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VALENCIA 
(ESP A N A) 

• OTRA VEZ SOBRE LO MISMO • 
Jamaa hubo entre log esperantistas la malévola intention de hacer de su idioma la clave se-creta de una secta misteriosa. Con la sana alegrIa y el limpio optimismo de una generosidad sin limites, se esforzaron siempre, superéndose siempre, en la romantica empress de convencer a los hombres acerca de la utilidad que representa la posesión de un segundo lenguaje, comrin para todos, que, no siendo exclusivo de una nation favorecida, es por eso uniamo tan propio para to-dos comp el propio idioma. Este sincero proposito nuestro, tan sencillo como honrado, ha sido expuesto y propagado, desde el principio, a la clava luz del dia, sin ocultar el rostro ni, much() menos, la documentacién personal de cada uno. Queremos que la gente, conociéndonos, sepa que los esperantistas somos unos hombres que solo nos diferenciamos de los demos mortales en que ha-blamos y nos entendemos, a través de las barreras lingiiisticas, usando, aunque solo sea por co-rrespondencia, cuando no personalmente, un idioma auxiliar, neutral, expresivo y facil... Por ego mismo, cuando alguna sombra de malicia o de ignorancia pretende hurtarle reflejos a la esmeralda de nuestras alegres esperanzas, no as posible dejar pasar la extraneza, que hace-mos patente, de que personas sensatas y cultas, en evidente inferioridad con Pero Grullo, no sepan todavía qua un idioma no es otra cosa qua... un idioma; es decir, un medio de mayor o manor calidad literaria, con mas o menos acervo espiritual, segiin su tradition y su influencia en la historia, pero siempre un remedio que los hombres emplean para cambiar entre si ideas y pen-samientos. Asi, pues, un idioma puede ser privativo de una region, de una nación, de un estado, aunque no siempre, pero nunca—ljamas!—de una tendencia ni de una creencia determinada. ...Y el Esperanto, hablado por gentes de toda la gama de color de las diversas razas étnicas y de las maniples banderas de los diversos idearios politicos, usado lo mismo en los grandes congresos mundiales que en la suave intimidad de los hogares, impreso en millares y millares de libros y en centenares de revistas y periódicos, no es nada mas, ni nada menos, que un idioma: 

I al Idlorrta auxiliar iriterriaclonal por excelencla! 

w 
El padre franciscano italiano Modesto Carolfi, entusiasta paladin del Esperanto en los medios catelicos de Boma, tome parse muy active en cl reciente Congreso de Bournemouth; equi se le ve en animada conversacien con Wanda Zamenhof, htja politica del outer del idioma, y con Tadros Megalli, incansable propagandista del esperantismo en 

1.111■■■, 	  los centres intelectuales de Egipto y demes poises drabes ~,r 



AIJIOIR() lE "IDCIN EIIHCIO 66 

Anla° nolonge, esperantisto gazeto menciis konatan historieton pri . La vein de Soissons'. En Hispania, oni 
konas similan temon, seè lute sub elio formo, kiu respegulos tamen le semen neklerecon pri fakto nepre koninde de 
meiklera persona. Ni presiges tiun rakonton kun :e espero, ka ooi legos plezure pri la merplczarn de lernejo inspektoro 

Foje, dum sia rondiro, lerneja ins- 	ekscitita, sin turnis al ]i kaj' demandis : 
«Sinjoro, lui vidas al vi treege nervoza. 
Kio okazas al vi ?». La inspektoro, vi 
dante antaŭ  si homon kun klera aspek-
to, rakontis al li sian koleron pro la 
malklero de ĉiuj tieaj enloĝantoj pri tiu, 
kiu skribis «Don Kihoto». La stacies-
tro, sen multa pripenso en la responrlo 
diris tuj al li : «Se mi estus vi, mi ne 
forirus sen trovi la homon, kin skribis 
tiun aferon!». 

De tiam, la mnlfeliĉa inspektoro for-
viŝis Ia nomon de la vilaĝeto en .si:: Ic:'•

-jero kaj, nature, ne pin revenis en ti 111) 
regionon. 

pektoro vizitis montan viiaron. Akcep-
tita ĉe la lernejo, li inspektis ĉion kon-
cerne al sia ofico ; kaj poste, li ekzame-
nis la lernantaron. 

Demandinte al ĉiuj pri matematiko, 
gramatiko kaj sciencoj, li konvinkikis 
pri la malalta nivelo de pleja parto el 
la. infanaro. Antail ol sia foriro, li faris 
ankoraŭ  kelkajn demandojn, tute sen-
sukcese ; fine, li demandis, indulge, al 
unu el la malpli freŝaj : eCu vi scias, 
kin skribis «Don Kihoto». La deman-
dito, timoplene, respondis : eMi, ne, 
sinjoro lnspektoree!o. ."‘itslinte tiun stul-
tan respondon, la inspektoro kolcrii;is, 
l j, nervoze, demandis : «Cu, hazarde, 
estas iu, cl vi, kiu scias pri 	i?». Res- 
ponda, ĉiuj. kunlernantoj kapneis kaj 
diris samtempe : «Ni ne faris tion, Sin-
joro!». Tin respondo frenezigis la ins-
pektoron, kiu, sin turnante al instruis-
to, sputis al li tiun riproĉon : «Kiel estas 
eble, ke neniu i1 ili scias, kiu skribis 
«Don Kihoto ?» : La instruisto, humile 
respondis : «Bonvohr ne koleriĝi, Sin-
joro, iii estas bonaj knabo.l?, kaj kiam 

ascrtas al vi ke ili ne skribis lin, 
tio estas la vero!» Tute hirtigita nro 
kolero, la inspekoro foriris subite, men-
versante benkojn kaj seĝojn. Surstrate, 
li renkontis ]a vilaĝestron, kiu deman-

,1 is al li • «Kien vi iras tiel ekscitita?». 
La inspektoro respondis : «Mi iras rekte 
al la stacidomo. Mi ne plu volas vidi 
vilakon, kic neniu en la lernejo, de la 
instruisto sis la lasta lernanto, scias, 
kiu. skribis «Don Kil"loto». Post mallon-
ga pripenso, la v ilaĝestro konsilis al 
inspektoro : «Ne ĉagreniĝu ; la instruis-
to estas sincera homo, kaj, se li diras 
tien, estas vero ; li ne scias, kin skri-
bis Iinn». La inspektoro saltegis kaj 
rapidis al la stacidomo, cerhumantc la 
punon, kiun li- aplikos at la neklera ins- 

Li alvenis, kaj, akirinte la bileton, li 
promenis sur la kajo, treege ekscitita, 
kaj ripetante al si mem : «Ho, ne scii, 
kiu skribis «Don Kiĥoto ! ... La sta-
ciestro, vidante sur la kajo homon tiel 

CIRANU 

• • 

REZOLUCLO 
KONTRAŬ  Lk "ESPERANTO SIMPLIOITA" 

DE PASTRO J. KUBACKt. 

La jarkunineno de ,fsozTe a Es-
peranti.sia Ligo en. Troli(Ihejmo, 
hentekoste de 1949. 

KO,y STA TA S.  ke la projonc) 
de pastry J. Kubacki (Senile Bend, 
Indiana, f'sono) rri nrl oi r r1 1,7 

ortografia ka] l'ortaro de Esperan-
to, kontratiins al la Fu udasucltto. 

KONSTATAS, ke la ('.ado de 
Pastro J. I:a(Isacki poTas nor disi-
gi la fortajn de la Esperanto—
Mo- ado, anstataŭ  kunigi itin , kaj 

REKOMENDAS al la Ia-Linen-
da esperantistaro n1-alaprobi la 
proponojn de pastro J. kub,7cki 
kaj ĉi.umaoicre kontraŭlaberi lioo 
a;adon, por la bone de nia atero, 
kaj 

ADAIONAS pastron J. I:abacki 
tuj Cesigi sian sublosan agadon, 
en la intcreso de la intcrnaciling-

a mo vado. 

Chi) Esperanto-ganetoj estas 
petata] represi Ci tiun reco!  recolucion. 

NORVEGA ESPERANTISTA LIGO 

W 
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PO :K10 TAti GAS ESPERANTO? 

Inter tiuj, kiui tiel esprimiĝas, estas 
ĉiam ia nekonscia ironiulu, kiu ne vi-
das pli malproksimen de sia nazo. 

Esperanto, sinjoroj malamikoj, ne 
atentas vin! 

Gi enhavas sanktan humanan idea-
lon ; kaj se vi ne estas kapablaj pensi, 
ĝi estas ankaŭ  plena de praktika senc:). 

Dam mia longa esperanta vivo, kaj 
en bezono trakuri la mondon nur gajni 
la eiutagan panon per la ŝvito el mia 
frunto, mi havis okazon konstati, k; 
nur internacia lingvo povas tute mala-
perigi la malfacilaĵo,jn por la homa in-
terkompreniĝo. 

jen, mallonga, nur unu pruvo : 
Mi estis •dekses-iara kiam mi a•diaŭis 

miajn gepatrojn por iri eksterlanden. 
Baldaŭ  mi troviĝis en urbego, kie mi 
ne konis iun ajn, komprenante neniun 
en la plej: grava afero... sen mono nek 
laboro. 

Kiam mi studadis Esperanton, mi 
akiris la verdan stelon, kiun mi kunpor-
tis kaj ne forgesis surmeti en ĝia loko. 
MirinrIaĵo ne prokrastis efektiviĝi. Du 
junaj studentoj proksimiĝis al mi kaj 
ĝoje demandis : 

---'Cu vi estas esperantisto? 
--jes, sinjoroj. Cu vi ankaŭ ? 
—Jes, ĉu ni povas ion fari por vi? 
Kompreneble, mi nenion kaŝis el 

mia vera •situacio, kun tiel bona sukce- 

so, ke mi laboris je la venonta tago. 
Sed nova malfacilaĵo. Miaj kunlaboran-
toj ne komprenis min. Oni lokigis min, 
kiel helpanton de inĝeniero, tie mem. 
Eĉ  mi ploris. Oni ŝarĝadis min kiel bes-
ton, kaj oni ordonis sammaniere ĝis mi 
forjetis la ŝarĝon, ellasante du -vortaĉoin 
en Esperanto. Alia surprizo! La inĝt•-
niero sin turnis, restis senmova dum mi-
nuto,- kaj subite cirkaŭpremante min 
diris tre afable : 

--Jen kie, ne sciante tion, mi havis 
frateton 

De tiu tago mi jam ne plu suferis en 
tiu laborejo nek fizike nek spirite, ĉar 
mia granda frato lerte zorgis nri mi, 
samtempe mi profitis la okazon ellerni 
la tiean lingvon. 

Mi sekvus rakontante aliajn okazojn 
tiel interesajln kiel tiu ĉi, sed nia Bul-
teno estas tro malgrandeta kaj restas 
multo por diri. 

Se kelkaj amikoj kaj hontarintoj re: 
konas min en tiu ĉi artikoleto, al ili 
mian plej koran manpremon. 

Jes ; sinjoroj • mokemuloj ; kiam vi 
estos havintaj, kiel mi, tion da fratoj 
tra la mondo, tiam vi komprenos por 
kio taŭgas Esperanto kaj, kie: mi, vi 
dankos al ĝia kreinto, kun paroloj de 
Paco kaj Amo, per lingvo apartenanta 
al ĉiuj, ĉar ĉiuj estas liaj filoj. 

J. VIGO MESTRES 
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HASKIGO 
-randa •oio regas en la heinto de 

D-ro Rafael Herrero, bona amiko kaj 
ĉefa kun-laboranto de nin Bultcno, pro 
la 

 
feliĉa- naskibo de bela fdlimeto. Ni ple-

ne komprenas lino !ojon, ĉar la lerta 
cikonio, kiu portis la Carmian etulinori, 
portis samtempe la efektivaĵon de so-
pirata revo. Cu necese diri, ke niaj gra-
tuloj al la kontentaj geptlroi estas -plej 
sinceraj kaj elkoraj? 

Al oia, kara amiko en Taberoes d.-. 
Valldigna, Salvador Martin,ez Guil-lem, 
ankaŭ  naskigis feliĉe tre Carina fileto. 

La Ugh kai Ia kr,ko1 
(Fabio) 

Trinkante, hundo en la Nilo 
samtempe rapide kuris ; 
—Trinku kviete, al ĝi diris 
ia ruza krokodilo. 
—Trinki kaj kuri danĝeras, 
diris la prudenta hundo, 
sed, atendi de vi 'vundon 
eu utilos al mi, vi kredas? 

Ho! saĝa, maljuna hundo! 
Mi admiras vian decidon, 

tial ke, de malamiko 
vi ne akceptis la konsilon. 

lŝlhispanigis NAIVULU • 



En la vinberĝardenoj jam oni faris 
rikolton ; krevas nun la grapoloj en la 
premilo, kaj ilia dolĉa suko fariĝas si-
ropo antaŭ  ol fariĝi vino. En la figarboj 
ankoraŭ  restas plenmaturaj figoi, kiel 
ŝatata celitaio por la paseroj kaj cete-
raj malgrandaj birdetoj. La abeloj ĉer-
pas kaj ĉerpas, ekster ĉiu alia zorgo, la 
nektaron, el timiano kaj rosmareno. 
Tamen... ĉio en la naturo komencas os-
cedi, kvazaŭ  laca, post la varma ebrio 
dc l' somero. Eĉ  la graciaj nirmfoj miras, 
ke ne tiel diligente, kiel antaŭe, oni ilin 
persekutas, ĉar ankaŭ  ia la satirusoj 
haltas kaj ripozas en denseio de la ar-
baro. Aŭtuno estas tre milda sezono, sed 
tro malbrila, tro malpreciza ; vualo de 
melankolio envolvas la spiriton dum la 
nuboj, .per la Bazo de sia vaporo, filtras 
la lumon kai grizigas la pejzaĝon. Gu-
toj el pluvo falas monotone ; kaj clan-
kinde estu, se fulmotondro ne furiozas 
elbordigante la pacajn riveretojin, kiuj, 
subite transformitaj en muĝantain to-
rentojn, inundas la valojn kun terura 
impeto de pereo kaj morto. Malĝoje mi 
statan sub ŝarĝo de intima doloro ; tin 
ĉi nebula medio, do, ankoraŭ  pli mal-
ĝoje impresas en la animo. Ne ĉesas, ne 
ĉesas i°f pluvo ; daŭre ĝi tamburas fra-
petante sur la tegmenton de mia fungo-
dometo. Dum la ĉielo larmas, mi kaŭras 
antaŭ  la papera tapiŝo de la malfermi-
taj pagoj de ĉiuj gazetoj lastatempe 
ricevitaj ; miaj okuloj ploris—ankaŭ  la 
koboldetoj ploras !—sed la voko de mia 
esperantista devo karese admonas min 

INTER LA PROTO DE LA 
forviŝi la larmoin kai deĵori en atenta 
legado por rakonti al vi ioin el tio, kion 
diras nia gazetaro : 

En plimulto de la gazetoj, ĉefa temo 
estas raportoj kaj informoj pri la Uni-
versala Kongreso. MONDA TRIBUNO 
prezentas kvar grandajn paĝojn kun 
belai fotografajoj de ĉiuj niaj kongre-
soj en la nuna jaro. Tic oni povas vidi 
diversajn aspektojn kaj apartajn deta-
lojn, kiuj gralike konvinkigos pli la 
eksteran publikon ol ĉiuj kutimaj vor-
toj. SVENSKA ESPERANTO-TIDNIN-
GEN, simile al la pasinta faro, ankaŭ  
aperigis eksterordinaran numeron pri 
la grava solenajo. Mi prenas oficialan 
fragmenton, kiu, ĝenerale interesa, jene 
tekstas : 

«La,. 34-a Universale Kongreso de Es- 
peranto, kunveni.nta en Bourneniouth de 
la 6-a ĝis la 13-a ailgusto 1949, kun  
konstatas,  ke dum la lasta jaro en plu-
raj landoj ,;ravaj sukcesoj estis atingi=i- 
laj sur la kampo de enkonduko de hs 
peranto en_ la lernejojn kaj oficialigo de 
-ia uzado en diversaj fakoj. La kongre-

so gratulas .la landajn kaj fakajn aso-
ciojn, kiel ankaŭ  la opajn esperantistojn, 
laiuj laboris tiucele. Same ĝi gratulas la 
aŭtoritatojn, kiuj montris ĝustan kom-
prenon pri la praktikeeo de Esperanto ; 
malgraŭ  la fakto, ke inter la esperan-
tisto] ekv:istas diversaj mcondrigardei 

Este es el Parlamento Universal del pueblo esperantista; el centro vital de un organi; 
en su conjunto, el hecho magnifico que confirms todas nuestras palabras. El Esperan 
mundo que vive, piensa y niente; un pueblo que cada ano manda sus representantes a 
se, pira entenderse y comprenderne, empleando tan solo un idioma—Tun idioma solo: 

dos, y la unidad de una misma esperanza de am —Un—fl- • 



ESPERANTISTA GALETARO ton por nia pasinta numero. En SVISA 
ESPERO, sub rubriko «Gazetlupeo», 
oni donas koneizajn informojn, en fran-
ca kaj germana lingvoj, pri la Esperan- 

kaj, konsekvence, pluraj individuaj ken- 	m 	to-movado, por enpresigo en la nacia 
c eptoj pri la role de Esperanto, la koni- 	_ 	gazetaro. Kvankam la redaktoro .plen- 
greso tamen opinias, ke ĉiu esperantisto = 	das, ke nur 17 gazetoj ĝis hodiaŭ  aperi- 
esias vive interesata pri la progreso de 	= 	gas regule tiujn informetujn mi konsi- 
la internacia lirgvu, kaj tial la kotigre- 	

- 	

deras tion preskaŭ  kiel gravan sukce- 
so esprimas la varman deziron, ke sur 	= 	son. SE.NNACIULO amplekse raportas 
la kampo de kia plua disvastiĝo la ek- 	= 	pri sia Kongreso en Parizo. Kvazaŭ  spc- 
zistantaj esperantaj orga.nizaĵoj kaj la 	= 	ciala rubriko, aperas en g-iaj paĝoj, d~ 
futmonda esperantistaro enerale agu 	= 	te mpo al tempo, treege utila tabelo pri 
estonte kiom eble plej u~tzrcce.» 	 N 	la vivnivelo en diversaj landoj, per kiu 

HE.ROLDO D.E ESPERANTO aperi- 	_ 	oni povas facile dedukti, kiel statas unu 
gas kortuŝan bildon, kie trovinas en 	= 	lando, en komparo kun alia. Ankaŭ  es- 

densa grupo ĉiuj blinduloj, kiuj ĉeestis 	-m 	tas interesa rezolucio de la SAT-Kon- 
en Bournemouth. Ankait ornamas la 	N 	greso pri la pozicio de la nova Akad:- 
fruntan pacon bela kliAo, kie aperas en 	m 	mio : «La Kongreso plie konstatas aia- 
vigla kaj gaĵa sinteno ĉiuj geaktoroj de 	= 	laprobe, ke plimulto el la nunaj akade- 
la Verda Stacio en Praha, pretaj por di- 	= 	mianoj miope kontraŭas la eniron de 
saŭdigi ĉe mikrofono la ripeton de la 	N- 	kompetentuloj el la Laborista Esperan- 
fama opero «En la puton kio tre sukce- 	N- 	to-Movado en tiun organismon, kio nepre 
se okazis la unuan merkredon de kuran- 	= 	malutilos al la prestino de la oficiale 
ta Oktobro. FRANCA ESPERANTIS- 	N 	lingva instance kaj endangerigos nian 
MO kurioze informas pri la Kongreso 	ĝeneralan kaj pure lingvan karakteron». 
per paralela teksto de du diversaj aŭto- 	

- 	

La krepuska malheleco envolvas min 
roj ; la redaktoro klarigas la aferon : 	

- 	

per tuko el ombroj ; se ne pro la takto 
«En la momento, kiam mi elAiris miajn 	- 	de la pluvo, la silento estus absoluta. 
harojn—malrapide, ĉar malespero nc 	-N 	Nigraj siluetoj de la arboj, sur la fon 
eklipsas prudenton en mia animo—tial, 	N 	de frua vespero, kongruas kun la medic. 
ke mi ne havis raporton pri la Kongre- 	._ 	Mankas lumo ; neeble jam plu legadi ; 
so, ien mi ricevis DU manuskrip- 	- 	sed la kvieteco kaj' soleco estas oportu- 
tojn!...». DANSK ESPERANTO-BLAD 	= 	na kondiĉe por povi alten flugadi la 
prezentas portreton kai intervjuon kun 	m 	pensoj kaj la sopiroj de 
ia mig-ranta muzikisto Henk Valekenier, 
tiu mein kiu verkis mallongan artikole- 	 LA LEGEIIA KOBOLDETO 

o sano. Estos 1.530 delegados de 32 raises, reunidos en Bournemouth (Inglaterra) son, 	
é no es una teoria, el Esperanto es una espléndida realidad, el Esperanto es... ésto: un 

na ciudad diferente, entre las diferentes naciones del mando, para reunirse y fundir- 
Esperanto!—sin màs requisitos que la unidad de ese mismo idioma, común para to- 
entre los pueblos y pax entre las naeiones. MI NM  	 rAnt 



RE-MEDIO INfALlBLE 
En mi vida esperantiata, uno de los .mfis 

felices recu-erdos, es el slue guardo de mi pri-
mers -visita a la simpatica y laboriosa pobla-
ción de Cheste que, por florecer espléndida-
mente alli nuestro idioma international era 
conocida entre los esperantistas valencianos 
por «La Meko ,de la eaperantisano». Despises 
de los actos oficiales (retepción en el Ayunta-
miento, discurso del alealde, etc., etc), nos 
reunimos en el Teatro, completamente fieno 
de público, donde se ,procuró diete-aer al au-
ditorio con varies intervenciones oratories. 

Cuando me liege, el turno y use levanté pa-
ra hablar, elesde el escenario, «al la afablaj 
samideanoj kaj belaj samideaninoj», se me 
ocurrió que -seria mas oportuno si mia pale-
-bras fuesen ditigidas a los espectadores no 
esperantistas; sin - mas preémbulos les conté 
oste cuentecillo, leido bade algún ~tiempo en 
la «Fondamenta Krestomatio»: 

—vEn eierta reunion, celehrada eon motivo 
de no sé qué fiesta popular, se hablaba de 
las enfermedades contagiosas y de los nuevos 
remedios descubiertos para combatirlas. Entre 
los reunidos se encontraba un joven medico, 
simpatico y de fécil palabra, y uno de eros 
llamados sefloritos, cuyas (micas preocupacio-
nes eran: comer bien, beber mcjor, distract 
con tonterias a las sedoritas y... criticarlo to-
do, creyéndose ingenioso, siendo como era un 
perfecto botarate. Cuando el médico estaba 
habiando de los -eficaces remedies actuates 
contra el colera, le interrumpió el ,gracioso: 

—Ustedes tieaen renredio centre todas las 
enfermedades pero, con teda esa ciencia, Z han 
encontrado también un remedio eficaz contra 
la nueva enfermedad que se extiende por el 
mondo, Ramada la epidemia del esperantisme? 

--,i Qsé yes esperantismo?--Pregantaron. 
— speraatismo, contesto el oh'so bien con 

gesto de gran -aulciaencia, es aprender y pro-
pagar un idioma international que se lla-
ma Esperanto. dicha enfermedad consiste en 
que personas completamente normales, haste 
ahora, se van atasadas .de locum y empiezan 
a aprender el nuevo idioma. Su -fiebre alcanna 
temperatures enormes y, en su delirio, ha-
blan de paz y coraprension entre los pueblos 
y de que debemos amarnos los ones a los 
otros... Ademés, sienten la peligrosa pasión 
de contagiar a sus semejantes, siendo este el 
peligro mayor de tal epidemia. Se ,dice atee 
la epidemia ha iafeetado ya .a mochas ciuda-
des. ZIIan inventado algún remedio contra di-
cha epidemia sefior doctor? 

--Si—contestó el medico (que precisamente 
era esperantista) Yo mismo me dediqué pro-
fondamente al estudio de esta epidemia y lie-
gué a descubrir que, contra ella, salo hay un 
remedio eficaz: Los bacilos de -esa enferme-
dad se propggan por medio de los rayos del 
sol; en la obscuridad no pueden vivir, per 
eso el remedio mas eficaz ce vivir en lo profon-
do de un pozo donde tedo sea tinieblas. 

Hoy, como ayer existen personas todavia 
con la inteligencia encerrada en las profun-
das y obscures cavernas de equivocados pre-
juicios, vero, aunque sea por descuido, en 
cuanto se asomen al mondo, por algún resqui-
cio de su encierro espiritual, ies alcauzara la 
action bienheehora de los rayos solaree y se 
veran contagiados de la noble mania de co, 
municarse y entenderse, por medio dei idioms 
auxiliar international, eon hombres de razes 
y tierras diferentes en misuro aféa de buena 
voluntad y mutua confianza. 

RAFAEL VIZCAINO 

Nia samideano Vicente Nalomares -to is aim per eterna 
Regas granda doloro cii la koro de la esperantisto] de Tabernes de 

Valldigna (I'al-enciol pro la morto de nia samideano Vicente Palomares, 
kin forpasis la 21-an de Septembro Je îî-jara ako. Kvankam nuntempe la 
ne estis aktiva batalanto, pro privataj cirkonstancoj, estas juste kaj me-
rite ke v'i, ĉi tien) malnovaj esperantistoj, remenroru lin kiel la unuan 

vidanton de Esperanto en la gloraj tagoj de Tabernes de Valldigna. Lia 
simpatio, inteligenteco kaj bonhunaorakara-:tero sukcesis en la varbado 
de movaj adeptaj, 'kinj ari;i,''is en nia Esperanto—Grupo, unu el la plej 
grandaj de la Valencia provinco. Sa-mideano I'alomares estis plena, fer-
vora espsrantisto ; sonhe::'ite kaj senlace li disvastigis nian lingvon intet 
la loka. junularo ; î"iuj admiris kaj estimis lin pro lia afableco. Se Espe-
ranto estas simboto de armo, mi estas certa, ke li propagandis nian idea-
lon per amo. Ni ĉiuj devas konservi, do, en niaj niensoj la aga-don de tiu 
piouiro ; kaj ni devas daŭrigi la mar2ou per santa aktiveco -kaj ma-lavara 

donacado de horoj por efektiva agado, en re-memoro al tiuj gloraj tagoj 
kiam la verda stelo pompis tra niaj propraj stratoj. 

Estu al nia forpasinta amiko eterna la taco! Per gloraj sentoj, ,per 

arno al nia alta ~idcalo, ni honoru dignc la dignan fervorulon! Estu li 
por ni ekzemplo imitinda! 

SALVADOR MARTINEZ -GUILLEM 
(Tabernes de Valldigna) 	 - 



FACI TAR DEL 1MI(iV1MIENTO tSPE ANT1S A 
Of inglaterra.—Dura.nte el filtimo Congreso Universal de Esperanto, celebrado- en 

Bournemouth, la B. B. C. emitió por television un programa de television como pro. 
pagando del Esperanto. Igualmente, la B. B. C., en coiaboración con la Radiodifusión 
Francesa, organizd una emisiOn especial, en la que intervinieron destacados elemen-
tos de los distintos grupos. nacionales, y que fué altamente apreciada por los radioescu-
chas de Inglaterra y Francia. 

• Hoianda.—Durantc el ano en curso, el Esperanto ha sido ensenado oficialmente 
en 27 escuelas del pals a un total de boo alumnus que se encuentran en las edades de 
JO a 20 anos. Téngase en cuenta la importancia de esta ensenanza oficial. 

• Aleniania.—. n el plan de estudios para las escuelas de Berlin, en los sectores 
occidentales, ha sido incluído el Esperanto conio lección facultativa del actual curso. 

• Brasil.--El Partido Republicano, una de las mas. fuertes organiraciones politicos 
del pals, ha incluído entre los posttilados de su programa de educaciOn que la ense-
nanza del Esperanto sea obligatoria en todas las escuelas primarias. La importancia 
y el aicance de esta iniciativa es enorme, dada la calidad de los proponentes. 

• Japón.---En números anteriores ya se ha dicho la difusión que alcanza la lengua 
international en los medics universitarios. Hoy podemos anadir algunos nuevos in-
formes : Los estudiantes de Medicina de la Facultad de Tokfo, asi como los de la 
Escuela de Medicina (le Jikei, estudian el Esperanto como introducciOn para el es-
tudio dei alemàn, a fin de tener una mayor comprensión acerca de la estructura de 
los idioma; occidentales. Ademas de los centros universitarios en que el estudio de 
la lengua auxiliar es obligatorio, son muchas las instituciones donde dicha asigna-
tura es '.oiuntaria. La importante Revista de Fisica,. en inglés, «I'rogress of Theoreti-
cal Plystchs», lleva va publicados varios articulo; completamente en -Esperanto. 

EL ESPERANTO V LA CIENCIA 
En Egipto, también se desarrolla rapidamente la adoption del Esperanto corno 

medio de estudio. En. el Instituto de Comercio del Cairo, mas. de mo estudiantes lo 
aprenden ; fir, en el YMCA, y 32, en la Universidad _Americana. 

En Nueva Zelanda, el Instituto de Education de ninon tullidos lo propugna pa-
ra sus cursos por correspondencia. 

Ian Holanda, la Real Academia de Ciencias emplea el Esperanto ,para resumir 
los articulos y comunicaciones de sus «Proceedings», entre cllos vario; del Prof. J. 
M. Burgeis, -cle Delft. 

En Italia, se ha publicado un importante libro del Prof. Giorgio Canuto, sohre 
Medicina Legal, titulado «El cabello humano corno elemento de identification 
duai». Un extcnso resumer en Esperanto figura al final -del tratado. 

En Finlandia, el Ohservatorio À-str<,nómico (le la Universidad de Turl. t. usa ei 
Esperanto en un redente trabajo de indole matematica. 

En Dinamarca, cl laboratorio fitopatologico de J. E. -Ohlsens Enkes ha publi-
cado diversos trabajos sobre «Experimentos practicos con Hexasect», con sumario.s 
en la lengua auxiliar. 

En Noruega, un estudio sobre «Biologia marina», del Prof. Stop-Brnvitz, ha apa-
recido, con un resumen en Esperanto, corno otras publicaciones del mi.sm° autor. 

Estas son las últimas noticias sobre la progresiva marcha del Esperanto en cl 
campo de la ciencia. Este ereciente desarrollo de las actividades esperantistas en 105 
medio; cientificos es una ,prueba evidente de que la lengua auxiliar international cs 
necesaria no solo para el p$blico en general de todo el mundo, sino que es- el 'li nzco 
e inìpresciadihie. medio de. difnsiàn rerdaderaniente prdcttico para la ciencia. 

Dr. CIRANC), 



ĈU  VI SCIAS, KE... 
...la plej antikva enciklopedio estas la 

titolita NATURSCIENCO DE PLINIO, 
kiu, laŭ  kia aŭtoro, enhavas 30.000 fa-
kojn kolektitajn el 2 .000 diversaj libroj. 

Tiu ĉi verko kuis grandan adtorita-
ton en la mezepoko, kaj oni faris el 
q:4 eldonojn, antaŭ  la jaro 1536. 

...dum pluva vetero estas neeble kap-
ti abelon. 

Tiujt ĉi, kiel la formikoj, la vespoj 
kaj araneoj, preparas siajn nestojn kaj 
ka ikas en ili, kelkajn horojn antaú 01 
ventego eksplodos. 

.:.la plej fortaj haroj estas tiaj el la 
Vosto de la ĉevaloj. 

...la blankaj katon, ordinare, estas 
surdaj ; kaj certe, se ili havas bluaj, 
okulojn. 

la homoj nttrpovas rezisti la man-
kon de aero dum kvin minutoj ; la sen-
dormecon clum tiek tagoj ; la mankon 
de akvo dum unu semajno kaj la man-
kon de m tnĝajoj dum periodoj je di-
eersajl dadroj, lati la cirkonstancoj. 

Kiam ni dormas la unua senso, kiun 
ni perdas, estas tin de la vido ; poste, 
tin de la gusto ; sekve ti ni (le la flaro 
kaj add ; fine, tin de la tuŝo. Tin ĉi 
lasta estas, kiu plej facile vekis*as ; 
sekvas la aŭdo, kaj poste la vido. La 
gusto kaj la flaro vekigas lastatempe. 

...ia egiptoj atingis perfektecon en 
la arto distili parfumojn. Tio ĉi estas cer-
tigata per kelkaj aiabastraj vazoj cuha-
vintaj parfumon, kin_a estas konscrvata.j 
en la ntttzeoj kaj kith, ankoraft nun, 
eispiras fortegaIl 	malgrad tio 
ili havas 2 rŭ  3 mil jarojn (la ekzisto. 

)ispera;ifi, is 
R. V IZ-CAINO 

ANONCETOf 
Ni akceptas anoncetojn kiuj rilatùŝ  al nia 

afero. Unu peseto au unu r-k. validas por du 
vortoj. Tri mallongigaj Literoj valoras kiel unu 
vorto. Aparta tarifo por specialaj anoncoj, 

DR. E. TUDELA.—Ruzafa, 43. Va-
lencia. Dez. koresp. kun ĉiulandanoj 
pri div. temoj. Respondo garantiata. 

DENTTEKNIKISTOJ !—S.° Ricardo de 
Luna, dez koresp. pri metiaj k. gen. 
aferoj kun eksterlandanoj. Paseo de 
Colon, 5, r ° 2.a Barcelona (Hispanio). 

ARMANDO CORTES (i7-jara) pla-
za M. de Estella, S. WALTER MANEZ 
(25-jara) Plaza Iglesia, 3. ambaŭ  en 
CHESTE (Valencia) Dez. koresp. kun 
junaj gesamideanoj el ĉiaj landoj. 

RAFAEL VIZCAINO. C. lialugner, 
5, pral. 8.a Valencia. Dez. interŝ, p. tn. 
kun ĉiuj landoj. Serioza propone. 

RAMON 1IARCO. llorrull, r4, q.°. 
Valencia. hez. koresp. kun juvelistoj 
kaj gravuristoji el ĉiuj landoj. 

V,I17 	®MiNiO:C••®,111icQ®ie iZO VOMP sir- 10.w0 
ITEF-ANO : Helpu la eldonadon de 

nia Bulteno aĉetante kroman ekzemple-
ron por via eksterlanda korespondanto. 
I?nu ekzempiero du pesetojn. 
ss-.La-oWRsssisD Q~ssedlib.rll."s41h 	r 

El 
NEPRE devas brili la verda 
stelo sur brusto de esperantisto 
IIi111111IIIIIRIIIIIIIIl1iiIIHHIIIIHIIillllillllli111111111111lllll!IIIII!IIIIIII!II 

Ni havas je via 
d ispouo 

stokon, lair la apu- 
da modelo 

(butono ail hroĉo) 
po a peseioj 

e+e» +Tute+ liispaaa Esperanto- Federacia, 
FtUZAFA, 7 - VALENCIA 

E2 	 III 

AMIKO LEGANTO!.---Memoru, ke ni 
bezonas vian opinion kajl viajn suges-
tojn. Mallongaj artikoletoj estas tre ple-
zure akceptataj por oportuna publikigo. 
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