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Sro. R. Codorniu 

Tre malmultaj viroj estas kiwi, kiel 
Sro. Codorniu, prilaboris niau karti'm 1 i - 
gvon. Antail dek jaroj, li prenis stir sin 
la malfacilan entreprenon disvastigi Es- 	 -,-r-- 
perantnn en nia patrujo, ne estante 

kontrati lia antafienirado, la pena- 
doj, la klopodoj kaj ot la malplezurigaj 
Sancoj de iaj nesciuloj, kiuj, kun dokto- 
reca mieno, diskutadis Lion ili tate ne 
konas kaj tion, -kio starigas la plej glo- 
ran kuuligilon de la homoj. 

Tiu Cti fama Inspektoro de la korptiso 
5:4 de Ingenieroj arbaraj, fondis la Hispanan 

Societon p. p. Esperanton, kaj la Espe-
rantistan Murcian Grupon; faris kurson 
de Esperanto 6,43 la Belartara Societo d.e 	 
Marcio, kaj verkis bonegajn kaj propa 
gandajn artikolojn en multaj jurualoj, re vuoj ka I 6itispecaj pmiblikil.j. Lia 
aktiveco 6iam estis kaj estas preta por disvastigi la lingvon de Zamenhof; 
tiel lie oni povas diri, ke li faris Esperanton Cli Hispanujo. Tion scias, ne our 
tiuj, kiuj de tre proksime havas la feliCon intergangi kun li bonan kaj sin- 
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ceran aurikecon, sed ĉiuj, kiuj nur- I tutmoudaj esperantistoj; verkaute per lia nomo, lin konas. Mi Auldas 	kaj laboraute, pri arbarscienco, li ĝuas multajn kaj honorigajn dis-
tingiĝajojn, inter kiuj estas la Ko-
mandora Ordono de Alfonso XII.a 
nur ricebebla de tiaj viroj, kiuj 
fariĝas indaj okaze sia laboromeco 
kaj alta kompeteutoco pri scienco, 
arto kaj coteraj branĉoj de la homa 
sciado. 

Jen rimarkinda afero: tre ofte 
kiam tiu-ĉi L-Koxaitatano, kies por-
treto honoras la paĝojn de nia re-
vou, verkas on Esperanto, pritra-
ktas arbarsciencon kaj suuskribas 
kial arbaristo; kaj kiam verkas 
hispanlingve, pritraktas Esperan-
ton kaj subskribas kiel esperantis-
to. Tiaznaniere, li propagas du ob-
jekto ju tre laìidindajn kaj intores-
plenajn, kiuj estas: Arbo kaj Espe-
ranto. 

A. L. VILLANUEVA. 
Marcio la 58' de Julio 1910." 

al li diaja bonajnjn, kiujn mi rice-
vis de Esperanto; miaj verkoj kaj 
laboradoj pri nia kara lingvo, havas 
kialon on liaj boncelaj instigoj. 

Car li amas dian moralan progre-
son, li elstudis ne nur la sciencojn 
kaj beletristikojn ĉiam se atigautajn 
al li egan entuziasmon, sed ankati 
la idiomoju, kies etnologiaj kara-
kteroj estis vasta kampo por liaj 
liugvosciencaj amuzajoj. La ling-
voj iuteruaciaj estas unu el liaj 
ĉefaj 5atajoj, kaj krom la lingvoj 
franca, gormaua, angla kaj itala 
kies arhitekturojn li tre bone konas, 
li ne ignoras la funda]nontojn de la 
plirnulto da lingvoj helpaj, elpeu-
siraj ĝis nun. Tial li diras prave, 
ke Ol ĉiuj di, Esperanto estas la plej 
tan a. kaj internacia. 

Sro. Codorniu atingis tre juste 
kaj ineritindo altan vicon inter la 

Regno de animo 

Fino de la Unua akto de la komedlo LA KREITAJ 
PROFITOJ de J. Benavente, 

Dedichita at mia karega amiko 
Sro. R. Codorniu 

SIL VIO 
La uokt' amfavora surirmas 

(l'amantoju 
per sia diela edzigo—mantel' 
Plej brilajn aitkroĉis la nokt' dia- 

(mantoju 
al sia velur' el somera 
En ombra ĝardena ne estas koleroj 
dum tin mistera maluma di hor', 

susuras la brantroj, odoras plej flo-
(roj 

kaj am' estas milda deziro de plor' 
La voĉ' kiu ĝemas, la voĉo kau-

(tanta, 
lo voĉ, kiun igas vidradi l'amtrem', 
malpie,plej estas en nokt' aperanta, 
nur kiel kun preĝoj miksita blas-

(fern'. 
Anim' de 1'silento,la plej eminenta, 
ĉar via silento nur estas la vort' 
de kinj formortis en amo silenta, 
de kiuj silentis dum ama la mort', 
de kiuj, amante nin ege tutvive, 
no scii esprimi 1'amegon al ni,. 
Ĝu tiu nokt-voĉo nur sonas fiktive 
kaj amen, eternon, no diras al mi? 

 

 
 
 
 



panjo, ne viaj nkulaj ellumas 
el tiu steleto 

lanta ja kid larmet' senfivama 
it. 	en nokto kun tremo? 
s.cin per vi l'amatin' ke mi antis 

our vin sur la !tero 
raj post via tnorto nor kisis min 

(lumo 
de tin steloto! 

LEANDRO 

Hopaujoplej ka.ra+lYli est.asarrtirl- 
(t1a 

nur vin sur la tero, 
kaj post via morto nur kisis min 

(lumo 
do tiu steletol 

([ti 

 

restas silente, en tiair•krxttpr•errto, 

riyrcr•dante awes la dian). 
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KRIS PN 
(venonta a el rraraldeketre, ', ezopaa•te_ 

Ho nukt' poozio, freuez'eu amati-
(toj!... 

al ni tuo ta.ilgos en nona okaz! 
Tr•iiturl" estas certa. +Kurakou, an-

(taiion! 
Neniu nin venkos, 60 tii estas 

(Silvio kaj Leandro, en ĉir-
kaiipremo, direktas sin 
tre malrapirle dekstren, atr-
taiiparte. Novitiate de ili 
Krispin ili n aek vas. La k u r-
teno falas tre malrapide ) 

El la hispana 	kun pe?u2ero 

de la ftUtor(Y, tradukis. 

VICENTE TN()LAW.. 

MIA PREGHEJO 

Sur Ia deklivo de Ia montaro 
Staras tre bela mia preyPjo. 
Carntaj, nlirindaj. giaj kolonoj 
Rekte alti as , ;is la dielo; 
Ravaj, graciaj ĉiuj skui1:rta,jt,j 
Sajtetrs folioj, fioroj kaj beroj; 
Multaj girh,ndnj grim pas al supro, 
HtivrIs t.aititrlt1 kiel herhej n 
Mia animo Atlas senlime. 
Per Ilarmanioj de la orgeno, 
Gar jea saliores kiel la tondro, 
Poste ekbruas kvazail la vento, 
I~a riveret„ e 	i mum., ras 
Kantas la itirda), zutuas insFkt.nj, 
La i:ir:t-rt.silrrj aukati dissendas 
Mild a j n ndorojo de Ia llrsrrttrj, 
Miioj kaj rnilirj d;r st.elrlj 1rimpnj 
Brile ui t irnas 1,11111 sU nktejnrt... 

I tfs ltt I.. .rrr rekte al Din! 
Estas arbaro mia preaejo! 

MI TEMPLO 
Eu la ladera the la sierra se alza 

hertnaso mi templo. Sus eolutnnas 
encalltaclortt.s. admirahles, se ele-
van r}erfeeĥas httsta el ciclo. Todas 
las etctilturas, gTaeiosas, Fareltata-
tiaras, asei.nejau liojas, flores y ba-
ya.si itiehas gnirltairlas trepan ri lo 
alto, y tiene una al iotnbia curt.l pra-
dera. Mi alma guza sin limite eon 
las armonias del órgano, porque ya. 
resueara como el trannu, y luego 
empieza 	producir el rumor del 
viento; en dl murrtinra el ,arroyo, 
nautan los pa.jaros, zumban los in-
sectos. Los ineensarios esparcen 
rambidri los snaves aromas de las 
flureeillas; utillares y millares do 
i .rnparas do estrollas, brillante-
mento adornan aste santuario. El 
corazilri tietlde dereclro hdcia Dios. 
iM' i tempio as un basque! 

 

 
 
 
 
 
 
 



HISTORIO 
Likena malgranda kavigis la ro-

kon. 
Per dentoj acidaj de siaj radikoj... 
En tero tiea ekg-ermis kreskajo 
knn belaj folioj, pentritaj floretoj. 

ĉ:iam penante, polvigis la :stonon 
kaj poste plej ĉarme altinis abio... 
La birdoj en branc;oj nestetoju sur-

(metis, 
la ventoj gin kisis, la aero frui is, 
la suno „in benispervarmajradioj... 
Sed homo alkeris, kaj ;'arbon deha-

(kis! 
La birdoj popante, rapide forfingis 
kaj pluvo falinta forportis la teron. 
Jam sunaj radioj la rokon varme-

(gas! .. . 
La morto jam revas anstatail la 

(vivo... 
La honto t.riumfis! Terura triunfo! 

1t. ConoIINIU. 

UNA HISTORIA 
Tin pequeno liquen ahuecó la ro-

ca, por los à.cidos dientes de sus 
raiccs... Eu aquella tierra germinó 
una plauta con bellas hojas y pin-
tadas $orecillas, quo trabajaudo Sin 
cesar, pulverizó la pena; luego se 
elevo el màs eucantador abeto. Los 
piijaros pusieron niditos on sus ra-
mas, los vientos lo besaban, el aire 
se refroscaba, el sol lo bendocia con 
sus cdlidos rayos... Pero acudió un 
hombre y lcortó el drool! Los pdja-
ros huycruu ripidamente piando 
una llúvia qua se preci I.iit6 arrastró 
la 

 
tierra. ;Ya los rayos del sal a.bra-

san la roca! ;Ahora rema la muer-
te on vez do la vide.! ;Triunfó el 
hombre! ;Terrible trionfo! 
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' La recepto de 1j111IIcI1O 	La rPcsta de 	IIPC9  
Kvankam eble Sajnas malgrava I 	Auuque parozca asunto de poco afero tin par sciigi la recepton de 	rnds 6 merios, aste de dar a conocer -. la Andaluzia supajo nomita aGaz- 	la receta de la sopa andaluza dono- paĉ;o,m-i estas inda okapi lokon en li I rninada •Gazl~nclio., as digno de uia revuo, kies ĉefa celo estas 	oeupar un puesto en nuestra revis montri al la konsiderado de la gran- 	ta, cnyo objeto principaI cousiste da esperantista familio la morojn ~

; 
1 en presentar a la constderación de de tiu belega hispana regiono, sen I la gran familia esperantista, las la trograndigoj kaj ridindajoj ak- ; costuinbres de esta hermosa región ceptitaj de fremdaj verkisto;, por : espanola, sin las exajoraciones y ri- kiuj ilia nesciado ne estis baro por 	diculeces aceptadas por escritores permesi ke ilia fantazio kuru el- I extraujeros, à, quienes sit deacouo pensante himerojn, kau evidenta 	ciinieato no f né obstAculo para de- malutito de la vereco, nur atentaj 	jar correr la fantasia, inventando al ilia persona kontenteco, kaiizita II quulneras, con evidente perjuioiu de per arta peuikbateto aii kolorinten- 	la verdad, atentos stilo d la satisfac- sa kaj atoutaltira detalo: 	 cióu personal producida por una 	_ Ne estas, malgrail gia vnlgarecu, 	pincelada artistica 6 nun nota do tre populara tin recepto; kaj kvau- 	color subido y llamativo. 
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kam la certigo estas iel paradoksa, 
el tie ni ĉiuj scias fari •gazpat.ona, 
sed malmultaj ei ni scias fari lin 
'tiel, kiol oni devas gin fari; for de 
tip di, en cetere de Hispat,ujo, Ia 
Andaluzia .gazpaé.o» sangas sian 
karakteron; kaj ostas «gazpadoj» 
Aragonaj kaj Ekstromaduraj, pro 
, -%emio similaj al tiu, kiu nin okn-
.pas. 

- La Hispanlingva Vortarogo metu 
diras pri ki ke ki, estas speco de 
malvarma supo,kiononi faras regu-
le per pecetoj chi pano kaj kun oleo, 
vinagro, ajlo kaj bulbo. Theopltile 
Gautier„ en sia «Voyage en Espag-
ne' (1840), difinas ke la «gazpado» 
meritas specialan priskribon: ta-
men, li donas recepton tute eraran. 
,fen, ei estas: oni enmetas akvon on 
supujun aldonauto al gi vinagron, 
dentojn de ajlo, pecetojn de bulboj 
kukumon, rngpipron kaj salon. Al-
done al ki pecetojn de pane..ki,tjn 
oni sorbigas cl tiu agrabla miksa-
ja, malvarma maugebla. Inter Ili, 
la hundoj bone ndukitaj rifuzus 
kompromoti sianj buSegojn eu simi-
la miksajaĉo. Nek Nola. uck Ora-
nados, nek Motinjo,nek Altautiras, 
nek aliaj klasikuloj el la 13ispana 
kuirarto, difinas la recepton de nia 
«gazpaco;» kin, kit diras D° The-
bussen (I ), havas neuion kotnu-
nan kun le. «speco de supajoj kiun 
faras la hamparanuj, per la torto 
kuirita sur la cindrovarmo ail in-
ter la fajrkarboj, kinj sendube es-
tis la «gazpadoj» per kiaj deziris 
satigi Sando Pansa, ne estaute li-
gita al la mizero de la kuracisto, 

(t) Pseudonimo de fama verkisto, el 
Medina-Sidgnia (Cadiz); S." Mariano l'ar-
do de Figueroa. 

No es, à pesar de lo vulgar, muy 
del dominio pib1ico esta recata; 
y anngne la afirmación sea, en cier-
to modo paraddgica, aqui sabemos 
todos hacer nu Gazpacho; pero so • 
plus povos los tine lo hacemos corn() 
se debe hacer: fuera de agni, on el 
resto de Espana, el gazpacho an-
daluz cambia de cardcter, y hay 
gazpachos aragoueses y extreme-
nos, en nada semejantes al que nos 
ocupa. 

I 1 mismo Dicaionario de la Lon-
gue. dice de él quo es un géncro de 
sops fria, que se bace regttltarmeu-
te con pedacitos de pan y eon acei-
te, vinagre, ajo y cebolla. Theophi-
lo Gautier en su Voyage en. E.spag-
ne (1840) consigna quo el gazpacho 
merece claseripción especial:sin em-
bargo, d . una receta absolut.amen-
te ert (loam. Héla aqui: se pone agua 
on una sopera, aúadiendo vinagre, 
dienti's do ajo, trozos de cebolia, 
pepino, pimiento y sal. Agrégnn-
solo perlazos de pan, quo se empa-
pan eu osta agvadaable rnezcla, la 
cual se come fria. nitre nosotros, 
los perms biou criados rehusat Ian 
compromoter su hocico en aemejau-
te utixtura. Ni Nola, ni Granados, 
ni Molifio, ni Altamiras, ui olros 
clàsicos do la ccciva espailola, m•ce-
signan la receta de nuestro gazpa-
eho; el cual, coma dice el Dr. The-
bussein, no tiene nada de courdu 
con la esJrecie de migas que liacett l.is 
genteĉ  de campo de la torta cocicla 
en el rescoldo ó eatr-e las brasas, nu', 
erau sin duda los gazpat:hos de que 
deseaba hartarse Sancho Pauza, 
sin estar su jeto la miseria del mé-
dico quo lo mataba de harnbro eu 
la Insula. 

La verdadera receta del gazpa- 
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kiu ninrtigis lin pro ma:saio, on la 	ch i) arrdalnz es la qua di el citadn Insulo. 	 Dr. Thobussom, en ol urimeru 327 

	

La vera recepto de Ia Andaluzia 	de la acre litarla rovista espanola «gazpaĉ o» estas t.in, kiwi seiigas la 	Blanco.y Negro. Dice asi: nomita D° Thehussen en la numero 
327a  do la kredithava hiapana re- 	

E1 gazpacho es una salsa en la 
vuo 	 o. Li diras 	cual el pan debe empaparse, espon- d-31ance y Negro..  
Ci tiel: 	

i
jarse y crecer. La idea quo despior- 

	

La «gazpaĉo- estas saiieo e,r kiu 	tau pedazo y pedacito, es muy di- la pane devas sorbigi, sponafa' iĝi 	forente del trozo de pan, con corte - kaj pligrandigi. La ideo kiun cal- 	za 6 sin olla, dividido y retoreido ai vokas peceto kaj pecoceto es t as tre 	mano; puss, conio advierte el gran diferenea al la pan pecet.o,kun krus- 
to ali son „i , dividitaj kaj retordí- 	Maine, para ring i,n gétter a de mi- 
to 

 mane; dar, lati avertas la fam 	gas se ha de eortar el pan con cu konata Metinjo, «per nenia speco 	chino. Su fàrrnula es la siguieute: de supujoj oni devas tra::ĉi la panon 	M1 jase sal, con un diente de ajo, por la tranĉilo». Ĝria formule estas 	pimiento verde y tomato, Lodo cru- la jena. Pist il salon, kun dento de 	 , ajlo, verda pigro kaj tomato; ĉion 	do: agreguesole una gran aniga re 
nekuiritan; aldonu al tio grandan 	mojada, y aceite.Tràbese Lodo muy malsekan panmolaĵon kaj oleon. 	bion en la hortera; pòngaselo vina - Knnligu dion, tre bone, en la ligu- 	gre y un litro de agua fresca; cu6- kaserolo; surrnetu vinagrou kaj li 	lese por un pasador clam; échense troa da malvarma a]ivo; fiItru ĝin 	

las migas, y a los ciuco minutes so per tualdeusa filtrilo; surĵetu la 
panaiclajojn kaj depost kvin roano- 	puede corner. 
toj oni povas gin mangi. 	

Esto es el gazpacho claísico y le- 

	

Tiu d.i estas Ie klasi Ira kaj legiti- 	gitiano, quo sirvo do alimento à casi ma «gazpaĉo», taiíga, kvazai nu- 
I,raĵn por lneskati ĉiaj kair,pataur>j 	tedos los caanpesinos de la Andal a 
el la nialalta Andaluzio, dank'al tio, 	cia baja, gracian à quo sus legurn- ke ;iaj Icgomoj malmulte spongaj 	bres, menos esporjosas que las do 01 tiuj de aliaj landoj, kie la akvo 	los paiscs donde el agua contribuye ko,itri buas pli el la suno al ilia kres- 

ants quo el sol su desarrollo, uan- kado enhavas sufidegan nutran 
substancon. 	 tiene abuudante substancia nutri- 

tiva. Josr: GAZtzON Ii.urz.  
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La Kapitano Veneno 
ROM A NO, ORTGINALI' Vh lil i'J' 1 

LIE 

PEDRO A. DE ALARCON 
TR.3DIO,Zi TA [~E 

Jozefo (iarzdn Ruiz 

1. a PARTO 

VUNDOJ EN KORPO 

I 
Ion DAPO !AT L I'A H€ STO RIO 

La vesperon de la tua do Marto 
1848', esl is pafarlcij.kaj traudilbata-
doj en Madridŭ, inter pl©aruano da 
eiviluloj kiuj, mortaiite, jstis Ia ĝis 
tiam fremdan krion, Vivu la Res-
publiko!. kaj la militistaro de la 
hispana monarliiu (alporti ta asti 
kreita de Ataìlifo, refarita de Pela 
jo, kaj refoiinita de Trasta.niara) 
de kin estis tiam videbla estro, je 
la-..nomo do Isn.belo II, la Prezidan-
to de la Ministraro kaj Milita. Mi-
nistro, S0 Ramon Maria Narvacz... 

Sed tio ĉi estas sufide pri histo-
rio kaj politiko; kaj ni traiisirn pa-
roli pri aferoj malmulte konat.aj, pli 
agrablaj, deveuint.aj de tiuj bedad- 

!' riudaj okazint-ajoj. 

II 
NIA HEiioJNO 

t~: 	En maldekstra i ere€ago de linmi- 
la sed ĉarma  kaj pura domo el strato 
Pr eziado.s, strato tiam tre mallarĝa, 
kaj t.ŭrdolinia, teatro de la batalet.o 

erI tiu niniiiento, ingis solaj, tio es  
ne aIo:iuì.i a€[ataj I.iu iu homo, 

tri lioiiaj kaj piaj virinoj kiuj tre_ 
diferencis-Ia.tl ilia fizika kaj sonis 
stato; tial ko ili estis, maturaĝa 
jorino, vidva, G-ipuzkriana, disi.i.n-
giudasp kta; mia filino, ,luua,Madri-
dana, kaj sufide bela,kvaekam ŝajiio 
ne simila al la patrino (hie kein-
presnigas ke ŝi estas simila al la pa-
tr~}, kaj servistino, nepriskribebla, 
lie havautir, detertuinebian aĝon, fi-
guron, iiek preskaii sekson, bapti-
t.a en Monduniedo, kaj al kiu ni ,jaut 
faris troan favorin {kiel ankaii fa-
ris al si tiu 5° Pastro) cartigante ke 
i apartenas al la homa speca. 

La dirita inauliuo gajnis la siiu-
bolo ad viva kaj jupo vestita bildo 
de la komuna sao: tia ekvilibro 
estis inter ŝia beleco kaj naiveco, 
Sia elegauteco kaj simpleco,ŝia. gri,-
ciecoe kaj modesteco. Estus eble ke 
ŝi trapasus nerim.arkit-a I.a publi-
kan vojon, ne altirtutc la at.en-
ton de la amiudumistoj, sod es-
tus neeble ke iu delasus admiri 
Sin ne euamigauLe je ;3iaj tre mal-
i.aj ensordajoj, ftksint,e sur yin la 
a .tenton. Ne estis, ne (aii pli bo-
ne dirat.e, ne volis esti) unu el tiuj 
allogautaj beluliuoj, afektautaj, 
fulmanl.aj, kiuj altiras rigardojn 
tuj kiam ili sin prezentas en salo-
non, en toatron, aíi promonejon, 
kaj kiuj kompromitas la malfeli-
îsttlen kin ilin akompanas, da fia.n-
do, dtt edzo, da patro, da la Pas- 

 

 
 
 
 
 
 
 



tra 111oŝto Johauo de la Hindujo 
mom... Ai estis saĝa kaj harmonia 
kolekto da fisikaj kaj moralaj per-
fektajoj, kies niiregiuda reguleco 
ne rapide entuziasmigas, same kiel 
no en.tuziasrnigas la paco nek la or-
do, au kiel okazas pri la monumen-
toj bone proporciigitaj, kie ne-
nio atent:igas nek roirigas nin, ĝis 
kiam ni formas juĝon he se la 
tuto rezultas ebena, facila kaj na-
tura, devenas de tio ke dio estas 
same bela. Oni povus diri ke tia 
honesta mezranga difina estis stu-
dinta manieron sin vesti kaj kom-
bi, rigardi, sin movi, kaj kunporti, 
fine, la trezorojn el sia belega jn-
ncco, tiamaniere ke oni ne povus 
[consideri Sin enamiĝiuta je si men, 
nek malhumila nek fanfarona, sed 
multe malsimila al la edziĝotaj dia-
joj kiuj faras fojron de siaj euser-
doj kaj iras tra tiuj stratoj de Dio, 
diranto al la tuta mondo: «Tiun î;i 
domon oni vendas... aii oni luas.» 

Sed ni ue haltu antait bagat.eloj, 
Oar estas multe tio, kiwi ni havas 
por rakonti, kaj tre malmulta la. 
tempo, kiun ni disponas. 

III 
NIA HIMO  

La respublika.noj pafis koutraii 
la militistaron, de angulo el strato 
Peregrinos, kaj liti militistaro pafis 
kontraii la respublikanojn do la 
Puerta ciel Sol tiel, ke la kugloj de 
unu kaj alia devono preterpasis an- 

taii la fenestroj de la nomita tere-
taĝo, se ili ne frapis la ferojn el 
ĝiaj kradofenestroj, vibriganto ilin 
per akrasona bruado kaj vuudante, 
repuŝe, fenestrajn suuevitiloja, lig-
nojn kaj vitrojn. 

Same profunda, kvankam diver-
sa per ĝia naturo kaj esprimo estis 
la teruro sentat.a, de la patrino... 
kaj de la servistino. Timis la nobla 
vidvino, unue pro sia filino, poste 
pro la cetero de la homa vento, kaj 
laste, pro si meni; kaj timis la Ga-
licidino, antaci dio pro sia amata 
hatito, duo pro sia stomako kaj pro 
tiuj de siaj mastrinoj, Oar la krude-
go de akvo estis preskaii malplena 
kaj la pauveudisto ne estis aperin-
ta, knu la vespera pino, kaj trio, 
iomete, pro la uiilit.istoj aìí civiluloj 
idoj de t-lalicio kiuj povus morti ail 
perdi ion pro la bat alado... kaj ni ne 
parolas pri la teruro de la filino, 
Oar ĉu neuiigos ĝin la scivolemo, 
ĉu ĝi ne povus miri en sian animon 
pli vira al virina, okazis ke la ĝen-
tila fraiilino, malatentant.e konsi-
lojn kaj ordonojn de sia patrino kaj 
plendojn ali kriegoju de la servisti-
no, ambaii kaŝiLaj en internaj apar-
tamentoj, glitis de tempo al tempo 
en la fasadaju ĉambrojn, kaj ed 
malfermis la antaîifeuestroju, por 
juĝi pri la stato de la batalado. 

(Esto. daurigotu.) 
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Kroriiko 

La malnova kaj tre estiminda 
gazeto La Suno Hispana, kiu es- 
tis eldonata en Valencia, de S.° 
Angusto Jimenez Loira adiaŭis nin, 
la ;juspasintan Junion, pro, lad lia 
direktoro, manko de tempo, de 
sano kaj de aliaj nocesajoj por post-
vivigi lin post la V.' Kongreso, 
kiun li opinias grandiosa elmontro 
de la progresado de Esperanto en 
Hispanujo, kaj sekve katizanta de 

•' tio, ke lia tasko estas finita, nur 
daiirigita pro bedawtrintia eraro. 
Aliaj estas sendube tiuj ]raiizoj, eble 
la nekonsidcrajoj kaj nekoustan-
teno de la abonantoj, konsel€ven-
canta manko da mono kaj troo da 
lacer°, nekunigebla kun la diutaga 
gazetista penado. Ni, kiu aukait 
eksporimeatas multe da tio, bedaii-
ras la forirou de tiel karega kolego, 
kaj petas al Dio sortojn por daitri-
gi nian maltacilan kaj seudankan 
laboradon. 

La 3.a de di tin monato estis tago 
difinita por malfermo de Kadiz'a 
Ekspokicio pri kreskajoj, floroj kaj 

,;fruktoj, do la Parko Geìtoves, a, kiu 
datiros egis la 31' de Angusto. Je la 

vespere ekkuusindis la invita 
toj, kaj aŭ toritatoj, presidataj de 

ŝ  S.° la Proviucestra Moko. Post pa• 
roladoj kaj 1?gado de raporto pri la 
auta=ilaboroj per efektivigi la ideon 
oni deklaris m.alferinata la Ekspo- 

sicio je la nomo do la Registaro 
Milita muzikistaro ludis belegaja 
muzikverkojn, kaj la personaro pre-
terpasis la montrajoja, latidante 
ilin kaj aprobaute tiun bonega° 
somerfeston. 

Pro ni ne scias la kialon, ni no 

ricevis. aukorati Ia jenajn gazetojn, 
malgraŭ  I e rii senintermauko sen-
dis al ili la nian, de la unua nn• 
mero. 

«Internacia Scienca Revuon 
Espero Katolikaa 

«flniverson 
«Tra la fitatelio. 
«Vodo de Kuracistoj ■ 
«Lingvo internacia.. 
Donove ni petas de ili ke ili bou-

veln interŝan *i reciproke kun nia 
modesta revueto. 

** 
BIBLIOGRAFIO 

Ni diam raportos pri verkoj rice-
vitaj.—Se ilin oni seudas duope, titt 
raporto estos tre ampleksa kaj de-
tala. 

* * 
Baldaíi aperos altira jarlibreto alo 

Hispaua Societo, kies enhavo estas,: 
1. - Autattparol° de 1'Prezidauto 

pri societaj aferoj. 
2.—Regular° de Hispana Socie+ 

por Propagando do Esperanto. 
3.—Proviaora Regular° de la 

Konstanta Komitato per Propagan-
do kaj Orgarr.izado. 

-1.---Provizora Regular° pri orga- 
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nizado do Profesoraro kaj perpo;te 
Instruado. 

5.—Noma.roj.--Protekta Komita-
to.—Direkta kaj Konstauta Komi-
tatoj. 

6.—Auaro de la Societe. 
7. Esperanto tra la mondo. Sta-

tistikaj ciferoj pri societoj, gazetoj 
kaj libroj en la fino de la jaro 1909. 
Esperanto tra Hispanujo. 

S.—Oofed'aj vortaretoj, franca, 
angla, germana, itala kaj hispana. 

Tiu bela deziriuda jarlibret o es-
tos sendita doni la. mina monato al 
ĉiuj aktivaj avoj de II. S., kiuj pa-
gis aí pagos la jaron de 1910. 

x  

Pro demando farita al la hispana 
registaro do S.° la Prezidanto de la 
Konstanta Komitato de la Espe-
rantaj .Kougrosoj, en Parizo, estas 
nomita Delegito oficiala por deesti 
la 6.an Interuacian Kongreson Es- 
perantistan, ĉe 	Tashiugton'o, la 
Kapitauo S.° Jozefo Perogordo. 

•x. 

Lia Reba ItIoto Alfonso XIII, 
akceptis la honoran prezidantajon 
de Hispana Militista Societe. 

Cr6iiiica 
La importante rovista 4meriku 

Eve►'cantitito qne se publica en Chi-
cago (American Esperantist Com-
pany-700 East Fortieth Street.), de-
dica su numero del mes actual al 
sexto Cougreso de Esperanto, quo 

so celebrarti on Washington on el 
próximo Agosto. 

Contiene dicho raimero nu her-
moso articulo de Arthur Baker 
«A utaíivido de Ia sesa», à dos co-
lumnas, inglés esperanto; atro, salo 
era langua inter.nacional, de Allan 
T. Simonds, La urbe de la sera, 

ilustrado con magnitieos fotograba-
dos, cuyos clichés cedió al efecto il 
dicha revista el Diario Oficial de 
las Reptiblicas ainericanas (Bureau 

of J1 ìuerican. Republics) entro elfos 
un detallado plano de la ciurlad del 
Con greso y descripci6n del segundo 
viaje de propaganda, hecho por los 
Estados orientates, con éxito asom-
broso, 

Rospecto de la cuestión sohre si 
asistird cl Dr Zamenhof, se decide 
por la afirmacion absaluta, en aten-
ci60 ti lo expresado poi pr6ximos 
parieutes de la esposa del Doctor 
quo viveu en Nueva York. 

Las sociedades esperantistas lu 
cabs enseúan el Esperanto pr6xi-
marcente a KO personas quo, 6 ya 
hahlan y comprenden la leugua, 6 
han decidido hablarla antes del 
tiempo del Cougreso. 

El Sr. Reed dri nil curse a lee 
policias. Tudo hate presumir clue el 
Congres i serri, un éxito tan grande 
ó mayor quo Jr's mite' i-u-es. 

, Segno la circular seguuda repar- 
t ida eu el mes pr6ximo pasado, el 
silba.do 13 de Agosto sera el dia dos-
tinado para recibir à los cougresis- 
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tas. El Dr. Zamenhof llegarri de 
Nueva York eli tren especial, con 
torios los esperantistas del Norte. 

El domingo, cultos en las igle-
sias católicas, judias y protestan-
tes, en Esperanto; y el tunes 15, 
solemne apertura del Congreso, con 
discurso del Doctor, saludos do los 
Delegados nacionales, etc., etc. 

Uno de los nnmeros mas alracti- 

i' -vos del programa sera la corrida 
magna, en el grandisimo salon pre- 
parado al efecto y bajo la presiden- 
cia de elocuentes oradores, quo dis- 
traeràn d los comensales con dis- 
cursos y juegos recreativos. 

El sabado '20, a las 14, sera la 
sesión de clausura. Después, coma 
en azios anteriores, se celebraran 
algunas fiestas no oficiales, eutre 

cllas una excursion al Old Point 
Comfort, de Virginia, quo tiene 
gran interés histórico para los ame-
ricanos y as un hermosisimo lugar 
digno de ser visitado por tedos. 

* 
Nuestro querido compailero, el 

Sr. D. Fernando Maréchal, actor 
de la celebrada obrita Tutmonda 

lernolibro per paroligi Esperanton. 
(Libro de estudio, universal para 
hater hablar Esperanto) dirige en 
Leeds (Inglaterra), una Etscuela 
para jóvenes, donde se ensoŭa la 
lengua inglesa valiéndose del Es- 
peranto y por un sistema tan sim- 
plificado quo permite hacer este es 
tedio completo en at corto plazo de  

tres mesas (Julio, Agosto y Sep 
tiembre). l'odo el costo se reduce a 
ciuco 6 seis libras esterlinas cada 
mes, por pension é iustruccidn. Re-
comendamos eficazmente a nuestros 
paisanos Oste modesto centro de en-
senanza, que sabe combinar smibia-
niente o útil con lo agradable, et, 
asunto de tan capital interés tomo 
la enseflanza de la lengua inglesa, 
una de las nacionales qua estén ntà,s 
extendidas por el mundo. 

* 
Homes recibido de la Casa edito-

rial Phillips y Page, de Londres 
(5, Oxford Market), un ejemplar de 
la famosa composition musical Kan-
tu por ni, tradncción de la alemana 
Sing mir dein Leid O inglese. ,Sing 
me to sleep (Clipton Binghan), me-
lodia de Edwin Greene, y traduc-
ción esperanta de G. L. Browne, 
consejero de la A.sociación esperan-
tista inglesa (Brita Esperanta Aso-
cio). La edition està hecha para 
violin 6 violonchelo cantante con 
acompaiiamiento de piano, y resul-
ta de precioso aspetto al par que de 
perfecta claridad. En cuanto a la 
composición, as de las mas bellas 
que se conocon de tan celebrado 
actor. 

Cada ejemplar tiene fijado el pre-
cio de 1 Spesmilo (2,50 pesetas). 

k  
El movimiento esperantista en 

Alemania crece zeds cada dia. 
Dresda, quo asta ri la cabeza en 
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este asunto, cuenta con 27 grupos, 
entre ellos uno especial do los em-
pleados de Correos, que tiene 65 
socios. 

En Ausburgo se abrió, el Hies de 
Marzo Ultimo, un curso para poli-
cias, con 58 alumnos y una sociedad 
para la ensenanza del Esperanto, 
clue debutti con 100 alumnos. 

El sà,bado 11 de Juuio tuvo lu-gar en Bégles (cerca de Bordeaux) . el matrimonio de M. Ed. Marcelo, profes.or diplomalo de Esperanto, niiembro del Comitci del Grupo Es-perantista de Burdeos, con mada-moiselle J. Bonnal, alumna de los cursos de Esperanto de madame Deslaturier. 
La ceremonia religiosa se celo-bró con gran asistencia de scanaidea-nos. 

***  

El E+. peranto-Tago, en ha Expo-sición ,japoriesu-inglesi., ha sido usi exito. 
Se vendieron mds de 1.600 bille-tes. 
En el gran salon musical habia preparalo un enorme monten de hojas de propaganda, folletos, cata-logos, etc., todos los cuales fueron repartidos. Couciertos, disoursos, representaciones oscéuica~, c.ultos en Esperanto y excursio.ues mftríti-mas se sucedieron sin interrupción, en medio del mayor entusiasmo, que seguramente ha:de dar estima-bles frutos para nuestra causa. 

Pronto aparecera el auua.rio de la Sociedad Espanola para la propa- 

ganda del Esperanto, cuyo conteni-do es el signiente: 
1.—Prólogo del Presidente, sobre asuntos sociales. 
2.—Reglamento de la Sociedad, 3.—Reglamento provisional de la Comisión constants para la propa-ganda y organización. 
4. —Reglamento provisional so-bre la organización del Profesorado y ensenanza por correspondencia. (I.—Colección de nombres.—Co-mité de patronato.—Comisiones Di-rectiva y Constante. 
6.—Lista de socios. 
7. —E1 Esperanto ri través del mundo. Dates ostadisticos sobre so-ciedades, revistas y libros, al ter-minar el ano 1900. El Esperanto en Espana. 

8.—Vocabularios Oefed, en Iran-cés, inglés, alemin, italiano y es-panol . 
Tan bell() como deseado librito sera remitido gratis a todos los que Sean socios de m imero de la II S., y paguen la cnota social para 1910 (1 peseta). El domicilio de dicha ; Sociedad es actualmente en Burgos, calle San Juan, 18-50. 

* h- 

A virtud de solicitud dîrigida al Gubierno espafol par el Si-. Presi-dente del Comité permanente de los Corigresos de Esperanto, en Paris, ha sido nombrado Delegado o/%crcrl. para asistir al 6.° Congreso Inter-nacirinal Esperantista, en Was-hington, el Capitdn I). José Pero-gordu. 

** 
S. M. el rey lì Alfonso XIII ha aceptado la presideucia honoraria de la 1-fivpana ilitista Societo. 

Impronta.LA UNION, F. Fonteoba, 4.—Crxdib 

 

 


