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Andalucia
La turmeutant.a laulerego de. la
literaturaj turistoj ne povis Steli al
nia patrujo giaju ĉarmoju. Dumas,
dicante 1.e 1 Afriko homencas do la
Pirineoj pro tio ice li kredis insulti
iispanujon , amindumis An daluzion. Eu Hispa!Ìuju. kaj pli ol en
Hispannlu en A.ndii]uzio estas multo el Afriko: la varino, la ameinu,
la persona kural o, la potouoanta
kaj hela floraro. Claudiano, en sia
lafida,ĵ o al Serena'o, montras tiel
la plej sudan regionon el Hispanujo:
noktigas la tago sin banas
en giajn ondojn la laca i n ta j a.strnj;
• riĉa pro ĉevaloj, produkt:ora pro
paŝtherboj, sntiĉega pro multehosta.j metaloj, fruktodona per virtaj
• priucipoj, la centjaroj 5uldas al gi

La sana rnortificaute de los turistas literarios no ha podido robar
nnestro suolo sus on cantos. Dumas,
al decir lue el Africa enlpezaba en
los Pirineos, oreyeudo injnriar. à
Espana, piropeó a Andalucia. En
Espana, y
{tue en Espana en
Andalucia, hay tuueho de Africa:
el calor, la pasiòn, el valor personal, la flora •domnivadora y esplendente. Olaudiano, en su elogio a
Serena, indica así la región ma's
meridional de Espana: «Al declinar
el dia se banan en sus oudas los astros fatigados; rica cu caballos, fértil en pastas, aabundante en preciosos inetales, feconda on principios
virtuosos, los siglos lo deben à Trojano y la progenie de los Elios.'
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Trall.anon kaj Ia geutov de la II
Meciéndenas sabre el Estreeho,
Elias'ojM.
abareaamos dos loutariaauzEts t~puecFingInlairt.e super la Markolo (1. )
Las: ol 1llediterraí.nee y el Oc a.no,
rii ĉirkattpremar.s dnkunt.raitajli utalel mar tie las fantasia y el mar d ❑
proksiinvrdon: la Mediterau ❑nu kaj
Ias increibles reali lades. Guarda al
la Oceaueou (2) la maron de la faitprimer() Ias leyeudas del archipit •
tazioj kaj la mar 011 de la nekredelago griego, y ci segundo Ins del
blaj realiijoj. Gardas la nulla la le- II conti
uelrte nurericarlo; créese ver en
genrlojil de la greka insularŭ, la dim
ol uno la nave de IIlises, con sus
tin jn de la amorika konr.inento; uni
velas de lino y sus odres llenos de
kredas vidi sur null la ŝípun de
'vieuto, y en el otiu la earabela de
Uiises'o, kurt giaj limaj veloj kaj
Colriu, on coy-a eubiorta relncen los
giaj felsaakoj plenaj je vento, kaj
airones de pinatas y les ❑spaaidares
stir la alia la katravelo tie IXúlnilzbU,
alserados. Afirnia. el Medir,erraineo
sur lies ferlleko rebrilas ]a lalumtitle par ĉ 1 exisle la Historia, canfaskoj kaj la aeeraj dorsdefondilcj.
tau Ias musaas y paalpitaan las forCerti gas la íll editeranea ke pro gi
mas y la belleza; y jura el ❑céairu
ekzistas Iaa Elistorio, kanIas la rnuquo si 43l rio 11111,-dera in-eslado nuova
zuj kaj t.rciauvlgas la fermigiioj kaj
si via al Irluarlo viejo,y entunieeido,
la b❑ lsco; .kaj jaras 1'Oeeauu ke se
al.in pe.rlllaiIceeria Europa claavasla
11e estus pi'uult.edoliilita novan
come momia egipcia en un paint°
snkoli al la. mal,juna kaj rigidigita
de tierra.
mendo,aaukoraù restis EUr ep0 najlita kid egipta munaio en mar mezuostas 13r0viUidas mariti LULLS so
ratjo da tern.
dcstaacau CAliz y
alphas
El Cluj maraj pt'evi ILUttj Surlllullligltratn t=ii nuesl.ra historia desdu
t.rita.s liccilizo kaj llla lako; ambaii
las pri111erras tSpouas y guard au ell
distiiigl,g,,as en iiia ltisttlrio de 1;a,
eits
rits restos ili pel'eeederos do
uuu .j epokoj kaj gardas cii siaj mugr aa ud eza.
re;n,j liopercigeblta.jll resto,ja do
graurleet1.
Si aba uanliamos la Costa y eutl'tlillos ìrl f,0r[lobaa y 3k3v11IEL, g[lLa.b ni lorlaasas la Narbt,rd[lu1
1'(111105 l'1-)11 lats Atoms pinl.orescas
kaj riniras cill kordnbun kaj Seviljan., rli gaos pro in lient.riudaj
de la larimeras; sue sierras, sus vaIles y eoliuàs, sus brisas easi
altajoj de la want; giaj pint mold arojr
pre ttrltlpladas y prillravsralcs; y
iaaj Ya.lrr,j kaj • mon.l:otol, giaj
eon las [lelieiosos paaisajes de la sepreskaîi 6ialn varrnotaj kaj pringouda, sus eaurpos de trig-,, rle olitempaj marveuitotu.i; ka,j pro la ravaares y iraraujos. sua bosilli05 de
vaj pejzagoj de la dua, giaj kampoj
castatiares y ellaparrales. El Gilado greno, de alivaarbe_jnj kaj orazrtdaaltluivir us aacaaso el rio tnkis tor—
garbnj, iaj arbaroj de kEi tan.i.t-betwist) (le la Peninsula, y sus au[;ijaj kaj kv❑rkejoj. La G-na.dalkivir'u
(lentes aeabaui con Cierta manse
eble estas plej tordnIinia rivero el
dntobre Cu las Caalnpifiaas 1111SlIi 1tii]
0.] Gibraftara tnnrkolo
ses: p(rr eco so rnuostra arllii Cil t.)do
() Adantika Ocean()
so espleudui-: sos suberbias uildas
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la Pres1caiiinsulo, kaj giaj a.kciilontuj finir as kun ia cl.dvanimeco, en
la Seviljaaj il amparoj: tial gi sin
montras 0,i tie lati gia tuta lirileeo:
;iaj belegaj ondoj kjnas en nia eberiaĵo sr)ldat iro inarAant a I rai I,111ga.j
arbaroj, estante lokoj, ekzemple la
du faamkonata.,j insal ,j, en kin.j,
kie! on la, Bosforo, moratrigas la
plezura slÌekta.klo. l a spegulaererj,
dum la lielaj kaj scannba.j tagoj.

I~

La floratrn estas tial brilantega.
(ha madera, kaj mallonga, vintro
kreslcigas la tropika.jn kreskaĵojn
kaj lielpa.s la daiiraden de plej delikataj specoj. La oranga,, la migdalaa, la granata, la ciIronaa, la
abrikota, la pea'silcaa njoj estas, giaj
E_ favorataj arboj; lit roz-,j kroskas
r6 -• tiel ninitekvttutc Idol en hi valoj de
stir la riverlra•doj
L. hi Ruwelio. kaj
de la Geni l'o kaj de l:a (. ii d io ii'
naskiras propramove la vi'!I•e, la
irido kaj la ka.inpancdn.
Sed ni atendu: jen la Dare, kin
1<. venas por ser6i sian fraton kaj pro
tio ke gi ne volas esti mal pli ol tin,
ornamas la vralejn, lciirjn supera kvas, kaj penetras en la nri n iii tra
mallarga valo! Ni estas en (-ranado; ni renkontigis kun gi, sekvinff..
de nlat, i3vL'L'.). SnIJt'l3, la
t6 lai~,noli
uekomparebla Alhat.tnbro altigas al
la ĉielo la tnrae,ju gardant . ajn la trezorojn de Icmail'o; pli matlsupre, la
domoj gli L as tra la deklivo `is kiam
ili tte;as la riverbordon, sia pakt,nIe
lati fusi..olsÌrit:.i procesi i l, kuri iliaj
fenestroj kerriraj per L-1ugliguaajnj
' kaj iliaj inalglata.j snbt enaantaj mu •
roj. Argenta taso plena, je, smeraldoj kaj hiacintl-ij nomis cia la araba Alkatib'o atente riga.rclaairte ciaa t
ĉarman fratktodonan valori, kaj

se aseinejau en nuestra Ilanura un
ejórcito que desfila por largas florestas, habieudo sitios, por ejemplo
sus dos célabros islas, en los quo,
come el Bt sforo, se olroce el delieioso espoetiículo 'le los espejismos,
eu los dias (dares y despujados_
La flora os per lo inismo brillatitisiura. Su benigno y corto invierno hace crecor las plantas tropicales y faverrece la duración de las
mats dolicadas especies. El naranjo,
el alinendro, el granado, el linione•
re, ol albaricoque, el melocotón,
sou sus àrbcllos favorites; las rosas
creccu con tanta abnudatucia couto
on los vanes de la Ramolia, y en
las orillas del Genii y del Gue.daira
'mean espout-,aneameute la .violeta,
cl lirio y la campanula.
Mas esperernos: ihó aqui el 1))arro
quo viene ai buscar ai su hermano y
quo, per no ser movos quo aaqurl,
decora las eaífladas quo innnda y penetra en la ciudad por nn valle ostroche! E-taamos on Granada; hemos topado con ella, siguicudo la
carrera da su rio En lo alto, la incomparable Alhambra eleva trl cielo las terms guardadoras de los tosores de Ismail; tniis ahajo, las casas se deslizan per la pendioute
basis. tocar la orilia . enipujai,ndose
en abigarrada preeesidn con sus
ventanas cubiert.as do celosias y
sits labraidas zapataa. Taza de plata
Lena do esmeraldas y jacintos to
lleaulaba el arabe 4lxatib al.contetuplar tu voga encantadora, y
bien bizo ol Rey Chico en Ilorar
outno débil mujer al subir las pendientes de su ridicula corte de Audarax, supuesto que por much() meuos Hero Fóseari al bajar la escalera de los Gigautes.
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bone faris la Malgranda Rego (.I.:
kiam li ploris kiel malforta virino,
suprenirante la deklivajojn de lia
ridiuda kortego de Andaraks'o, su1jnze lie pro multe ivalpli ol tic ploris F1oseari'o, snbenirante la titupai•on de la Gigantoj.
Estas en la ok aiidaluziaj provinenj tiel. esiiminda.j urboj, ko bone
incritas tic) dediĉi al ili inem.origaion. En la Kadiz'a proviuco, }}ercx'o, pro giaj famaj vinberujkatupoj kaj giaj uonumerigeblaj vintenejoj; Saulnkar'o, pro ;;ia liíadata
tnauzanil ja (2); San Fernando pro
kiaj karak1 erizaj sa. lamasoj, giaildegaj pira.midoj kiuj memorigas al
ni iiu;ju de Egipto, trovata.j è.lupa5e
en tre gr&utdebonajo; kaj la Puoi'tos'oj, kie la bokea (3) kaj la Iangusteto kliiri ;as per salakvo kaj
oni alterlias ilin kun la seviljauaj
olivoj, pur trinki je la dekunua (4)
kun la kanaj (5) da tiu vino. En tiu
de Malako, Autekero, pro kia Atonego de la t -eenamiftintoj; Rondo,
pro kin I)eklivtranĉajo, kaj Marbeljo kaj Esl.epouo, patrujo de la
i arnio kaj de la koiit.rabaudo. En
tiu de Seviljo. Ecilto, la antikva
Sctua urbo, pro ; ia elegantaj turoj
kaj €;ia rir'a ciistrikto, plenigita per
bienetoj kaj olivarbejoj; Aikalra'ri
de Guadairo kin, pro -iaj originalaj perspekt ivoj ktjuas pli bowl
sviza ol hislrr.na; Karmen(' kaj Ostino, kinj montras akropolnu kaj nekropolon; kaj ITtrero kaj Marc•eno.
an koran en katit eligita,j.
En tin de Kordofan ni trovas Lv4}

(2)

13oa1,divo. -

Pomodoro vino.
(3 Y Mai konka beatern.
x44) Uni dirai~ tiamnniore, malgran ke la
toinkadn earn en olia hum el la reaper°.
1,51 Glaseto da vino.

Ray on las oche proviucias andaluzas pueblos de tacita valla quo
bien maraca dedicarles un recuerdo. En la provincia de O diz, Jerez, con sus famosos vifiedos y sus
innumerables bodegas; Sanitîcar,
eon su celebrada manzanilla; San
Fernando, con sus tipieos monton©s de sal, inmeusas pirriinides quo
nos triton ri la memoria las de Egipto, y de las quo se hallan à cada
paso, en una grandisima extonsión;
los Puertos, donde- la bora y el laugostiuo se cuecen con sal, y se altornan con las aceitunas sevilla. nas para tn,nar lax once, con las cara, do aquél vino. En la de Malaga, Antequera, eon su porta de los
Enamorados; Ronda con su Tajo,
y Marbella y Estepona, cuna de la
gracia y del cont.rabando. En la de
Sevilla, Enija, la antigua ciudarl
del Sol, con sus esboltas torres y su
rito térnlitio, poblario de cortijos y
olivares; Alcali, de Guadaira quo,
por sus origin ales perspectivas, parece màs bien suiza quo espaúola;
Cannons. y Osnna, que ostentan
acrripolis y noerópolis y IItrera y
Mar•cllena, todravia encastilladas.
Eu la de CtIrdoba liallamos à Lucana, ceyas mujeres de raza hebrea,
recuerdan las gratias de las ospigaderas de la Biblia; Montilla y
Rute, ctiyos solos noinbres encienden la sangro del obroro, del cazador y del trabajador del campo:
I Priego, ouyas peras erttran paws.
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sonon, kion virinoj el hebrea kasto,
rememorigas ta ĉarmoju de la rikoltist.inoj de la Biblio;íiiontiljo kaj
Ruto, kies nuraj nomoj bruligas la
sangon de la laboristo, de la gasisto kaj de la ktatnparano (I); Priego, kies piroj eniras malmulte en
fa.rtto, lasi diras la wangomu.loj el
la regiono, kaj La Ramblo, kie labrikinas tiuj tn-4lvaraaigantaj kaj
belvi.di.aj bukarajhoj (2), kinju oui
-lokan en la andaluziaj krudujoj. Fine, la niiriade ds, vilagetoj, penditaj kiel tlarmaj riestoj en la Alpitharaj, Orl'hivo, Albujol`o, Motril`o;
la unua, apogita sur la inalsupro
de la granda montaro kaj la duaj
kcntiril;iutajkiel maroj de rogo
(3). sur la Moditeranea inarbordo.
Krom tiuj detaloj, la, tuta de nia
regiono havas kiom da variantoj
kaj gouialajoj povas imagi la vFojag,.t.nto La fruktodonan valoii. Ia
glatan uiontotou, la nevenkoblan
altaĵ on, la kroskalarajri kontrastoju kaj tinju, kiujn, montras la
direkto do giaj riveroj. la deklivoj
de giaj valoj la inontoj, la arbaroj
kaj la fermita] kampoj. flidegaj
minoj, mineralaj vartniikvoj ?tontninoj ile n-iuitekostaj marmaroj,arbaroj kun bouegaj lignoj kaj tuontodekiivoj ritiaj pro alpaj peitolterboj, orutatntaittaj kreskajoj kaj
resanigaj httrbol, kotupleLigas la
havigoii kiu es - is lotata al nia regicno; malgranda tera Paradiz[i,
en kiu ankaii su1i egas la filinoj
d'Evo, de grekromana profito, alia
talio, gota busto, hebrea brusto,
afrikaj okuiol kaj brovoj, japa(1) Pro tia ke en ili estas multe rla

Bran,g1aiiri];rfoj

(2) Kruc]ee-a e1 ruglia argilo nomita liisp ine àukITn.
. (3) ?1i]itistaj el Marulco.

ee fibra, corn° disen los glotones de
ia enmarea, y la Pbambla,, en donde
se fabrieau esos bticaros frescos y
rozegantes quo, Fi la inauera ariibiga, se colocati win en los alcarraceros andaluecs. Finalmente, la miriada de piieblecitos, colgados como
graoiosos 'iidos en las A.lpujarras,
❑rjiva, Albnúul, Motril; el primero
ree inado en la falda de la gran
sierra, y los segundos, acurracados
corno muros de ray an la oasts. mediterritnea.
Aparte de estos pormouores, la
totatidad de nuestra regit n tiene
cuantas variantes y genialidades
pueda ima.ginar el viajero. El valle
ferau, la suave colino., ia in©xpug.
nable altura, los contrastes de vejetacióu, y los quo ofrecen la direccióu de sus rio:t, la iuuliriacidn do
sus valles, ios mantes, selvas y cotoe. Minas riquisimas, aguas termales, cauteras de inàt'niolos aprecia.rlos, basques con excelentes maderas y v ertien tes ricas en pastas
alpinos, plantas de adoruo y bierbas uiedicivalos, conrpletan la du
Lac.iàii quo cupo en suorte à, nuestra
coinarea; pequellu Paraiso terrenal,
en quo abunclan tambiu las hijas
de Eva, de perfil greco-rotuatio,
toile asiatico, busto godo, torso hebreo, ojos y cejas africanos, mano
y pid japoneses y do artuonico conjunto, quo supera a las de eircasia
' Grecia. La palmera y el junco le
han dado la flehibilidad y el elegan-
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naj mana kaj piedo kaj de harmouia aro, kiu superas tiujn de Cirkasio kaj Grekujo. La palmo kaj la
junk0 donis Si la fiekseblecou kaj
la elegantan balanci�on; la rozo,
la kolorajn gradigojn de
ŝia delikata epiderrno; la mimozo ŝ ian
nervan koieremecon, kaj la ntigdalarbo kaj h granatfloro la blotnkecon kaj la rugecou de Siaj diam ridetautaj kaj maivarmetaj buŝoj.
La hindaj fabeloj parolis nin pri
plai a loko en kiu, simile al ; arde
no de Armido, kiun pentris al ni
Tasso, kenfuzigas la feinoj kaj Ia
floroj; io simile okazas en Andalu,
zio: la floroj kaj la virinoj kunlog-as
tial intime ke ili konfuzigas presI:aìi dian. En la kristalfenestro, en
la balkono, on la teraso, en la kradfanestro, floro ĉiam supozas viri
non: floroj kaj virinoj estas plej
bona ornamajo de tiu ĉi patrujo
ktu estas meritinta la nomon: Pat, ujo de liario Sanklega.
(Elhispana lingvo tradukis,)
Josr-rO GAEZON

R IIlz.

La Kapitano Veneno
(llaiirigo) ti'
En unu el tiuj tro daugoraj eliniontrig-oj, Si vidis ke la militistaro
jam estis antaìienirinta g-is la per do de tiu -domo, dura la ribeluloj
returneniris gis la place ,Sankto
Domingo, dadrigaute g radigaraug-e
la pafadon, miriude trankvilaj kaj
bravaj. Kaj ŝi vidis ankaui ke autaii
la soldat oj, kaj eĉ la oficiroj kaj es
troj. rimarki ĥis pro lia energia kaj
1} Vidu la nutueron 7.nu

te balanceo; la rosa las grt.daciones
de color de su Boa epidermis; la
sensitiva su irritabilidad norviosa,
y eI almendro y la fior de granado
el bianco y el rojo de sus boc
as
siempre sonrientes y frescas.
Los cueutos indios nos liablan de
una foresta en la quo, à semejan
za
del jardin de Armida que nos piutó
el Tasso, se confunden las hadas y
las fibres; algo parecido sucede en
Andalucia; las fibres y las inujeres
bacen vida tan intima, quo ce
confundou casi siempre. En el cierro
de cristales, en el balcóu, en el torrado, on la raja, una for supone
siempre una nmuj r: fibres y inujeras son la niejer gala de osta tierra,
que iaa merecido el dictado de Tierra de Maria Santi,i,na.
BENITO MAS Y PEAT.

kuraàega sintanado kaj pro la brulantaj frazoj per kiuj li alparclis
ĉiu ju, 5ajne kvardekjara viro, geiitila kaj elegantvidiga, delikata kaj
bela kvaukam hardita vizago, nlalgrasa kaj forta kiel fasko da nervoj, pli ol mezkreska, duone civilule, duone militisto vestita. Ni volas diri ke li surportis kazernan
Sapan, ornamitaT: per tri galonetoj
de kapitana insigno, redingotou kaj
civilan pantanolon, el nigra drapo;
glavon de infanteria oficiro kaj kartorujou kaj pafilon de adasistoo...
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ne mllitistara, sed por kunikloj kaj
perdrikoj.
Rigardanta kaj admirauta estis
ĝuste la Madrididino tiel strangan
personon, kiam la respublikanoj pafadis sur lin, pro tie ke ili lin konsideris pli timinda ul ĉiujn aliajn,
aŭ En supozis Generalo, Miuistro
aŭ simila, kaj la mallelic;a kapitano, all tin kiu li estis, falis sur teron kiel vendita per fulmo kaj la
vizago banita per sango, dum la ribelantoj gaje furkuris, tre konton,taj pro sia hcroajo, kaj la soldatoj
ekkuris post ili, deziregante vengi
la ma1felir;an estron.
Restis, do, sola kaj muta la strato, kaj meze de gi, kuigita kaj elsangauta, tin bona sinjoro, kiu eble
ankorait ne estis mortinto, kaj kiun
diliganta.j kaj piaj manoj povus liberigi de morto. La junulino ne
sance1igis: si kuris tien kie estis Sia
patrino kaj la sorvistino; klarigis
al ili la aferon, diris al ili ke tra la
strato Preziados jam ne estis pafadoj; ŝi kontraiibatalis ne tiel multe
la tre prudentajn rimarkojn de la
malavara gipuzkoanidino, kiel la
pure bestan timon de la senforina
galicidiuo, kaj post malinulte da
minutoj la tri viriuoj transportis
peze, en sian honestan hejmon kaj
lokis eu la honoran alkovou de la
ĉefa saloucto, stir la luksa, lito de la
vidvino, la sensentau korpon dc
tiu, kiu se li ne estis la vera protagonisto de la okazintajo en la ` 6."

de Marto, estos tiu de nia privata
historio.
I v ."
PROPRA KAJ MALPnOPiì:1 HAUTO

Malmulte da tempo perdis la bonfaro naj viriuoj por ekscii ke la
gentila kapitano ne estis mortalita,
sed nur sen sageco kaj sentoj, pro
tio ke li ricevis oblikve kuglovundeton sur la frunto. Ili ankati eks_
cii ke li havas travunditan kaj eble
ostrorp1tan lian maldekstran kruron, ke devas tie esti senzorgata,
eĈ imu momenton, t.iu vundo, el kiu
Haas multe da sango. T.li eksiis,
fine, ke tio sola vere utila kaj efika
kion ili povas fari pro la malfeliĉul° estas voki, tnj, kuraciston
---Panjo (diris la kuraga junulino): •dupaSe de ĉi tie, je la kontraiia
trotuaro, logas Doktoro Seuóez.. ;
ke Rozo iru tien kaj 11n venigu
(;'io estas momenta afero, kaj ĉar
oni ne riskos pro gi inn dangeron
Tiam, sonis tre proksima pafo, al
kiu sekvis kvar an ses, pallnta tonlpe kaj ivalproksime. Poste, denove
regis profunda silento.
—;Mi ne irns! (gruntis la servisTiuj, kinju ui jus ailiuis, estis
ankati pafoj; kaj la sinjorino ne volas, eble, ke oni morl pafu min kiam
mi trairos la straton.
—;Malsaga! ;Sur la strato okazas
nouio!---rediris la junulino, kiu jus
ekmontrigis ĉ e unu el la kradfenestroj.
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— i}' ribu de tia, Dolorumo! —
—iliaj mi ne ankaai!—aldonis la
kriis la patrino, rimarkante tion.
servistinio.
—La unuesoninita pafo (daftri
`iPaujo, lasu min iri! ii1[i via
gis la nomita Dolorurno) kaj pri
pet
egas, je la rememoro de mia pakiu respondis la inilitistaro de la
tro!
1Mi ne havas animon por vidi
•Puerta del Sol., devis esti
tiu,
kie
l
elsangadi tinti di kul'a alori,
kiun de la subtegnlento de la
l9.A
kia
m
ni povas lin savi!—illigardu,
numero, faris tre mallela viro,
al
rigardu, kiel malmulte servas al
kin. mi estas rigardanta reSargi la
li
via
jn bandajojn!... La sango jam
dikpafilon... La kugloj, sekve, pro
degutas sub la matracoj.
terl)asas nun tre altaj, kaj estas
—jDolorumo!
nanna clangero trairi Ilian straton
.
ltotit•rane, estus plej gra
^iPanjo...; lasu min! Mi estas
nda el la
maluoblajoj se ni lasus morti tiun
tiel aragonidina kiel mia patro,
Itift11e11Ĉ111on. por 5pari al ni
kvtaikam mi naskigis en c.i tin. mal
niangrtandaa benon!
nobla 11 ladriclo. Plie, mi ne opinias
—Mi iros por enigi la kuracisal ni, la virinoj, oni estas doniuton,—diris la patrino, ftuaute
ta
iun privilegioti, liberigante nin
bandabi, lad sia maniero, la rompita
n II havi tiom da honto kaj tiom da
kruron de la kapit:ano.
II kurabo kion la viroj.
--Tion ne (kriis la filino, eniTiel diris tin beljunulino, kaj aa~
rante en la alkovon): kion oni di- II tart ol rekous
ciigis Sia patrino de la
Ius pri mi.?—iMi iros, kin estas pli
miro akompauita de morala subme
juan kaj kin_ iros pli rapide!—iVi I tiro aiiseuv
ola aplatiido, kiun katijam sufide suferis en tin di mo
zis al 5i tiu suverana decido, I)olondo,
pro la felidaj militadoj!
rulno jam estis trairanta sentituela
— iTamen, do, vi ne iros! - ordostraton Preziades.
ne rediris la patrino.
(Estos daurignta).

K r o ri i k O
_
Ni tre petas 6ivjn grupojn, kiel
izoii.tajn sarideanojn, ke ili sendu
al uzi kiel eble plef [akurate mal gajan raportojn pri ilia agado kajlon
pri
la progresoj de _spercanto en
ilia
urbo lail a egione. La raportoj devos
alveni ne pli Ynalfrue ol la Than
de
dio

monato.

La esperanta Societo •Gorona
Esperantistaro. unu el la du kiu
j
estas en Ŭerouo, pretendis solonig
i
Kongreson lsant.ra, i la opinio de la
Societo •Amo kaj Espero Tial, la
Prezidanto de di tin grupo, saudia
al la .Sinjora Motito LTrbestro de tin
tubo leteron, eu lin li sciigis liti
ke, nedube pro eraro oni alporti
s
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en lian hejmon Ia oficoskribon de
la urbestrejo rilate al la proksima
solenigado de asambleo an Kongreso esperantista, oficoskribro kiun
li sin honoras resendi lin, ĉar tiu
Societo ne partoprenas la diritan
okazint ajoii tial ke li opinias pri ĝi,
ke ĝi estas malntila por la boina
propagando de l'Esperantn kaj la
seriozeco kaj patruja fervore, kiujn
meritas la urbo Gerono, supoze la
kvanto kaj kvalito de la personoj
kiuj, kontraii la opinio de la kleraj
esperantistoj en la urbo kej gia
-province, kaj kun rimarkinda malĝentileco, volis efektivigi ĝin diadangere, ne aìidaute nek unnigante
opiniojn, arogante al si prezeutadon kaj rajtojn, kiujn neniu havigi al ili. Kiel la fakto alporti la,
oficoskribon al tiu hejmo povus
signifi ke la Urbestrara Moŝto,kiam
interkonsente decidis, havis kredon, ke tiu ĉi Societ e partoprenis
la asambleon aii Kongreson, ĉar
estas publikaj kaj de ĉiuj kouataj
ĝia inalavaraj kloplodoj efektivigita per la Esperanto kaj kulturo
de Gerono, interne kaj ekstere de
gia urbestrara Domo, ne nur li sin
kredas devigata montri la diritan
aferon sed ankalt fari aliajn konsiderojn. lia efektiviganta okazintajo
estas puro socia an teknika en la,
- specialeco de l'Esperanto kaj klare
estas ke nur kiam plej parte el la
analogiaj ernj de la komunumo estas kextformaj al la ideo kaj havas

certecon pri la sukceso, tiam oni
povas kaj devas peti la favoron kaj
helpon de la autoritatoj,kio ne okazas e n tin ĉi okazo, ĉar nur iuj eroj
en la grupo •Gerona Esperautistare» certe rualnanitaj, estas t.iuj.kiuj
volas efeki ivigi ĝin kontraii la opinio de la pli multoj kaj ne rigarda.titie atente la. malstikcesoi Krom tio,
la konigata letero estas disdonita
al c?iu samlandasst m idea tto,de S.° J.
Domenech, Sekretario de la nomita Societo «Arno kaj Espero. Ni
ricevis ekzeuiplorun kune kun ;;ia
regularo, kiun tti lin dankasLa Esperintista (supo el Barcelono, •Semo» tearmen 30, principal), eldonis belegaju poŝtkartojn
pri la Interuacia. Aoro Stenografìo,
kiuju tii rekomendas al tiuj dezirantaj eklerni la simplan sistemon
d© stenografio fonetika, d.intingve
taìiga, rapidpova kaj facila, inveat.ita de Rudof Sprot (e, en BerlinCharlottemburg. La potkartoj estas du malsimilaj, sur kiuj oni vidas
skizon pri la sistemo, regulojn kaj
speeimennjn: plie, la himnou Esperautistan a.ore skibitan. Por adeti
kompletan lernolibron de A oro, sin
t urnu al «Esperanl o-Verlag, 1Vltiller
Borel, Berlin S. W. 68,Lindenstr
18/19 — Kosto: 0.20 Sm.—«T,a, Verda Standardo, interuacia Esperanto-revuo diumonata, havas konstantan fakon pri Aoro. Redaktata de
A. Marich, en «Aoro-Centrejo Tut-
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lnond.a.a. (Budapest, I1; L1
1161-nw .
59). Jarkosto : 1.59 Sm.

kroni nia abonaiitaru, al ttiu
j raclakcioj kaj grupoj el la tuta
inorulo,
II kaj al iu ajn persone petan
ta giu,
se oui antadsendas al ni
pos't.marI~ kojn por pagi la po fsp
ecojn.

,:
hria ©stiluiuda líllnlatiaran
to, la
klera esperantisto S.° Vi
cente Inglada. Ors, Staba kapitano
kaj Geografia ingen ioro, ostas elekt
ita. Akadenziano, el la Lingva,
.Komitato,
lati la balntado on la nuna
monato.
Pro tie ni multe gratulas
lin, kaj
aukaii la hispanan esperanti
staron
*
La. «Universale idea soc
ieto interuacia de progresema ges
t.udentare» mallouge Ciustudent.a
Asocio
volas starigi «Internacian
Studeutau 13iblioiel.on=; kaj
tial �i pategas do redakcioj kaj saniid
ea.uoj ke
ili sendadu al arkivisto de
O. A.,
Sr. N. Ilristoskoff Bukur
esto, . t-r.
I.—C. Bratiar nn 5. (Rum
anujo)
c:.luju dnculnantojn prila ges
tlldenta
vivado, nome; gazetoju,
preklautoj, libroju, broŝurojn,
bildojn ad
fotografajojn, kaj tio osp
erantajn

att

ne.

*

Okazo de la t.ritaga soleri
igado,
kiu estos en nia urbo, la pro
kiman
monaton, rilate al la unlla
centjaro
de kiam kunvenis àelli la
hispa.na
konstitucia deputataro, sub
la konstanta mivacado de la franc
a militistaro, kiu siegis la 6irka
ita,jojn,
ni puhiikigas eksterordie
arall numeruu, lukse kaj ilustrita
eldouitan. Tiu numero estos
sendata.

I

—

C r o r i i C a.

--

Según leemos en «Paris
Esperanto=, el 21 de Juuio Iiltin-i
o ha touido efecto en la capital
de Francia
un matrimonio esperanti
sta, antro
Mlle. Ivonne Dusset y M.
Joseph
Marty. Los testigos era
n Mademoiselle Royer y M. Carlo Bo
wler, y
todos los asistentes ospera
ntistas.
Un soberbio ramo de ros
as y lilas
blaneas fli ofrecido ii los
novios
por las secciones 19y 20,
ext.onsiciu
del Grupo de Paris.
x

Del 29 al 31. del actual so
celebrarti en Copenhcryue
nn Congreso
Esporautista, clue eoincidir
à eon el
Congreso Obrero en quo so
ha puesto 6,1a orden del dia
la adopci6u
de una lengua iuternaci
onal. En of
programa figural', nlia ses
ión magna, de apertura, una can
tata por
'200 ejecutantes, discursos
do los representantes de las difere
ntee naciones, exposición pública,
conforencias y conciertos, paseo
en autonirOviles rz travós do la Ciu
dad, escarsi6n por 1. Ore end, Ca
sta la estaci6n balnearia de Sktsbory,
donde
tendri lugar una fiesta
nocturna,
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eon iluminación y fuegos artificiales, etc., etc.
El ComitO del G-rupo del Havre,
invita cordialmeutc k todos los Esperantistas de Normandia, federados y no ĵederados à torear parte
en el tercer Congreso anual de la.
Fecloraeiàn Esperantista Normanda, que so rennin: en el Havre e1 28
del corriente. La eoiucidenn a de
oso Uougreso eon la .Grande Quirizaine d'Aviation le la Baie de Seine+ y el sCungrés de la Feclerati6n
Areoaauta iuteruatiunale» Ilovark
al primero gran coucurrencia do
alit idereilfm:
-e: ~r
Con fechadetiuitiva para el seguudo emigres° le lus Esperantistess bulietuius han sidc elegidas la del
24 y 25 de Sopticnlbro próximes.
En ol programa Ligura una excursión al Ilistórico Castillo s$arlriv
r1'yns; y se. Ira annii,:iadu una visita
de los cuugresistss uugsburguenses
k la Asucia''-ion Central Bohemia
(Centra. AsOCr(1 Buhtìttu Mao E.rprrurrti.,trc. )
La Soeiedad interuaeional do es
tudiantes aurantes del progreso
(. (i7 iostn(lenta Asocio») ha prepara
do en «Liuhaèov ice. («Morayia¢)una
hermusa Colonia do verauu, para
ins jóveues esperautistas, wlettibros
de la >uisuia, donde se ies da llr~s

pedajo absolutamanLo gratuito y
alllnentaei6n pur precio muy eco
nóuiicos. I)lariamente llabra conciertos, bailes, serenatas una 6 dos
veces por sernana, iluruivaeioues y
fuegos artificia.les; h.tsta representaeiones teatrales, do Opera y opo.
reta. Tambiéu so dark un curso
completo►do Esperanto.
Pedid informos al Secretario sefor Joza Mares — «Esperanto—LuhuOovice* (Moravia Austria.)
x
Todavia no ha side resuelta la
cuesti6n plautcada pur el Cungresu
general rnsu en el próximo pasado
Ines de Mayo, sabre el Congresu interuacional en dicha naci6u.
Algunas personas propusierou
prepararlo H11 VarsovIn, comp Lugar del naciinionto do lruestra querida lengna, pero el maestro misruu
se opuso k elio, diciondo quo no es
Osto el deseo del pueblo polka,,
Probablemeute, en el 6.° Cullgressr
qua su oelebra on estos mementos
en Washington, se se>7ialara, seguii
costulubre, la naei6u donde ha do
tenor legar el T."
El segundo Congreso general nrlso(sTutruslalsda Espurautista Kungresoa) tendrk legar en Moscou.
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flurnora jhoj

- Ankait, 1o, nia servistino fl ugas.
EN CA 1Z'A KA
FEJO
--Kial?
— Tial ke mia pa
iHo! felidaj la okul
tro diris al i...
oj vin rigardanta. (1) cl,EI kio
Angelo!
vi venas?
— Ĥo, mia kara, ce
-El la Grupo; jus
rte jes, 5i forlegis en •Ga- I fl
ug
os lnorgaii mem
zeta Andaluzia» la
.'
belan verketon I
de ilia kara kunbat
alanto Sro. GarC. EsCOBES.
zón, titolitau =Rec
*a
mo
epto do la Gaz
Estis en Seviljo bu
paclio., tiel gatin
bo falnkonata
dan kiel nia iam
- I pro tie ke li improvizis tuje
konate regioriala m
menzoanajo.
I gon.
—Vere, la artikol
eto estas ne
Anglo, seiinta la
unu ĉ arma sed ez
lertecon de la
itute fondita en
ku
ab
et
.o
vo
ki
s
lin
lailklasika manie
:
ro. Tamen, estas
—Mi donas al ci du
I
necese, rlti kredas
rpesmilojn,
, iom madifi...; I
se ci diras al mi tre
mi aukati sentas m
grandan menin reforrnema...
lagon.
—Ĝu vi, do, kuraga
s modifi la li
—Sed, vi promesis
jarcentegan recept
, al mi du!,
on do nia regiodiris la bubo , ra
nala malvarmiga su
pidege seupripajo?
peuse.
—;Neniel! Ĝiesta
s vere netuŝe—Preen ilin; diri
bla: mi mu paro
s admirita la
las pri nia kara
auglo.
lingvo. Ni, andalu
X.
zianol, no devas
akcepti de nun la la
steiiaskitau suACABA Diĵ PU13LI
CABSE
fikson de Sro. Boi
rac je ado, kreitan por montri la
malestimon, la
una1 aton...
Tal!atianelvn de Grawàlirn Esp
eranta-kpafinla.
r ot
--Cu pro respek
FERNANDO SO
to al Pu'adaLER VALLI±
ment o?
()l
ici
ai
de
Te
légrafos,
—Ne, pro la iude
co nia annata
Presidente del Gr

El Esperanto al alcarcc de Ms
upo Esperantista
de Enguera (Valenc
ia).

gazparho.

E. CAN O.

2.a ED I C I Q N, eer

regida p aumentada eon un
Formulario de Cartas
on Lsporanto y )✓~p
atiol.
Precis): 2 Ptas.

Infano naive deman
das al sia patrino:
--ea la angeloj fluga
s?
—Jes, mia kara, jes.
,1) Fami li a salutmanie
ro

che Hispanujo.

DE YENTA EN LA
S PRINGU'ALES
I EN CASA DEL AU TO LIBREttIAS
R.

Il
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