torentoj
kaj plendas la akvofaloj disigantaj
JOZEFO GARZON.
jeaŭmu...
(Tradukis).

(1) Amuza gardeuo.
(2) Arka fenestro kun kolonoj
je la centro.
(3) AlkroĉiIo kaj butono, taii gaj
par ornami vestaĵoju.

dad alegre, que sanala en la diafanidad de su ambiente el derroche
de sus risas de Sultana. La margen
derecha del Genii, del podi ico rio
de aquas claras, eon sus perfumes
y sus ricos tapioca de esmeralda,
presta marca digno à las neladaa.e
encantadorns como noehes de amor,
famosas cu todo el muudo, tinicas
en su clase, corno es tipico el azul
de su cielo, el verdor de sus plantios, el murmulto de sus aguas pu
ras, la fioración policromia de sus
airmen es.
Y cl viajero qua llegó desde r~suy
lejos, hace dos dias apena.s, contempla admirado esta metamdrfosis
de la ciudad granaditm, tan ligera
y dulce, tan célica y sentimental
par la mariana, tan andaluza y fragaute despuéa, tan poética y misteriosa ai la nache, cuando la Luna la
erivuelve en sus miradas blancas,
cuando la sombra de sus moriscos
ajinieces se proyecta sobre la acapa
verde con alama.res de platae de su
vega, cuando, entra los peflascos,
alborotan sus torreutes y se quejan
las cascadas al deshacerse en espuma...
MARTA DEL MAR. TERRONES.

Madrid, Mayo 1910.
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La verda stelo
Simbolo de plej granda idealo e1
ĉiuj, kiuju karesas la fiera kaj malavara homaro de niaj tagoj, ostan
tin verda stelo kiun al malmulte da
homoj ni ankoraii vidas brili snr la
butrontuo. Emblema do tuttnonda
estonta frateco, tin verda stelo,
kies koloro estas signo do Espero,
lumigos en pli-malpli malproksima
dato. sad kiu nedube alvenos, la
grancliazan kadron de la popoloj
kunigitaj per la sankta iirkaiipreno de komuna idiomo. Eu tiuj estontaj tagoj, kiujn juos niaj gefiloj, la vivega brilo de la verda
stelo trapasi la nubon do apatio, de
malfervoro kaj de egaismo, kaj la
fruktodonajn kaj nekonsuwoblaju
ffuamasoju de Parto, de la scienco
kaj de ĉ iuj elmoutrajoj de la homa
scio disvastigos siajn bonfaraju lumojn tra ĉiuj mondaj enspacoj
dank'al Esperanto,ai tiuuniversala
lingvo, kiun in konsideras ankoraii
kiel filantropa idealo de febra fantazia D`Esperanto estos tradit.a per
latempo,same kiel trudigis kajeternigas la glora laboro de Kolombo.
L'Esperanto simbolizita de la verda stela, estas difinita por atingi
la tutmondan pacon kaj par efektivigi grandajn idealojn: tial gia
atitoro tneritas daukadon de Kiuj,
helpadon kaj aprobon de la animoj
amantaj la kulturon, la boustatou
de 9a Societoj kaj de la Popoloj.

La estrella verde
Simbolo del ideal aids grande de
mantas acaricia la humanidad culta y generosa de uuestros dias, es
era estrella verde quo ó muy pocos
tadavia por desgracia en nuestra
tierra vernes brillarsohreelajal de la
▪solapa. Emblema de la fraternidad
universal futura, esa estrella verde, euyo color es signo de Esperanza, iiutuinarii. en feeha ntàs 6 wenos lajana, pero que Ilogard sin dada, el euadro grandioso de los pueblos uuidos par el saute abrazo do
uu idioma comùn. En eros dias ftt• taros, quo disfrutaran nuestros hijos, el resplandor vivisimo de la estrella perde atravesard las uubes
de apatia., de indolencia y de egoismo, y Ius fecundas es ivagotables
raudales del arte, de la ciencia y de
todas las manifestaciones del nnmano saber, esparcerdn sus laces
bienhechuras par tados los àmbitos
del munda, gratias al Esperanto, a
esa lengua universal quo algunos
eonsiderau a lu coma filantropia
ideal de una fantasia calenturienta.
El Esperanto sci impondri con el
tiempo, corno se impuso y perdura
la obra gloriosa del esclarecido Co-16n. El Esperanto, simbolizado par
la estrella verde, osta llamado à lograr la paz universal y a realizar
grandes ideales; por ero su autor
maraca la gratitud do Lodos, la ayuda. y el beneplacito de las almas
amautes do la cultura y del bienes•
tar do las Sociedades y los pueblos.
ALFREDO Roc :A.
(Contador de Fragata)
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Kronik-kO
La Esperantista Grupo el Barcelono, «Kviupinta Stelon, elektis
la jenan novan Komitaton, por la
nuna jaro: Honora Prezidanto, D.°
L. L- Zamenhof: Aktiva Prezidanto, S.° Manuelo de la Fuente; Vicprezidanto, S.° Enriko Budi; Sekretario, Jozefo Llor-ach; Vic-sekretario, S.° Dorniniko Vigor; Kasisto, S.° Jozefo Valero;Kalkulisto,
Kristobalo Pipó, Bibliotekisto, S.°
Johann Escaudell; Voĉdonantoj,
S ° Jozefo Agell, Sekuudino PuigBonaveuturo Asencio, kaj Petro
Corbi.
4,
* *

Oni fondis Esperautistan Klnbon
en «La Unión kies Direkta Komitato estas: Prezidauto, S.° FranciscoPedreiîo;Sekretario,S.° Eduardo Pardo; Kasisto, S,° Giués Sanahf z; Bibliotekisto, S. ° Teófilo Gil.
Ankaii estis elektita Honoraj Prezidautoj, D.° L. L. Zamenhof. kaj
la Prezidanto de la Cartagena Kinbo, S.° Eleusipo G. Castro.
**
La 14 kaj 15 de Angusto okazos en
Limoges (Francujo), 4GRANDA
INTERNACIA KONKURSO y de
Orfeonoj, fanfaroj, harmoniaj Muzikistaroj, lloristaroj, unuvorte eiaj
Muzikistaroj. Tiu Koukurso estos
prezidata de du famaj Majstroj:
J. Masse-net. kaj O. Saint - Saans.
Plie, dum la Konkursaj tagoj, oka
zos en Limoges belegaj festoj, en
kiu partoprenos la t.utmonda famekonata ■ Muzikistaro de la Respublika Gzardioa Multaj premioj (2.0001.000-800-500 300 fr, k. t. p.) estos
aljugataj al la venkiutaj Societoj.

Crónica .
El Grupo Esperautista de Barcelona «Kvinpinta Stelos, ha elegido la siguiento Junta para el ano
actual: Presidente honoraria, Doctor L. L. Zamenhof; Presidente
efectivo, D. Manuel de la Fuente;
Vice-presidente, D. Enrique Bali;
Secretario, D. José Llorach; Vicesecretario, D. Domingo Vigor; Cajero, D José Valero; Contactor,
D. Cristóbal Pipò; Bibliotecario,
D luau Escandell; Vacates, don
José Agell, Secundino Peig, Buenaventura Asencio y Pedro Corbi.
***
Se ha fundado un Club Esperantista en «La Uniònn, ^_uya Junta
Direttiva es: Presidente, D. Francisco Pedrefio;Seoretario,D. Eduardo Pardo; Cajero, D. Giués Sanchez; Bibliotecario, D. Teófilo Gil.
También fueron elegidos presidentee houorarios, el Dr. L. L. Zaruenhof y el Presidente del Club de
Cartagena, D. Eteusipo G. Castro.
***
El 14 y 15 de Agosto tendra lugar
en Limoges(Fraucia) «un Gran Concorso International» de orfeones,
faufarias, bandas de música, coros,
on una patabra, toda clase de corporacionesmusicales. Ese coneursoserà presidido por dos famosos maestros: J. Massenet y C. Saint-Suns.
Ademàs, durante los dial del Concurso, tendril-1 lugar en Limoges
bellisimas fiestas, on las que tomara
parte la famosa Banda de la Guardia republicana. Muchos premios
(2.000-1.000-800-50U francos, etc )
seran adjudicados à las Soeiedades
vencedoras. Las Compaflias franca-
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La francaj Kompanioj de Fervojoj
konsentos rabaton da almenaŭ 50
por 100. La lasta templimo por aliĝi estas la 1S11 de Junio. Por rice'vi la Rognlaron, aliĝilojn kaj pluajn
informojn, oni devas sin turni al
S.° Soulier, ĝenerala Sekretario,
ZIlaire, Limoges (Francujo). Dum la
dattro de la Konkurso, Esperantista Oficejo estos starigata en la
Urbo.
**
*

En la •Sociedad Económica de
Amigos del Pais. (Ekonomia Societo de Amikoj de la Lando), de
Seviljo, okazis ekzamenoj de Esperanto, per Tribunal o konsistinta el
Sinjoroj Manuel G. Galderón Pacheco, Trinidad Soriano kaj Pedro
Ruiz Prieto; ricevinte brilantajn
kvalifikoju kelkaj profesoroj el tiu
Societo, lernautoj el la Medicina
lernejo, kaj komereistoj. Plie, oni
projekta.s solenigi novaju ekzamenojn dum la proksima monato Septembro, por aljuĝi, post severaj
ekzercoj, Profesoran diplomon; ee
laute la divastigadon de la helpa
idiomo ou la Sevil ja-j instit.ucioj kaj
societoj, inter aliaj la Komerca lernejo, la Ateneo, la Societo do Komizoj, k. c. Post ne multe oni malfermos en la Ekonomia Societo senpagan matrikulou por du novaj someraj kursoj, unu por din sekso;
atentaute la vivegajn dezirojn de
tiuj multaj, kiuj no povis (leesti la
anta ian.
s.
**
Ni legas en La Spritrtlo:
~La Internacia I ,.ttituto de Espe
canto estos danĝera konkuranto al
naciaj Institute, kiujn ui ueprc '

sas de ferro-carriles coneederin por
lo menos una rebaja de 50 por 100.
EI último limito de tiempo para
inscribirso es at 1 de Junio. Pare. recibir el Reglarneuto, Bolet.ines de
suseripción y derails informos, deben dirigirso à M. Soulier, Secretario general, Maire, Limoges (Francia). Daranto los dias-del Concurso,
una ofieina Esperantista estarà establecida en la cindad.
: :i
En la Sociedad Económica de
Amigos del Pais, de Sevilla, se han
efectuado exdmeuos de Esperanto,
por un Tribunal compuesto de los
Sres. D. Manuel O-. Caldoron Pacheco, D. Trinidad Soriano y don
Pedro Ruiz Prieto; obteniendo brillant es calificacionos alguuos prafesores de diclta Sociedad, aluruos
de la Eseueia do Medicina y Coznereiautes. Adetn s, se proyceta celebrar nuevos exàmones, en el próxima mes de Septiembre, para adjudicar, tras rigurosos ejercicios, el
titulo de Profesor; al objeto de difundir el idioma auxiliar par las
iustituciones y sociedades sevillanas, entro otras la Escuela de Comercio, el Ateneo, la Sociodad de
dependient.es de Comercio, etc.l)entro de pocos dias se abrirà en la
Económica matricula gratuita para
dos nnevos cursas de verano, uno
para cada sexo; atendiendo los vehemoutes deseos de machos qno no
pudieron asistir al anterior.
***
Leetnos en La Spritulo:
«El «Institute International de
Esporanto• soul un peligroso competidor à todos lus Institutos naciosales, de quo imprescindiblemeute
necesitamos. El próximo Congreso

Gazeto Andalucia
bezonas La proksima Germana
Esp. kongreso (Aiigsburgo), je kiu
partoprenos la U. E. A. kaj la
T. E. K. A. konsiliĝos kaj deoidos,
kiele est.onte konduti kontrali la di
supra Internacia Instituto.
Ni altiras la atenton pri tiu ĉi
afero, kiu povas osti grava per la
tasko korespondanta al nia H. S.
p. p. de E., kaj, nuna, ni nur kopins la autaìiirantau raporteton;
alclonante, kvazaiL komentarion,'ke
ankoraú ni ne estas en la okazo
kiam ni bezonos tiujn «Nnrznala,jn
loroejojss• kiujn pretendas krei la
Institute, kaj kiam ni estos tiel, ni
havos «de ni» sufiĉan plantetejon
da profesorej kiuj plenumos giaju
kat.edrojn, tiel kapablaj kiel la modernaj »Profesoraj diplomitaja de
la Institute.»

osperantista alemaín (A.ugsburgo),
en el qua tomari parte II. E. A. y
la T. K. E. A. se aconsejarz y decidirii do qurj mode dehe conducirse
contra el precitado Instituto Intern aciona.l.
Llamamos la atención sobre esto
asuuto, qua puede revestir gravedad eu la talea que correspond° mi.
nuostra H S. p. p. do E., y por ahora nos limitamos Li, copiar el suelto
que antecede; aiiadiendo s61e, à
guisa de cotnentario, quo todavia
no estamos cn el caso de nocesitar
rle esas «Escuelas uormales. quo
pretende crear el Instituto; y que:
cuando lo est.emos, teudremos en casa suficiente planted de profesores,
que se enearguen de dosempettiar
sus esi,tedras,tan aptos come los medemos Profesores diplontados por
el Instituto.»

Ni ricovis el.izemplarou cl la gaja
angla komedio, de Thosnis J. Williams, tradukita de Hadley Iure,
nomita Elpelit Lin kin troviĝas en
la lukse eldonita «Souvenir and
official programme» de in dua Brita
Esperanta Kongreso, kiu okazis en
.
Leeds, la 29' de Majo do 1909.
estas tre rekon_endinda vericeto
kiun ni pll'zurege tralegis, kaj l;ia
tradukado hone plonumita de nia
main ova amiko SU Hadley, tre lerta
kaj agonia samideano. —Oni povas
ricevi in do la «British Esperanto
Asocio» (London) a ŭ rekte delatradukinto; 38, Mitford Road, Hall
Lane, Armley—Leeds; per la sumu
de 25 Spesdekoj (6. d.)

Homes recibido un ejemplar rla
la alegre comedic inglesa de Thomas J. Williams, traducida por
Heslley Inca, llamada Elpelu Lina,
quo se encuentra en el lujosasnente editado «Souvenir and official
Programme» del segund.o Congreso
Esporantista inglós, celebrado en
Leeds, el 29 de Mayo de 1909. Es
una Arita natty recorendable quo
homes leido con gusto, y su traduccióu bier: heeha por nuestro antigam amigo Sr. Hadley, niuy entendido y active compaiiero.—Puede
recibirse de la «British Esperanto
Asocio» (London), ó direotansente
del traeiilctor; 38, Mitford load,
Hall Lane, Armley.—Leeds (Inglaterra), por la suma de 25 Spesdekis
(70 c utimos de peseta.)

Profesoro pri Modernaj lingvoj, entenate
Esperauta, Hispaua, Franca kaj Angla
lingvoj, sin proponas por Lernejo, Liceo, aii familio, eksterlaude. Sin turnu
aI Ei tiu Redakcio: Munoz Torrero, 10.—San Fernando (Cadiz).

S. ° PAST RO

La adreso por korespondacli kun S.° Vicente Iuglada Ors, Staba Kfcpitano, estas nun, Estación sismológica, Toledo (Hispanujo).
f'stas preta kaj oni vendas po 0'60 pesetoj. ĉiu ekzemplero, la.

"1ciresaro de Hispanaj Geesperantistoj,y
in turnu al la Admiuistracio de «LA SUNO H1SPÀNAa; Strato PintnrL6pez. 3.—Valencia. Rabato da 10, 15, 20 kaj 25 p°lo se oni aĉetas respektive 2, 3, 4, 5 an pli da ekzemplerojn diuniende.

Verkoj c .e J. Garzòn Ruiz
Sm.
GRAMATICA COMPLETA. (Lail metodo de Hispaua lingva
Akademio; enhavant.e plenajn klarigojn)

0.80

,QUIERE VD. HABLAR EL ESPERA NTO? (Lernolibrn pri
intorparolado, hispane kaj esperante, kvazaii konversacia gvidilo)

0.20

LA KAPITANO VENENO. (Belega hispana romaneto, originale verkita, de P. A. Alarkon; esperante tradukita. . . 0.80
LAŬLE4A STTTIACIO Dl+i .FREMDTiLOJ EN H1SPANLANDO
(Tltilega verketo, pri nuntempa rajtoj kaj dovigoj de
fremduloj en hispana toritorio; lego aŭ rego preferinda,
okaze de konkuro, kaj plej gravaj hispanaj in! erkonsentoj kun aliaj landoj)

0.20

1NSJCIAS ESPERANTISTAS
MODELO .(71 EFEOg
VARIA13In3I\IA COLECC3.ON

A. AlBler tle corbata.—B. Imperdible
C. Bottm para ojaL—D. &edellft
E . Gettelos para punos.—E. Miller para sombrero

Yarn epos 1 y 2: U5e ales (Estrella sola, en esmalte verde).
—3: De lujo (Redoudus, tondo oro y la inscripción )Esperanto,
lingvo interment), sobre estnalte negro) -1-: Elegantes (Redondos, mtis pecluenos, estrelia verde esmaltada sobre un fondo de esmalte blavco.)
liepresentante para Andalucia:

José (a l'zOil Ruiz: Iuùoz To1.1'el'O, 10.—Sa n Pernant'o (t Adiz)Statistiko por Esperanto
En Germauujo nia afero kreskas cintage, la, gerinanaj registaroj kuuieucis interesigi pri Esperanto, sed ili postulas precisan statistikon, iii ne unr
volas scii kioni'da grupoj ekzistas, sed ankaii-kiom da grupanoj. Tial estas
necese ararti kiel eble plej rapide statistikon. La, eldon.ejo de la fame konata ilustrita revuo «Universo. afable donacis l.a sumon por ebligi tion. Oni
forsendis pli ol 2.000 demandkartojn al ĉiuj grupoj de la tuta mondo. Estas
necese, ke úinj grupoj respondu kiel eble plej rapide. Grupoj, kiuj ne ricevis delnandkart.on, bouvolu tuj skribi a,l D-re Schram en Dresden 20, por ke
li povu seudi din. La afero estas tiel grava per ni, ke neniu grupo deras

nionki

en

la statistiko.

P O S" V O R T A R O. —Novisimo 1)iccionario de balsillo, Esperanto-Espaúol y Espanol-Esperanto, con mas do 10.000 ra.dicales.— Contiene
uuas
700 raises completamente nuevas; nova aua Carta de recolnendaciàu de din
Ricardo Codorniu, Presidente honorario de la Hispana Societo por propaganda de Esperanto, y un Prologo de H. Hodler, Director de la rovista
.ESPERANTO, Vicepresidente de la Universala Esperanto Asocio.
-PRECIO: I `50 pesetas, en rústica; 2 pesetas lujosamente encuadernado.
Dirigidse à. don F. Aranaz, Calle Ease, 10, San Sebastian; o directamente
autor, D. A. Tuduri, calle Bengoechea, 3.—ONI KORESPONDAS
ESPERANTE.
Prescjo LA 1JN1(3Dr, F. Fanteclau,4.—Catliz .

