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LIA URBESTR A MOSTO

Emanuelo GOMEZ RODRIGUEZ

I1tmo. St D. Maeuel Gómez Roàri uez

Es la figura mks saliente de entre
nuestros conciudadanos; la mks
Estas plej grava figuro el nia
simptitica; la mds popular, y aho
samurbanoj, la plej simpatia, j
la
con la conmemoración del Centenra,
plej popolkonata, kaj nun, pro
ala
rio, la que mayor actualidad revisrememorigo de la Cent jaro,
kiu
te: porque D. Manuel Gómez es
havas plej grandan nunternpec
on:
un
hombre quo so lo debe todo k sl
àar S° Emanuelo Gontez estas
viro
misruo, con su fuerza de volnut
;illldanta tion al si mem, pro
sia
enérgica y decidida, con su empeúad
energia kaj decida volfortec' ,
pro
de levantar las decaidas fuerzas o
sia obst.ino plialtigi la del'aliut.a
jn
pueblo en quo miacio, consiguiendel
fartojn de la urbo eu kiu
do
Ii naspara él triuufos que tambión le alkigis; trafattte por ,~T
~i trrunloja,
canzau; y es, ademks, un liberal
kiuj aukart lin atingas; kaj li esta
s
amante del progresu, uu alcald
plie progrosainanta liberalulo,
momodelo, un luchador i.nfai igablee,
dela urbostro, nelacigelila batala
uu fial y cariiioso amigo, nu perto, fidela _ka j amema amiko, bonnfecto y curnpliclo caballero. En
ga kaj perfekta Sinjoro. En gia ceresu
cerebro, de privilegiada naturalebo de privilegia naturo, kristali
rias
za,cristalizan las concepciones apela komprenaĵoj apenaii ili
estas
nas
iniciadas; sus felicisirnas ideas
ekpeusitaj; liaj spritegaj ideoj
tuje
hallan eco inmediato en toda la poeĥ as en la tutan urbon, kiu
estas
blación eucomendada e, su cargo; y,
konfidata. rtl lia ofico; kaj lia
tuta
es toda su vida pública un alarde
vivo estas dai_ira montrado de
inide
iuiciativas para levantar el
ciativoj
plialtigi la spiriton de
piritu de uu pueblo que yace on esurbo ku;;anta en malfeliĉ eco
, alti
desgracia, atrayendo, para regenela
raut.e por plibonigi kaj kuragi gi
ratio y vigorizarlo, todos los ele-gin, -ĉinja necesajn eletnento
jn.
meutos que hacen falta.
La lasta bonega pruvo de tiu firLa tiltitua prueba gallarda de esa
ma kaj decida volo estas la sol
enifirm
e y decidida volnutad es la cogo de la bela festo per kiu ni rem
elebra.cióu de la hormosa fiesta con
morigas la plej feliĉan ukazin
taĵ on
que coumeruoramos el mils fau
el la XIX ceut.jaro. Oni 4ul
sto
das al
suc
oso del siglo XIX. Al Sr. Gc
S° Gimez, ke la Rega registaro
ímez se le debe que el Gobierno do
fiksis gitn ateuton sur tiun ĉi
anguS. M. haya fijado su atenciGn
lon de nia patrajn, iam logejo de
en
la
est
e rinam de nuestra patria, un
uuuaj generalaj legigistaraj kun
tiempo recinto de las primeras Cordoj, kaj Iie ĵaluza pri aliaj pop sioloj,
tee
generales, y quo celoso de otros
kiuj sin grandigas per tiuj ĉi
remepue
blos, quo se engrandeceu con
morigoj de iliaj gloraj epapeo
j, -i
est
a
recordación de sus gloriosas
sin decidis fari tion, kun la
entuepo
poy
as, se decidiera a hacerlo,
arastno kaj malavareco pri kiu ni
con
el
ent
usiasmo y esplendidez de
hava' montrajon per la efektiv
iquo touemos muestra por los propa-
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gintaj preparoj kaj pravega espero,
-preskan realeco. per la anoncita
ĉoestado de Regigistaro mens, de la
'Oficiala Komitatoj, Eminentuloj de
la tuta Hispanu.jo kaj mult.valnraj
elementoj, kiuj apartenas al la plej
alproksimaj regionoj de la I)uou
- insulo. La e Itira Program() pri la
festoj est as aukati faritajo de nia►
urbestro. same kiel estas lia la ideo
artnl'renigi la civilan clemeriton
une kun la militist a, speciale kun
in de la M,irarmen; raar al liaj neisputeblaj meritoj,kiel vivila viro,
Idouss sin nia biografule tiun do
aris'o, knj la Ilispaua merermeo
uldas al li i e malmulte el la resekts'atoco per lin
estas respek
ala di tie, two la bianfamoj per kiuj
1 dirkiLlis in e:l Ĉiuj okazintàĵOj,
uju gi part,Trettis, tio estas preskall iuj di tieaj Car San Fernando
estas eminente marinilitista nrlto,
:kiu sin devi ;as al nia Mararrueo
knj estas in- iole kunligat a al gi,
tiam la trairantaj alteruordecaj
ikaziotaĵoj Pro tiuj meritoj pri
kiuj ili Ifa.rul;ts, SU G tme7, meritis
esti ordenita per la .Kruco de la
111t+.rarmea. reerit nA, kino li ofte
zas kiel oni vidas en la fotograĵo. kaj al kiu li estimas preferina al liaj aliaj ordeuoj. Li estas Ho
ora estro pri vivila Admiuistracio,
kaj plenumas, per lia proverha lerteco, la otic,tn esti detadmitustranto
le la elekt rat. Trauvojo de Cai.diz, al
an Fernando kaj Carraca. ent.re)reuu kreita de li mem, efektiviittta, la revon dum tieni da tempo
ersekutitan ile i iu.l amatitoj de tin
ela regione, konat.a je la nomo
Xadiz'a Insulo. •
( Tradukis)

rativos realizados, y esporauza fundadîsirua, que es casi realidad, eon
la anunciada presencia del ra.isin°
Gobierno, de las Comisiones oficiales, Personajes de toda Espana y
elemontos de valet, pertenecientes
a las mds diversas regiones do la
Peninsula. El sujeslivo programa
do los festejos, obra es también de
nuest ro alcalde; corno es suya Ia
idea de asociar al elemento civil el
militar, especialmentc el de Marina; porque, ti, sus indiscatibles m
rites de hombre civil. agrega uuestro biografiado el de marino; y la
Marina espaitola debe aí dl no poco
de la coasideración respetuosa eon
que es mirada aqui, por Ins prestigios con que ha sabido rodearla en
cuantos actos ha tenido participacitin, que sou en casi todos los locales; porcine San Fernando es una
población eminentementeniaritimoinilit€tr, quo se debe ti nuestra Marina de guerra y esiti intimamente
unida ti. ella, en las vicisittides que

atraviesa. Per esos meritos de que
hablamos, el Sr. Gdmez rnereció
sor condecorado con la Cruz del Mdrito Naval, quo usa frecuent.emente, conio se ve en la fotografia, y à
la que considera preferente a sus
otras eundeeoraciones. Es Jefe superior honorario de Admiuistracidn
civil, y desempeiia, eon su proverbial acierto el cargo de Gerente del
Tranvia eldetrico de Ctidiz a San
Fernando y Carraca, etnpresa creada por dl, que ha realizado el ensueno per tanto tiempo I,erseg nido
de todos los amantes do esta hermosa region conoeida cim el nOmbre de Isla gadil`ana.
•

josé Ĉoutez . fvarez.
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rfriti

Pariteono por gloraj maristoj
noris. Eĉ en la komenco ankoraii
la ĵasfinit.a centjaro, Hispanujo bezonis operacion samspeean, kiel
tiun, kiun vi raportas. La hispanoj, malgralla kruelajoj de la 2."
do Majo en 141adrido, estis kvaza ŭ
francaj kaj helpadis al la. XIX"
centjara Cezaro, al la arnbiciema
Bonaparte, por ke li subeesu en
sia celo subjugmeti nian patra jlandon, elŝirante lian inultekost.an
sendependecoa: la politikaj pasioj,
la avideco de fishleaptitoj enagitatca
rivero (*), la ĉionreganta kalumuio,
ĉiu entute igis necesa la intervenon
de hirurgio en la shvelakcesa kaj
gangrenhava korpo de la hispana
O Estas hispana proverbo, kiu diras:
al; iti;; ho che rivero, pl ugajno pur ĵishkap-

tistof..

nes nocivos de maldad con quo los
pueblos se envilecieron y deshonraron.
principios del siglo quo
acaba de expirar, Espana necesitaha una operación de la Indole de
las que vonimos refiriendo. Los espanoles, no obsta.nte las iniquidades del 2 de Mayo en Madrid, eran
afrancesados, y ayu
udaban al César
del siglo XIX, al ambicioso Bonaparte, a conseguir sus fines de subyugar à nuestra pàtria, arrancandole su preciada independoncia: las
pasiones politicas, las codicias de
los peseadore.s en rips re- ueltos, la
calumnia imperante, todo en fin
hacia precisa la intorvención de la
cirnjia en el tza•naefacto y gangrenado cuerpo de la Nación espahola.
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Chefa preghejo

:

Nacio. Sed feliĉe, por nia gloro,
ni ne bezonis iri en Francujon serĉi operaciistojn; ni ilia havis en
Hispanujo kaj vere ili pienumis
taskon. Argiielles, Munoz Torre-

Mas por fortuna, y para gloria
nuestra, no tuvimos uecesidad de
ir a buscar a Francia los operadores; en Espa.na los teniamos, y en
verdad, cumplieron su misióu. Ar-
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D U DATOJ
24' de Septembro de 1810"
Federico 1r, la grada militestro kaj Prusnja lmperiestru, diradis ke la politikuloj kaj militistej
nur estas la perantaj de la Dia dis
pono; kaj la plej rimarkiudaj his-toriaj faktoj kaj la plej gloraj epopeoj pruvas kiel certa estas la
aserto de la eminenta reganto. Per
Ia kunpuŝil r de la malamikoj for
toj oni almilitas la liberecon, onireakiras la submalŝat,itajn rajtojn
kaj oni ant:aAeniras al la kom
galeco forigante privileginjnune
kaj
dei ruante tirauecon. La tatoj ka I
popoloj, la societoj kaj nacioj estis

DOS F.E.',CHAS
24 de Soptiembre de 1810

Federico I[, el gran Gaudillo y
Emperador de Prusia, decia quo los
politicos y los guerreros no son ma
cine los agentes de la Divina Pro-s
videucia; y los hechos histórico
mas salientos, las epopeyras mi s
célebros prueban cam cierta es las
afirmación do tan insigne gobernante. Al cheque de las fuerzas
enemigas se conquistan las libertades, se reivindican los derechos
coiiculcados y se avanza hacia
igualdad eon la desaparicinn la,
privilegios y la destritcción de de
ranias. Los Estados y los pueblotis,
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Astron.orrzia Obserxratorica
ĉiarn aut.aìipniitaj de la potenca kaj

fortika penado de la venkinto sur
ls vojon al progresade, civilizacio
kaj kultureco.
dirus, pa.rodialite la nomit:a-a
saksan suvereuon, ko la polit.ikuloj
estas la. kuraci. foj kaj la militistoj
la hir u
, rgi.2-stoj ; lKiuj respektie vordonas kaj plenumas la operaciojn doloraja kaj sangoverŝigajn, sed lieGs~a,ti
k' postulas
~
~! j , iujn
ost-ulas
eocialaj
organoj, Iricl kelka.foje ilin postulas
la fiziologiaj, ribeliot j kont.raii
natura Lean aii iufcktitaj de gangreno.
Kanonoj, glavuj kaj pa-filoj estis
en pasintaj tempoj la i1oj, al kiu
oni konfidis la detruon de la melut:ila.j germoj de malboneco per kiuj
popoloj i ialglorigis kaj sin ma.lho-

la,s sociedades y las naciones fueron siempre impulsadas per el esfuerzo potente y vigoroso del vonceder, hacia las sendos del progreso, la civilizac:i nn y la culture..
Ye diria, parodiaudo al mencioundo soberano sajcin, quo los politicos sou los me:dices y los guerreres los cintjanos que preseriben y
ejecutan, respectivarent.e, las operaciones sangrientas y dolorosas,
pero necesarias, que los 6rganos
sociales exigen, comp
veces las
cxijen los fisiolàgicos, rebeides à la
Ley Natural 6 iiificcioiaados de gangrena..
Los ca.rlones, la espada y el fusit fueroii en tiempos pretiritos los
iiìstrument.os F1 quienes se coufiaron
la destruccidn de aquellus germe-
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ro, Calvo de Rozas, purigis kaj kaiterizis nian nacian korpon, en tiu
respekteginda, hodiai maljunega
Teatro do la Parlamento, tiel nomata dar en ĝi okazis la unuaj kunsidoj de la Nacia Konstitucia Parlamento, en la tago seumorta kaj
glora 24 L de Septembro de 1910
Eu tiuj krizaj tagoj, tie di estis,
koncentrigita en unu peco, la sankta lando de nia patrujo, dio, kio el
ĉi restis; same tie ĉi la soldatoj de
la mara kaj tera armeoj haltigis la
bravajn francoju kutimintaj ne esti
venkita en ĉiuj gloraj bataloj, kie
ili duelis kiel herooj.
244 de ceptiembro da 1910l

La pacan, kiun oni atingas per
glavo, pli bone ol pace, oni devus
nomis iaterpcaco. Paco Kia bola
vorto, kiom cuhavas ĝia komprenajo! Kiel malproksime estas ankoraìi la homo de la trafo do tiu
fruktodoua kaj bonfara karcelo!
Cent jaroj de tiam forpasis kaj ankoraii la pace ne fariĝis de la popoloj, kiuj tian estis okupataj en la
milito decidonta pri ilia estonta
sorto.Nuu, kiel tian, la popoloj interbatalas, kvankam la iloj estas diversaj: la kauonojn, glavojn kaj patiloju anstataiiis la kirasitaj ŝipoj,
lui torpedboatoj, la submaraj veturiloj, la aeroplanej kaj direkt.oblaj
aerostatoj. Tamen, tion di, kio okasas, kaj ni ja ne povas nesoii, ne
devas esti por ni la realeco kiam ni
elvokas la rememoron pri tiuj epopeaj tempoj; dar ni, Esperautistoj,
por paco laborautaj, starigantaj
nian esperas, standardon por la
sankta idealo de komunhoma frateco, ne havas sangaju, nek batalaju

gilelles, Munoz Torrero, Calvo de
l- ozas, Megias, purifcaron y cauterizaron al cuerpo nacional, on ese
venerable, hoy vetusto Teatro de
las Cortes, llamado asi porque en
61 tuvieron lugar las primeras Cartes constituyent. es de la Nación, en
la fecha inmortal y gloriosa de 24
de Septiembre de 1810.
Aqui, en aquellos críticos dias,
estuvo concentrado eu un trozo del
territorio sagrado de la Patria, todo lo quo quedaba de ella; como
tambztiu aquf los soldados de mar y
tierra tuvieron ti raya ti los vaIieutes franceses, no acostumbrados à sor vencidos on cualquiera de
las gloriosas batallas en quo se habian batido como héroes.
24 de Septiembra de 1910

La paz, cuando es obtenida per
medio de la espada, màs bien que
llamarse paz, debiera llamarse tregua. ;La paz! 1Qué hermosa palabra, y ouànta eucierra su concepto!
iQué lejos se encuentra el hombre
todavia de conseguir ese fecundo y
beneficioso anhelo! Cien anos han
transcurrido desde entonces y atín
no se ha hecho la paz entre los
pueblos que tuvieron empefada lueha que habia de decidir de su
suerte en lo futuro. Ahora,como entonces, los pueblos batallan entre
si. annque los medios scan diversus: à los calories, la espada y el
fusil han sustituido los acorazados,
los torpederos. los submarines, los
aeroplanes y dirigibles. Sin embargo, osto quo ocurre, y que no podemos menos de saber que existe,
no debe ser para nosotros la realidad en que evoquemos los recuerdos de aquellos tiempos de epope-
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Strato "Iconstitticio"
ya; vrque nosotrŭs, Esperantista-,
quo tvahaja rims por ht pa z, quo 1eva:dames tuestra bandera de espepro del ideal santo de frara:za
tin , no tetleuios visi-t
human
Ieruidad
ties de sa agro ni de luchas, no a`ondenies al medio sino al tilt im i resttltado tie ngneila rev{tluctoit, quo nos
prl.lorciini6 una de las inas preciadas e, inrluistas, enn el resurgimie Ito
de lit i atriti espttìlola, si nn grande,
pot ente, vigor. sa, al nielucs i:Im:teularla é inc:ral tune. yneoc;lipadesle entonces nu pnes:n h inres.> cu el nuiversal cnnciertci de lnsEstados.Y al
evocar asi aquel recuerdo,tettnamos
tonibiE;:i tre para ins hProcs aniartituos quo murieron defendicudo la
Libertad y el decor a de la patria.

viziojaa, Ite atentals la peron, sed la
res.tltato:t de tiu revolucio, kin li
tieris al ni mill el la plej mull ekus_
taj militakirol, per lr reaper) de la
h í: plltna pal rn j so mie granda, p'stenea- f-,rtika.tllmenoù so:imtalcula,
sendifck'aa kaj de Iinm oknl-tan'a
honoran 1 k'n c"c la universttla inj tiel
terkrtnsento de la ` aa taro.
remomorun,
tint)
ĉi
tie
elvokante,
ni havu ankaii alian por la anonimaj herooj. kiuj mortis defendant o
la liberecon kaj la honoron de Ida,
-

patruj
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rir1radcr

Wad ukii

'j
1

.,1 fr-ed.I . ce.r..
~U.mtn.lur .io irrigata

GAZETO

t.r..

Leghigistaro de Cediz'o

—.-

Nonia, kin umdempo crnime Is rilonlajn etratnjn de Culin it, stento rigardos
!Van hevenou preskud senhoman kaj ',inito, la vilagojn de gi• beluga golfeto, po•
vna llguri al si, kio tads la eudaluzis me:cupola la jarojn lf]Oé 1&13aw La fraucs
perfnrnt nkokupedo &pound huhigitn ee anion..., diofaligis dam sin pen tiom,
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Las Cortes de Cadiz

Ningitno quo recarrs boy las silencing calico do. Cidia, nontumple as peers
magnifica bnhia, p,dni darn
cani dnsierto v visite Ion despoblsdon pueblos do on
Andslecia on lot nn,.. del ti al 13. La inv.
onesta de lo tine fud Is mntnipoli do
dian (raocs.a, detenida apace. on Bailin, arrotid d su pano cantatas duteous ohs

duobla centra paøo
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kiom da clefendajoj prezeutis la hispanoj, fi ne ple;ttgante la DouninBulan teritoriou
la alprolsimiĝo, unnfianke al Cadiz'o, kaj aliflanke al Lisbono, lastaj bastionoj
de la hispaua kaj portugala sendopendeco.
Antaŭ la fajra kaj sanga ondo,
ĉiom, kiom da inteligenteco, liberaleco kaj vireco estis en Hispanujo
forieadis sur G-uadalquivir'on, kaj
sin apogante ĉe Oceano, oni aranĝis
la defendon en la tuta Cadiz'a duoniusulo, last a fortikaĵo de la Ettropa libereco.La Duko de Alburquerquo, per instinkto tie vera soldato,
sin akcelis bari surtere la pason,
fortikiganie ĉiujn euirejoju, tiamauiere ke, kiam la francoj alvenis,
trovis interne de tiuj defendajnj
soldatojn hispanajn , portug alaju
kaj anglaju, kiuj helpitaj de armitaj urbanaroj ilin prematakadis
ĉiuflanke; kaj kiam jug nte facila
la trapasadon de la sallaguuoj, la
dragonoj kiuj sin ĵetis sur ilin, restis subakvi int.aj sur ĝiaj fuudoj
Kaj duui eu Santi Petri kaj en
San Fernando, oni fermadis la pason al la ma lami kaj, on la larĝa kaj
potenca Cadiz'a golfeto. amasi aciis la hispanej cnilit ŝipo,j kaj la
anglaj. kiuj, estanto hiera.i malamikoj ĉe Trafalgaro, antaŭ la napoloona atnk.) aliformiĝis en niaj
kunligatoj.
Pro ĉinj ĉ:i kai zoj. la inteligenta
la kuraĝo, la historia bonfamn, ]a
mono, la vivo fine de Hispanujo en
ĉiuj ;iaj elmontroj, sufidege alkuris al Cadiz'o, kaj venis
en
ĝian blankan domaron, eksciante
kun kontentiga s.:rprizo la netakseblan valoron, kiun por Hispanuj)
havis tin benata landa; kin simili-

cierun les espaúoles, iiiundando en
fin el territorio de la:Peninsula,
hasta acercarse por una pare a Cadiz y por la otra a Lisb;a, tilt im is
bainartes de la independeucia espanola y portuguesa.
Ante la ola de sangro y de fnego, cuanto habia en Espana de inteligente, de liberal y do varonil,
se fun replegando sobro el Guadai quivir y apoyandose en el Oceano,
se organizó la defonsa cu toda la
peninsula gaditana iiltitnn Irclnaa•te de la libertad de Europa. El Untine de Albuquerque, eon cl inst into de un verdadero srd 1 nl 1, so
a.presuró a contar el peso por tierra, fortificando tnd n los accesos,
de suerte (pie, euannic los francesea
llegarou, hallaron dentro de agueflits defeusas selladns espafloles,
portugneses n ingleses anxilia dos
per las b cnd;cs de paisanos armo dos,
quo les acosaban por to(jes lados y
creyendo fMcil el pasu de las salinas. los dragones qua ri ellas se
aventuraron gnedaron sepul,nclos
en sus fondas.
Y mientra.s ett Santi-Petri y en
San Fernando se cerraba e1 poso al
enemigo, en la ancha y poderosa
l,ahia de Cadiz se acumniaban los
bnques de guerra espaiioles n ingleses que, enemigos ayer, ante el
a- caque napoleónico se con virtieron
c i nuesros altrtdns,
Por todas estas cans is, la i•t'eli
ge•icia, cl valor, 1 Is prestigi ,,s ll s
t óricos, ci diuero, la vida en tin, rie
Espana en todas sus m•tnifes'acioItes, afluyó a Cadiz y vino a albergarse en su blanco easerin, aprenilietodn con grata sorpresa el valor
inapreciable clue pant Espana tenia
aqucila tierra, bandita, quo pare-
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gente la lastau ekstremajon de la
hispaua duoninsulo, estis la unua
subteuilo de la pouto, kiu nin kunigas kun Ameriko.
Eble, kio estas plej karakteriza
el tiu epopeo, estas la absoluta kon, fido, la necedebla fido pri la sukceso, lin sole vivas ĉe la animoj tre
fortikaj. Kaj meze de tiu agit.ado,
de tiu kunaro, ĝermadis kaj sin
preparadis por vivi la legigistaro
nomata de Cadiz'o.
.4Kio estis tiu ĉi? Kiel gi fortni is? Kion ĝi faris? Aukoran oni
ne verkis ĝian historion, kaj eble
ne estas tiu èi periodo de senkuraĝiĝo kaj de eskeptikismo politika
la plej propra per tion efektivigi.
Sed estas io, kio donas ĝian sencon,
kaj komprenigas ĝian egan transcendon, kaj tio estas la efekto,
kiun ĉe ni naskas ĝia mew oro, ĉar
nur dirante 'la Ligigistaro do Cadiz,o,» la popolamaso komprenas,
ke oni parolas pri io nobla, pura.
patruja, superega, kio vekas nian
dormautaa spiriton,incitas la aŭdon
kaj sti►nulas la konscion por senti
erajn eliasojn de libereco kaj patriotismo, kiujn ellasas la sonmorta,j pagoj de la epopeo, kiun ni nun
Esperanten tradukis
solenigas.

cieudo el Ultimo extremo de la peninsula espanola, era el primer estribo del puente quo con América
nos nnia.
Quiza lo znà.s caractoristico de
aquella epopeya os la absulut.a eonfiauza, la fé' inquebrantable en ol
éxito, que salo vivo en las aimas
Wen templadas. Y en medio de
aquolla efervescencia, de arluel conjunto, germinaban y se preparaban
à vivir la Cortes ilamadas de Cadiz.
ague fueron éstas? 6C6mo se formaron? ,6Que; hicierou? Todavía no
se ha escrito su historia, y no es,
quiza, este periodo de desaliento y
excepticismo politico el mds propio
para verificarlo. Pero hay algo quo
da su seutido y haee comprender
su inmeusa traseendencia, y ese
algo es ol efecto que nos produce su
recuerdo; porque con solo decir las
Cartes de Cadiz, la gente eutiende
clue se habla de algo noble, puro,
patriótiro, elevado, quo despierta
nuestro espirit:u, aguza el oido y
estimula la coueiencia, para sentir
el elluvio de libertad y patriotisino
qua oxhalan las iamortales iniginas
de la epopeya qua hoy celebramos.

4. X. ~Ĉliffanueva

San Fernando

San Fernando

Estas bedafirinde, ke la mallonga
disponebla loko en nia- Gazeto ne
permesas al uifari historian kaj priskriban skizon de nia kara urbo, kaj
ne ĉar ni pretendas plialtigi seumezure la ;ostajn meritojn de tiu
urbo en la glora nuuremetnorata
dato, nek ĉar ni intencas prezenti

Es de sentir que el breve espa.cio
de quo dispouemUos on nuestra Rovista, no nos permita lacer un
bosquejo bistórico y descriptivo de
nuestro querido pueblo, y no porquo preteudamos realzar sin task],
los justos méritos de esta ciadad,
en la fecha gloriosa quo se conme-
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modernartajn trezorojn, sed ĉar ui
devas ripari seujustan forgeson pri
la plejaltigaj faktoj, kiuj okazis en
nia landeto, kaj por tio neaiu pli
ta(iga, ol la internacia kampo, kie
ni trovig-as. Ni konfesu, ke se por
nia nacio San Fernando estas ia urbo, pli ad malpli Donita, por la
ceteraj landoj de nia planedo, i
nur estas ia sensignifa punkto el la
mondokarto. Kaj tio no devas daiirin : 14 speciala topografo de la autikvsa «Insulo de Leono, kun giaj
multoblaj marmarĉoj kaj riveretoj,
la obstineco, kura, ►o kaj lerteco de
Tiaj meinvolaj militiatoj, tiel fervoraj patriotoj, kiel kapablajpraktikcaj inghenieroj, estis netranspasebla haltobarilo por la bravaj
kaj harditaj soldataroj de la modernepoka Cezaro. La inteligenteco kaj

mora, ni porci ne iutentemos preseude arte moderno; phrque
hay que separar una iujustifieada
proterieióu de los heclios mas culminantes acaecidos en nuestro suelo, para lo dial natia nuts apropiado
quo el campo iuternacional en que
nos oncoutramos. Confesemos que
si para nuestra nac] n Sail Fernando es una Ciudad, mis 6 menos
conocida, para el resto del pianeta
no es otra cosa que un punto insignificante del mapa. Y no debe ser
asi: la especial topografia- de la
antigua =Isla de Leónm, con sus
multiples naarismas y cans, la tenacidad, el valor y la dest.reza do
sus guerrilleros, tan fervorosos
patriotas come hftI iles ingenieros
prdeticoe, fuerou el valladar insuperable a las huestes valerosas y
tar tesuros
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potenco de la kontratluloj valoriga5
multe pli la peua,don de tiu i':i urbo,
kit elportis dum la tuta siege, la
apudestecon de la malamikoj, ko
mau'tataj de Marsalo Viktoro, Duko de Dalmatujo, kaj vcnintaj la 5
del Februaro 1810, unu tagon post

la eviro de la divizir Aiburquergno
en la Insulon dee Leono. La vojo
kondukanta en Chinlana'n tra la
ponto •Zuazo», solo. trairebla komunikilo, estis la konstanta celo,
kie konverĝis la penoj de la malamikoj. Tie di en la defendo Alburquerque duobligis siajn antailzorgojn kaj la memvolulo don Joed Esteban Sdnchez de la Campa, kiu varbis sin kun sep siaj filoj
por defendi la patrujon, elmontris
maloftan kaj mirindan konadon de
la lando, malfermante krutajojn
surakvigante marĉegoju,konstruante bateriojn inter la riveretoju
kaj planfaraute novan traŝipireblan
rivereton, tiun de San Jorge, kiun
li poste efektivigis kaj tafigis per
provizi niaju soldatojn en la Insulo.
Sed ni forlasu la epopeon, ekkauziuta la malfeliĉon de la Earopa koloso, kaj ni turnu nian ateaton al la fruktodona epoko komencita de la kunsidoj de la Parlauteuto, en 24 Septiembre 1810, kies iu—
tensan taskon, progresan kaj kulturan, jan antaildiris la popolo,
kiam ĝi aklamis gin, kantante tiun
ĉi himnon:
Dum la ma.lordegeco
kiun patruj' suferas
de l'horizont, aperas
jam ia lumbrilec'
El Parlament' ĝi venas;
la membroj kolektigas,
el ni malbon, fariĝas
per don' de liberec'.

J

aguerridas del César de los tiempos
modernos La misma inteligencia
y brio del contrario, avalora atín
mas lus esfuerzos de este pueblo,
que sopnrt6, durante todn el asedie
la presencit del eecemigo, quo al
mando del Mariscal Victor, Duque
de Dalmacia, se presento en 5 de
.Febrero de 1810; al siguiente dia
de la entrada de la divisinn A.lburquerque en la Isla de Leon. EI eamino que por el Puente ,-Zuazo•
conduce a Cliiclaua, corno Cinico
arrecife practicable, fad el objetivo
constante, donde convergian los
esfuerzos del enemigo. En la defensa de este punto, rodobló Alburquerque sus precauciones; y alli el
voluutario D. José Estéban Szi.nchez de la Campa, que se alistó en
defensa de la patria con siete hijos,
demostró un singular y admirable
couocimiento del terreno, abriendo
cortaduras, inundando pantanos,
coustruyendo baterias entre los
caúos, y planeando, para realizarlo
tambiéu un nuevo caro navegable,
el de «San Jorge», quo sirvi6 para
el abasto de nuestras tropas en la
Isla.
Pero dejemos la epopeya quo originó la desgracia del Coloso de
Europa, y atendamos A la fecunda
era abierta por la reunión de las
Cortes, en 24 de Febrero de 1810,
cuya intensa labor, de progreso y
cultura predecia el pueblo, al aclamarlas, con un himno, cuya letra
era la siguiente:
Del tiempo borrascoso
que Espana esti sufriendo
vzi, el horizonte viendo
alguna claridad.
La aurora son las Cortes
que con sabios vocales
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Hispauoj, traukvilinn,
regojn via koro,
dar venas iarir la horo
de nia felieec'.
Kaj la strofo plena efektivi is
kaj ;ia verko 1iui ;is on la. èefurbo,
kien la Parlamento tra.rtslokigis la
4 februaro 1811. .
La priskribon de tio, kio nuntempe estas tiu cŝ i urbo, supre dirita kaj kies uomo estas la titolo
de tiu ĉi artikolo, faras pli bone al ui povus fari peraltafekt.a.l
frazoj la. bela grafka informado,
kiu plivaioriga:s tiun ĉi numeron,
de nia revuo. Tiuj rnonutneutoj
kaj belega•j vojoj, indaj je minagrada ĉ'ufurbo lattdas tre alte tion,
kio fari,is San Fernando depost
la glora starigo de sia Parlamento.
Poma e ke hodiati, son niaj perditaj kolonioj, sen oficiala protekto
la unuaj estas preskaii senhavaj kaj
la duaj tre malofte homplenaj. Kaj
dank, al tio ke gia ŝipfarejo ŝajnas reeligi al nova vivado per la
projekt,n j rel;.reonta,j nian maran potencon kaj la ricleco de la salminoj
de liaj marbordoj iom certigadas
per la starigo do salmina koiitraktu., lîru unuigas la vendoprezojn de
la rikoltajo kaj certigas la tujan
konsuniadon, tiel evitante, ke pro
la g randa peco de tempo forpasinta
depost la rikoltajo, oni perdas da gi
grandan parton, pro la kvanto kion
la pluvoj forrabas,kaj ankair ke pro
manko de loko por enteni novan
amashavon, la neveudita riklota.jo
de la juspasinta jaro malpermosas
fari la sekvauta.n, kiel jam okazis
kelkafoje.
Ni vidas en la fotogravurajoj la
belegan Astrouornian Observato-

remediarrin los males
dàndonos libertad.
Respira Esparta y cobra
la perdida alegria
q uo ya se acerca el dia
de tu felicidad.
Y la estrofa tnvo cuniplida efeetividad. Las Cot tes afirmaron la
soberania de la Nación, interior y
esteriormente; terminando su obra
en le capital_ a donde se t. asladaroa el 24 de Febrero de 1.811.
La descripe ón de lo q ue es en la
aet-ialidad ecc i-ueblo de q ue antes
hab]ribames, y ouyo tiunibro encabeza estos reu glones, la ha.ce mejor
quo pudiera hacerla en pdrrafos altisouantes, la hermcisa. infurmacicín
grafica q uo avalora este unniero de
nuestra revtsta. Esos monumentos
y esas vias espléndida.s, dignas de
una capital de primer orden, EaMan muy alt o do Io quo llegó a ser
San Fernando, a partir de la fecha
gloriosa de las Cortes. i Lastima
q ue hey, perdidas nuestras ColoDias, falta de protección oficial, los
primeros estén casi vacios y las
segundas scan poco trausitadas! Y
gracias ii que su heruroso Arsenal
parere resargir mi rrneva vida, con
los proyectns de reg oiieración de
nuestre poder naval, y quo lariqueza
de sus minas de sal de sus riberas
se vaya asegurando,eon la creación
de un «Cŭncierto saliriero», pallidflea los pr ecios de venta de la cosedint y asegura cl consumo inmediato, evitando 4181 que, con el oscesivo transeurso de tiempo, à contar
desde dicha coseeha, se pierda gran
parte de ella, por las marinas uaturalos ocasionadas per las lluvias,
como también quo, por falta de : spacio donde formar un nuevo mon-
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rica de la, milita maristaro, unuaranga en Hispanujo kaj tre kredithava en eksterlando, la belegart
Ilrbestraran domon, kies graudioza facado kaúzas admiron al Kiuj,
kiuj vizitos la urbon; kaj kies interna oruamaro estas belega, speciale, la kunsida fiitmbrego, In Bi•
blioteko kaj la skriboéambro de:; Lia
Urbest.ra meto, arabe partitila kaj
kun belzorgitaj detaloj: la, «T;rbon
deSankta Karolo tiel nomitau ant.nnornaze; kie estas i ristalita,j la kazerun de la gipaj iufanterianoj, la
Regiona militistejo (hodiaii Generala giparestrojo), la Panteon'on de
eminentaj maristuj- kie dormas per
eterne Generala.j Churruca, Gravina, llléndez, Naez, Bustamante
''kaj cent laernn,j pli el niaj ma.rba.taloj, la grandiozau kaj elegantan
Graudau Preĝejou, sampretendan,
kiel kvazaìikatedralo; la historian,
hodiati respektegiudan .Teatron de
la. Parlamento, kien kolektis sin
la deputatuj por siaj kunsidoj, kaj
tiel, do, lulilo, de Ilia patruja libereco. Kaj mi inteace ue uomis la
plej rianarkindan, la plej tipan ol
niaj rememrira.j inouumentoj, la
Ponton de Zua-zo, kin en pasintaj
tempoj nouii is nian arbon, tial
noraitan «Yiloĝo de la Ponto kaj
en la jaro nuu remnemorata estis la
ùefa èirmilo de Ida armeo, kin i-omupis ĝian centran arka,jon (rompit.asa
nun an koraaf ), por tiel mal L unun ikiĝi de la tuta Ibera duuniusulo kaj
malbari la pason de la malamikaj
armeoj.
Laste, ni devas iun diri pri la.
strato dKonstituciri . t efa urt.erio,
konstruita dekstre kaj maidekstre
de la primitiva pregejo, du kilometrojn longa, larĝa kaj laŭregula,

too, la ensecha invendida del ai o
arm anterior impida lamer la del
siguiente, segtin ya, alguna vez,
ha ocurrido.
Yearns en los fotograbados el exeelente Obscrvatorio A.stroncimico
de Marina, el major de Espalia,, uric
de los mas acreditados en el Extranlero; la magnifica Casa-A_y anttaamieumo, cuya fachada grandiosa
es admniraeitiu do cuantos visitan ia
ciudad, y cuya oruementacién interior es llermosísima, sobre todo el
Sabin de sesinues la Bibli atec y el
despacho del Sr Alcalde, de puro
estilo iirabe primor :asisimamente
denomivarla .Poldadet.allad+,;
os», per aIltonoimaCarl
eitin de San
entra.mi instalados
eneu
se
e
sia, dond
e1 Cnartei de Infanteria do Marina,
la Capitania General hoy Comuanda,nci,a General del Apostaderot; el
Pante6n de Marinos Ilustres, en tine
duormen el sueiio eterno los generales Chnrruea. Gravina, 316,ndez
Ni.íilez, Bustalnenta y cien héroes
Inds de nuestras guerras maritimas;
la grandiosa y elegante Iglesia Mayor, eon pret.eusioues de C.ilegiata;
el hist.tirico, hey venerable «Teare
de las Cortes•. donde se rouuieron
los diputados para celebrar sus sosiones, curia, por tanto de nuestras
de
libertades patrias. Y lte de,jade
timzs
el
propésito el irn's notable,
pico de nuestros lnonumeutos eonInemc rativos, el Puente de Zuazo,
tine, ell tiempus anteriures, diú
nombre ii nuestro pueblo, ilamado
per elio «Lugar de la Puente», y
erque en el ano tlne ahora se re,cu
da,fud la principal salvaguardia de
nuestro ejército, quo cortri sa arco
central i;a.iiu hoy corrado), para aislarse así de Leda la Peninsula Ibó-
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lian konstruajoj plejgraudaparte
luksaj, kaj arbaro laillonge je
kiu donas al ĝi 4ajnon allogan kaj
belegan, kiel ĉe la grandaj bulvardoj de la grandaj urboj. Tial kaj
ĉar ĝi estas oficiale kreita urbo,'_loĝejo de unu el la mardepartementoj, kaj konservas en si tiom da tiel
belaj monumentoj, San Fernando
meritas euviciĝi inter la ĉefaj urboj de nia patrujo kaj ankati esti,
konita en eksterlando kun la honorpreteco, kiun al gi meritigas gia
giura estiutecu, gia digna est.anteao
kaj gia estonteco partepreuanta en
la rekreado de la hispana marpotenco.
Esperaute trail °kis

rica, é impedir qua pudieran gasar
por él la fuerza del enemigo.
Ultimamente, debeinos decir algo de la hermosa calle • Constit.0 citin*, principal arteria, construida
derecha ó izquierda de la primitiva Iglesia, clue tiene una extension
do dos kil6metros, ancha y regular,
como ins grandes bulevares de las
grande urbes. Por esto, y perquo es residencia de uno de los Departameutos maritimns (pie censerva en si tantos y tan hernunses met
numentos, San Fernando es digna
de figurar entre las principales ciu•
dades de nuestra patria, asi tomo
de ser coo eida en el Extranjero
t
con la preeminencia a quo la haven
acreedora su pasado glorioso, su
presente digno y su porvenir participante en la regeneración del
poder naval de Esparta.
Enri que Sfirtuas greto.

Nia Esperantista Grupo
Oni povas certigi ke nia afero estas enirinta en periodou de vera
progresado kai disvolvigo; en tia
grado ke, se gi daŭrigas tiamaniere, kiel estas espereble, ĝia jam
grandnombra Grupo povos konkuri
kun la plej progresemaj el la mondo, pro sia entuziasmo, sia fervore
kaj decidemo por atingi la plej mal-'
facilanjn valojn. Tio estas Auldata,
krom al gia Prezidanto, S.° Jezefo
Garzon Ruiz, al ĝia Direktanta komitato, kie partoprenas personoj
tiel kompetentaj, kiel S.° Emanue
lo Terrones, S.° Anĝelo O-allego,
S.° Jozefo Diaz Coronado kaj S.°

Emanuele Soto; same kiel al la inteligentaj redal.:tarnj de tin ĉi revue
el kiuj merit:is specialan citajon
Reca, Llama,s Pece ka S.°
Gonzalez-Esca:sdoii, Leut Kolouele de la Civila Gvarrlio, purstila
verkisto kaj eniusiasma Esperantisto, al kin ni lui. Fcrnandanoj 5u1das la grandvalav iii helpon, kiun
donas al ni, rnalavare k,tj kun grandega afableco, tin bonfama militisto kaj literaturisto. Plie la plej
eminentaj esperantistoj hispauaj
kaj fremdaj promesis Mil ni sian apogon, kiun ni estas akceptintaj kaj
profttintaj en ĉiu okazo de bezono.
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