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BRAZILA ESPERANTISTO

B. L. E.
UNUIÓO KREAS FORTON
Regnlam ento
Art. lo _ Fica fundada urna associaęao
sob o nonie "Brazila Ligo Esperantista”
(B. L. E.), cujos fins sao :
• Paragrapho 1° — Dirigir a propaganda
geral do Esperanto no Brasil.
Paragrapho 2° — Organizar um regulamento.para os exames de Esperanto e dar
os respectivos diplomas.
Paragrapho 3° — Auxiliar e colligar os
grupos esperantistas.
Paragrapho 4° — Representar a opiniao
dos esperantistas brasileiros que lhe forem
filiados.
Art. 2° — A -sede da sociedade sera na
eidade do Rio de Janeiro.
Art. 3° — A "Brazila Ligo Esperantista”
consiste d e :
grupos filiados;
, socios fundadores;
socios isolados;
socios bemfeitores;
socios honorarios.
Paragrapho 1° — Sao grupos filiados
todos os que, acceitando este regnlamento,
pagam urna quota annual de, pelo me nos,
15S000, correspondente a seis socios, a razao de 2$500 cada um.
Paragrapho 2° — Sao socios fundadores
os que se achavam quites em 13 de Dezembro de 1913.
Paragrapho 3° — Sao socios isolados
todos os que pagam uma contribuięao an
nual de 5.1)000.
,, Paragrapho 4° — E’ socio bemfeitor
todą; a pessoa que fizer a B. L. E. uma
dopęao de, pelo menos, 200$000.
Paragrapho 5° — E’ socio honorario
toda a pessoa que prestar grandes servięos. a B. L. E. Este titulo sera dado por
um Congresso Brasileiro de Esperanto.
iArt. 4° — A "Brazila Ligo Esperantis
ta” nao intervem nas questóes que dizem
respeito a vida interna dos grupos fi
liados, que podem livremente agir, segundo
os seus estatutos.
Art. 5° — Os socios tem d ire ito :
Paragrapho 1° — Receber gratuitamente
o "Brazila Esperantisto”, org-ao official da
B. L. ]E.
Paragrapho 2° — Tomar parte, pessoalmente ou por meio de procuraęao, nas assembleas geraes.

Paragrapho 3°.— Gosar .de abatimento
nos livros ou outras publicaęóes feitas pela
B. L. E.
Paragrapho 4° — Os grupos filiados po
dem, gratuitamente, publicar, no orgao of
ficial, informaęóes sobre o movimento es
perantista local.
Art. 6° — Os grupos, cu;a sede nao fór
no Rio de Janeiro, podem nomear um <łelegado, ou delegados, com um total de votos
egual ao numero de socios quites.
.
Art. 7° — A ”B. L. E.” sera dirigida por
uma directoria composta de um presidente,
um vice-presidente, dois secretarios e um
thesoureiro.
Paragrapho 1° — A directoria serś
eleita durante os Congressos Brasileiros de
Esperanto, ou em assemblea geral se houver
um intervallo superior a dois annos entre
dois congressos.
Paragrapho 2° — O presidente pode escolher auxiliares ou substitutos, conforme
a necessidade.
Art. 8° — A directoria e responsavel
pelos seus actos perante os congressos, aófe
quaes apresentara o seu relatorio.
*
As pessoas que desejarem adherir a
Liga devem dirigir-se ao Sr. E. Felix Tribouillet, thesoureiro. — Praęa 15 de Novembro. O rem ettente recebera o cartao de
socio dą Liga.
Quanto a adhesao dos grupos e demais
informaęóes, dirigir-se ao Sr. J. B. Mello
e Souza, 1° secretario.

Brazila Ligo Esperantista
Pedimos insistentemente aos esperantistas isola
dos e aos Srs. Secretarios dos grupos, que nos enviem sempre noticias sobre o movimento e propa
ganda nas suas cidades para que as possamos pU;
blicar na nossa K roniko.
l

TODOS OS VALES POSTAES E REGISTRADOS COM VALOR DEVEM SER DIRIGIDOS AO

SR. E. FELIX TRIBOUILLET, THESOUREIRO DA
BRAZILA LIGO ESPERANTISTA.
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TRIA CIRKULERO

La preparoj por la Kongreso estas jam preskafl
finitaj. Jam da du jaroj niaj komitatoj prilaboris
la pneparojn por la VIII nacia Kongreso, kaj ni
nur bezonis ilin plivastigi, por kunvenigi ankaii
la Klan Kong.reson.
Neniam okazis Esperanta Kongre&o inter tiom
da allogajoj. La mirlando de Ameriko, Kalifornio,
kun siaj gigantaj arboj, siaj vastaj valoj plenaj
je tropikaj fruktarbanoj, rióegaj minę joj, namezuroblaj fontoj de petrolo, kaj siaj altaj negkronitaj
montaroj, vin akceptos. Vi estos bonvenantaj, ka
ra j samidisanoj, kaj ni ne permesos al vi bedaflri
vian alvenon.
Inter la distrajoj prepaiilaj por la kongresanoj
estas tuttaga ekskurso, trans la golfo de San Francisko, kies belecon egalas nur la fama ” Ora Korno”
Ce Konstantinoplo, preter la sekojaj arbaroj kaj
supren inter la montoj. Okazos unika bało sur la
supro de monto, de kie la nekalkuleblaj multkoloraj
lumoj de la Ekspoziciejo aliformigos en mirindan
” Juvel-Vrbon.”
Lafl la "Faktlibro” , presita kaj dissendata de
la Ekspozicia Kompanio, sabatem, la 28 an de Aflgusto, oni festos kieł "Esperanto Tago” će la Ekspozicio. Je tiu tago ćiu Kongresano povos senpage
eniri la Ekspozicion. Granda demonstracio de Es
peranto okazos en tiu tago, kaj la yespero estos pasigata sur la "Zono” , tiu senegala strato de amuzajoj kaj distrajoj provizita je kosto de preskafl 25
milionoj da spesmiloj.
La unuan dimanćon de la Kongreso, Aflgusto
22 an, okazos neformala kunigo de ćiuj alvenintaj
gesamideanoj en la fama "Ora Pordega Parko” , kies
oentoj da hektaroj da tropikaj kaj duontropikaj
kreskajoj atestas en frapanta maniero la dolćan
klimaton de nia regiono.
La generalaj kunsidoj de la Kongreso okazos
dum la sekvantaj tagoj, de la 23 a gis la 27a
de Aflgusto, inkluzive, Okazos ankafl la kelkaj kunsidoj de la Oka Kongreso da E. A.N.A. kaj
U. E. A. delegitoj. Specialaj fakaj kunsidoj estas en
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preparo, por ke nia kongreso havu kieł eble gravan
kaj vastan kampon.. La ćefaj kunsidoj okazos en la
yesperoj, por ke la kongresanoj havu tempon viziti la Ekspozicion tage.
Unu vespero estos okupata de senprepara oratora
konkurso, esperanta komedieto, deklamajoj
kaj
kantoj.
Vi volas denove atentigi pri la bezono de frua
aligo al la Kongreso., Partoprenantoj devus tuj
mendi sian kongreskarton kaj rezervigi al si logejon.
Dum la monato de Aflgusto, San Francisko gastigos
pli ol 250 Kongresojn, kaj estus konsilinde fari siajn
arangojn kieł eble plej antafltempe.
La kongres-insigno estas la plej bela kaj mul tekosta iam preparita por Esperanta Kongreso. La
kongresanoj kaj helpkongresanoj liceyos gin senpage,
kunę kun ćiuj dokumentoj de la Kongreso, bela
gvidlibro tra San Francieko, ktp. Aldonę al tluj doku-,
mentoj, la helpkongresanoj ricevos senpage la koić
ktojn da yiiajkartoj de San Francisko kaj la Ekspozicio (10 kartoj kun esperanta teksto) kaj provizon da Kongresaj markoj., Oni vidos, ke ćiu
ricevos plenan yaloron por sia kotizajo.
La adreso de la Kongreso estas simple:
ESPERANTO KONGRESO
San Francisko, U. S. A.

ESPERANTO KAJ IDO
Kun plezuro ni publikigas la leteron ric?vitan
de s-jTO Francisco V.. Lorenz, unu el la plej malnovaj kaj kompetentaj esperantistoj en Brazilio, kin
Idiistiginte nun jreyenas al Esperanto'.
” S. Feliciano (Rio Grandę do Sul), 1-8-15
Estimataj samideanoj de la Redakcio de "Brazila
Espejrantiisto,,:
Kieł vi scias, Ido altiris mian simpation, kaj
mi decidis min propagandi gin, konjektante, ke
tiel mi laboros por "la plej bona lingvo internacia.”
La senćesaj atakuj de la Idistaj ćefoj kontratt
la irespektinda d-ro Zamenhof, la ćńm plimultigantaj
kaj piraktike neutilaj śangoj, kiujn la Idisla Akaile-
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mio enkondukis en la sistemon, kaj la lingvistikaj
laboroj de s-ro Renć de Saussure kaj aliaj scienculoj
konvinkis min, tamen, ke mi estas en erara vojo,
ke la plibonigoj prezentitaj de Ido estas nur gajnaj,
kaj ke Esperanto tafigas vere multe pli bonę por la
rolo de lingvo internacia. Tial mi det; uis la restanta.in
ekzemplerojn de mia gramatiko kaj yortareto de
Ido, kaj refarigas ano de 1’ Esperantistaro, pri kio
mi jam sciigis la malmultajn personojn, kiujn mi
estis iginta simpatiaj por Ido. (Se vi volas, vi povas
publikigi tiun ći mian deklanon).
Salutas vin korę
Francisco Yaldomiro Lorenz” .

ETERNA DORMADO
i
La tuta logantaro de Ceara (*) konas
la historion de la senpluveooj; iii scias, ke
estis patroj kiuj ivendis filinojn por plentnano da faruno... Hi scias ankau ke aliaj mor,tis kun sia tuta familio, por ne almozpeti...
La historio, de tiu infano, rakontata ći
fie en malgrandaj ćapitroj, kieł respektegoal gia granda fila amo — estas fragmento
de la historio de la senpluveco, kiu estas
skribita per larmaj literoj en la koro de la
bona internlandulo de Ceara.
II
En tiu decembra vespero, larmplena kaj
malgaja, estis pluvetinte sur la vojo, kiun
trairis la pasanto en la malproksima internlando, kaj tie eligis el la tero, akra odoro,;
egala je tiu, kiun sentas la argilajofaristinoj, kiam iii' jetas akvon sur la sekan argilon.
Mejlojn jam rajdis la yojaganto, kiu foriris tre frue, kaj la suno soifis, suóante la
malmultajn akyerojn, kiujn la roso lasis niatene će la yelkintaj folioj de 1’arbaro, en
tiu malpli sęka, ol la aliaj kaj promesanta
yintron tago, kiam al la laca yojaganto
montrigis barako de foriguloj (**).
Kaj li pensis pri batalkampo, će kiu ćiuj
batalantoj falis antau la terura glavo de
la Malsato...
La suno jam1atingis la zeniton, por oportune rigardi el la supro de la ćielo la palegajn yizagojn de 1’ kadavroj.
Nur unu yirino estis ankorafi vivanta,
havante će la brakoj kyinjaran filineton,
kiu baldau estos la sola angelo maldornianta
en la mezo de tiuj mortintoj.
Baldau tiu infano restos sola en la mondo,
ćar gi jam vidas sian patrinon morti iom
post iom.

Longa estas la turmento de la morto,
kiun la malsato suferigas a lla malfelićuloj.
III
Al la yojaganto dolorigis la koron, ke
li vidas yirinon inortadi de malsato. Li
atendis, gis tiu malfelićulino fermis la okulojn al la mondo, por preni la forlasitan
infanon.
Kiam la skeleta kjorpo de la yirino ćesis
movigi, falis plene sur gin sunradio, kiu,
anstatau benita kandelo, lumigis tiun mai......
gajan scenon de la Morto...
Kaj sur la yangoj de la infano ekfluis
torento da larm o j; ne tial, ke gia patrino
dormas, ćar baldau śi yekigos, sed tial, ke
la patro, kiu estis elirinta matene, por serći
mucMwa (***), ne reyenis ankorau. Kun
tiu homo, kiu donis al gi mangi, gi ne volis foriri, ćar gi timis...
IV
Kaj la yojaganto, kiu pasis tie longan
tempon kaj ne volis veki tiun malfelićan
infanon el la senkulpeca dormo, ekrajdis
antauen, kaj sur lia vizago de forta viro
rulis nun rozario da larmoj.
V.
La sekyintan tagon, tre frue, la yoja
ganto reyenis tra la sama vojo.
Kaj, apud la barako de la foriguloj, li
renkontis la infanon, kiu, inter larmoj kaj
plorgemioj, rakontis al [li la emociigan histo
rion de la dormo de sia patrino, kiu ne volis
plu yekigi.
Kaj la suno atingis ree la zeniton, por
rigardi el la supro de la ćielo tiun homon,
kiu ricevis en siajn brakojn kaj metis sur
la antauselon tiun senkulpan infanon, liveritan al li de la tre puraj manoj de la K an
tato.
El Eduardo Saboya tradukis
Cldrińdo Diniz Gonęalves
Aracaju — Serglpe
(*) Nofida stato en Brazilio, tiu en kiu la senpluvecoj estas, ati plibone, estis plej teruraj.
(**) Dum la senpluveco, la tuta malrića loganta.ro elmigris el la interno de 1’ Stato al la marbordo,
precipe al la ćefurbo (Fortaleza) kie la malsanoj,
ni diru — la variolo, preskaO ćiam metis finon al tiu,
kiujn śparis la malsato. Tiuj, kiujn la soifo kaj mal
sato elśiris el iliaj kampoj kaj hejmoj, nomigis
foriguloj (en portugala lingvo retirantes):
(***) Mucuna afi ol\o de boi (ćar gi produktas frukton, kies semo, kiu taras servon,.kiel mangajon, al
la foriguloj, estas bovokulsimi!a) estas kreskajo tre-;
komuna en la norda regiono de la lando.
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LA M ATĘNO
Vi pli amas la liton, ol la gardenon.
Vi estas sola en tia prefero.
Cu vi ne audas la birdetojn? Cu vi
ne sentas la parfumon de V floroj ? Ili
estas ćiuj viglaj, guantaj la sunon. Vi sola
koleretigas, kiam oni vin alvokas por la
festo de 1’ Naturo.
Cu tio estas pro la varmeco de 1’ lito?
Tiu de 1’ suno estas pli agrąbla, ol tiu de
1’ littukoj, kaj en la gardeno estas la arornoy
kiun vi ne havas ći tie.
Kun la fenestroj fermitaj, la aero de
via dormoćambro malbonigis pokte, kaj ekstere ćio estas pura.,
Vi spiras Ci tie, kion viaj pulmoj eljetis
— gi estas kvaza& vi maćus la restajon
rem aćitan de iu frukto. Kio donas koloron al rozoj? la suno. Cu vi preferas la
jnalsanecan flavon?
Mi konservas min fortika, bar ćiuniatene mi eliras al la granda Lumo. Ci estas
religio — la religio de 1’ sano.
.Ellitigu 1-La nokto estas la ripozo: gi
estas pordto, kiu fermigas sur .la.Naturo, enigante gin en la silenton kaj en la trankyilccon'. La tago> estas la movo.
L a mallaboremo estas enirejo sendefenda, tra kiu penetras ćiuj malvirtoj. La ekzerco estas bezonajo de 1’ korpo kaj de 1’ animo.
Eć la ąrboj malliberaj movigas je la
vento, skuante la branćojn. La maro ne ćesigas la ondojn, la riveroj ne haltas. Kie śajnas estis senmoveco, tie estas ago nevidebla. La homa estajo sola malstrećigas en
lą inercio.
Cu vi volas la perfektan bildon de la
mallaboremo? la ślimejo. Ci estas la senutilo, kaj ćio, kion gi produktas, estas malbonajo. La floro mem, kiu gin ornamas, estas
venenporta kaj mortigas.
Malsupreniru. Venu por senti la blovadon de 1’ mateno, por audi la pepadon
de 1’ birdoj, rićigi per oro vivanta, meti sur
vian nigran hararon diademon el suno, preni
sur viajn manojn la lumon, kiu estas animo,
marśi per gi, senti gin ćirkaue.
La mateno estas la juneco — gi estas
la hoio de V infanoj. Ne forestu vi sola
la ludejon, -por ke la aliaj infaninoj ne
ridu je mia filino, kiam iii vldos sin aperi malvigla kaj pala, kvazau floro sen freśeco.
El Coelho Netto tradukis
Alcibides Cdrrea Paes.
(Aracaju

'Sergipe.)
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' C E A M IK O J
(Leao Tolstoi)
Du amikoj promenis tra a rb a ro ; aperis
urso, kiu estis tuj sin jetonta sur ilin.
Unu grimpis sur arbon, kaj sin kaśis,
dum la alia restis sur la vojo.
Tiu ći teren falis, kaj śajnigis Ociel’ mortinto.
La urso alproksimigis, kaj flaris la viron, sed, ćar li haltigis la spiradon, la
besto jugis lin mortinta, kaj malproksimigis.
Kiam la urso estis malproksime, la alia
malgrimpis el la arbo, kaj, ridante, demandis al sia arniko :
— Kion diris al vi en la orelon la
urso ?
i
— Ci diris al mi ke tiu, kiu forlasas sian
amikon en dangero, estas malkuragulo.
i

Esperantigis,

. •.

Sebastiao d' Albuquirque.
Aracaju — Sergipe.

N IG P A J

OKULOd

(El Raymundo Magalhaes.)
La okuloj de Mario estis nigraj, nigraj...
Ili brilis kieł du tre maloftaj blindigaj perloj kaj ensdrćitaj en la konfco tre liela de
śiaj palpebroj atlasaj kaj roizkoloraj.
La larmoj ne imalsekigis ilin kaj nek
nubo de malgajeco tnalheligis ilian brilon.
Mario am is. . .
Sed śia amo mo.rtis tre frue kieł mortas
rozoj —- en la printempo de 1’ vivo.
La okuloj de Mario estis nigraj, nigraj...
Ili estis blindiga brilo de du tre maloftaj
perloj kaj ensorćitaj. . . ’
Sed kiam la anto eniris en la koron de
Mario, śiaj okuloj imalgojigis, nialakceligis,
malsekigis kun larmoj kaj neniam plu brilis,
neniam 1
Malbenita estu la amo !
Tradukis.
i
Targinp Soares. Mossóró, — B. G. Ńorte.
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Italiana.
Da Italia forte e sadia
A doce lingua aqui esta ;
P ara expnm ir a harmonia
Mais terna lingua nao ha.

Soihoś nós as linguas vivas
Reunidas por e n a n to ,
Dando palmas, dando vivas
Aos pnogreseos do (Esperanto.

Hespanhola.

Lingua Portugueza

Eu sou da terra valente
Dos touros, d a litz, do sol
Eu sou a lingua eloquente
Do bravo povo hespanhol.

A lingua eu sou portugueza,
Do grandę vate Camóes,
Que encerra tan ta belleza
E as mais gentis expressóes.

Russia.

Franeeza.

Da Russia fria e nevada,
A lingua altiva esta a q u i;
Na steppe sełnpre fallada
As inflexóes nao perdi.

Da patria alegre do chic,
A lingua franeeza eu sou,
Nao ha quem tristonho fique
Si alguma vez tne fal!ou.

Japoneza.

Ingleza.
Das linguas aqui presentes
A lingua ingleza sou eu:
Fallada nós continenttes
Que a sorte me concedeu.
Allema.
Diz qualquer um que me veja,
Da ingleza ser quasi irm a ;
0 riso esta onde eu ’steja,
Eu sou a lingua allema.
Nao havendo, de ordinario, facilidade em vestir
as personagens a caracter ou mesmo com as ceres
do pavilhao da naęaa, em que e falada cada urna
das linguas, as nove meninas se devem apresentar
de branco, trazendo a tiracollo faixas com essas cdres nacionaes, em combinaęao com as bandeiras que
etnpunharem: assioi a lingua portuytieza trara a
bandeira brazileira e a faixa verde e encarnada
lepresentandCT Portugal; a lingua inyleza, a bandeiia
da Inglaterra, sendo a faixa listada, scmclhante
ao pavilhao <tos Estados Unidos da America do Norte;
a lingua franeeza, a hespanhohi, a nlbtma, a italiana,
B r«aió e a japoneza faixas das córes das bandeiras
respectivas; a lingua Esperanto a bandeiia adoptada,

-

Eu sou a lingua exquisita,
Mas cheia de tradicęao,
Fallada por quem habita
O velho e laltiwo Japao;
Esperanto.
Unir eu todas num laęo
De amor, e segredo meu,
No mais fraternal abraęo,
Que o Esperanto sou eu.

e a faixa, com uma ou mais estreltu; verdes sobre
eampo branco, podendo ter, para maior destaque,
listas verdes nas extremidades, Essa personagem
podera trazer a cabeęa um diadema, tsndo ao centro
uma estrella verde.
Durante a introducęao, cntram, niui.chando a um
de fundo, viudo a frente a lingua portugueza, e, em
quinto logar, o Esperanto. •No fim de cada copla, fa;zem cvo1u ;0 js, marchas e contramarchas, dispondo-se
em liuba de frente para ser cautada a. copla seguin_ te. O Esperanto deve occupar semprc o lugai- central.
No finał, sahem, marchando duas a duas, tendo a
frente o Esperanto,
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C — Kara samideano, gis plezura revido. F — Cis... Cu vi jam foriras?
C — Jes. Mi havas ion por fari, kaj
S r o B. ne venas. Cu vi scias, Cu li venos?
F — Mi ne scias. Sendube afero tre grava malhelpis lian venon, tial, ke li enestas
tie Ci, de la, 4a gis la 5a, ciutage.
C — Bedaurinde I
F — Plie, mi ne. parolis hodiau kun li,
kaj pro tio mi ne povas doni al vi pli bonan
informon.
C — Negra ve. Mi revenos morgau.
F. — Cis morgau, do.

jPl L

— Caro samideano, ate o prazer de tornar
a vel-o.
— A te ... J a vai?
— Ja. Tenho que fazer, e o sr. B. nao
vem. Sabę se elle vira?
—Nao sei. Sem duvida negocio importante impediu que viesse, porque todos os dias,
das 4 as 5, elle esta aqui.
—Que p e n a !
— Demais, nao falei lioje oom elle, e
por isso nao posso dar-lhe melhor informaęao.
— Nao faz mai. Voltarei amanha.
— Ate amanha, entao.
N. B.

M IA F IL 1 N O

LA SIEGO DE KORINTO

DpMjmgos Borges de Barros

(LORD BYRON.)
Esperantigis d-ro yenancio da SUva.

(Bario da Pedra Branea)

Estu la, virto,
Filiuo mia,
De 1’ vivo via
Sola honor’. •

XI

Car sen la virto
Trompema estas
Sorto kaj restas
EC sen valor’.
Cio p e re a s;
Velkas beleco;
Arno, riCeoo
Kuregas for.
Nur kun la virto
Kidas la sorto ;
Nek en la niorto
Tremas la kor’.
Estas la virto
En vivo, kio
De la lilio
Pura kolor’.
Filin’ amata,
Ciain zorgadu,
Ke belkreskadu
Tiu 'Ci flor’ 1
Esperantigis.
FrartPisco

P.

Lorenz.

Estas noktomezo. La malvarma disko
de la luno iluminas intense la brunajn montojn, la maro skuetas la bluajn ondojn, la
lazura ćielo etendigas kieł suprependita oceano, dissemita je lumaj insuletoj de tremetanta kaj etera brilo.
Kiu iam rigardinta Pian helecon povos sin turni teren sen mai gojo, sen la
deziio posedi flugilojn por supreniri kaj fandigi en ilia eterna radio?
En ainbah niarbordoj Ja ondoj ripozas
kvietaj, klaraj, bluaj (kieł la a e ro ; apenaft
la marśaumo rulas la śtonetojn, mallaute
murmuirante kieł riverełot
La ventoj dortnis trankvilaj sur la on
doj la standandoj pendigis laulonge de la
mastoj, ćirkauvolvantaj ilin, kiuj elmont rjs
supre la helan kresoenton.
La profunda silento estis nur interrompita de la alarmkrio de 1’ gardostaranto
kaj de la ofta, akra Cevalbleko, al kiuj
respondis la eho de la m ontoj. La large
disvastigila iiurm urodetiusangavida popolamaśo kraketis kieł arbaraj folioj, de unu
al alia m arbordo; kieł disvolvigas tra la
spaco la vo6o de la "Muezino", invitante
al la noktomeza p ręg o ; malgoja kanto resonanta super, la ebenajo, kvazau el ia
izolita sp irito . Ci estis melodia sed melan-
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kolie dolCa kieł longa, sejimezura tono, eltirita de la vento el harpkordoj, kaj ńekonata de la mortemaj kantistoj.
Al tiuj logantoj interne de la muroj,
gi śajnis profeta krto de ilia defaligo, gi
frapis ankau la orelon de la siegantoj kieł
malafigura, dolora, nedefinita anta&signo;
kieł subita ekbato momente haltiganta la
koron, kiu poste rapidbatas, kvazau hontigita pro la stranga sento kiu gili m&tord ig is; kieł la rapida kaj funebra sono de
la sonorilo vekante por la enterigo eć de
ia nekonatulo.

KRONIKO
Rio de Janeiro — "Reformador” oficiala organo de Federaęao Espirita Brazileira, publikigis artikolon de s-ro A. de
Moraes sub la titolo "Esperanto kaj la
Universala Frateco”. — L a tre legata jur
na’o ”A Rua” publikigis longan intervuon,
kiun gi havis kun s-ro A. Couto Fernandes,
prezidanto de B. L. E., pri la movado de Es
peranto dum la milito. — En ”A Noticia”
aperis bonega letero el Parizo de nia kiera
samideano s-ro Medeiros e Albuquerque, kiu
jus estis elektita oficiro de la franca honorlegia ordeno, pri la uzado de Esperanto dum
la milito. — Kelkaj jurnaloj publikigis la
tradukon de la artikolo de "The British
Esperantist” tito'ita "La Jingvo de la internacia pacinterkonsento”.
— ”A Trombeta” publikigis la portreton kaj artikolon de s-ro Jose Luiz Segarra Ramos, nia samideano en Montwideo.
(Uruguay). — La 6a de Junio okazis la 20a
kunveno de Virina Klubo Ce la 2a sekretariino f-ino Romancina Calmon. Oni deklamis, ludisfortepianonkajdancis. — La 25aa
de Junio će la "Kristana Asocio de Junu!oj” nia samideano s-ro Giovanni Leoni
faris bonan paroladon pri "Esperanto kaj
la aktuala milito”. — J e la 27® de
Junio okazis generała kunveno de Brazila
Klubo "Esperanto” por la balotado de gia
nova estraro. Je n gi e3tas: — Prez. —
d-ro Nuno B aen a; vicprez. — d-ro Hernani
da Motta M endes; 1» sek. — s-ro Jose
Machado T o sta; 2a s e k .- s - r o OdilloPinto;
l a kasisto— s-ro Armin to de Moraes kaj 2»
kas. — s-ro Octavio de Azevedo Macedo.
K onsilantaro: Sub-kolonelo d-ro Moreira
Guimaraes, Grafo Affonso Celso, d-ro Everardo Bakheuser, Kplonelo Manoel Portilho
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Bentes, Majoro Lauriano das Trinas, d-ro
Venancio da Silva, f-ino Julia Fernandes,
d-ro Jose A. Boiteux, s-ro Giovanni Leoni
kaj s-no Honorto Leal. Estis aklamita honora ano s-ro Grafo Affonso Celso.
Rio Grandę Sul. — La jurnalo ”A
Opiniao Publica” en Pelotas publikigis a rti
kolon titolitan "Esperanto kaj la Telegrafo”.
— Forlasinte Idon, revenis al Esperanto
kaj aligis al Brazila Ligo Esperantista la
kiera kaj malnova esperantisto s-ro Francis
co, V. Lorenz, loganto en S. Feliciano .
Minas Geraes. — J e la 23a de Majo
fondigis en Teixeiras klubo, kies celo estas
propagandi la internacian helplingvon Espe
ranto per ćiuj eblaj rimedoj. Je n estas gia
estraro : Prez — d-ro Antero Barrozo J u 
nior, sek — Alcindo H. Brito, kas. — p-ro (Ismael Gomes Braga. Estis aklamita honora
prezidanto s-ro A. Couto Fernandes. Al la
nova kunbatalanto ni deziras longan vivadon.l Kelkaj anoj Ide tiu klubo aligis al B ra
zila Ligo Esperantista.
A. C. F,

0 ESPERANTO NO ESTRANGEIRO
O suecesso de que se revestiu o 8°. Congresso
dos Esperantistas da Gi-a-Bretanha affirma que a
propaganda esperantista continua ininterrupta, e
ao mesn» tempo que os samideano3 preparam-se para
desenvolver poderosamente a uti'idade pratioa da
lingua internacional. O reconhecimento official das
yautagejis do Esperanto foi feito pela Allemanha, fazendffl publicar nesta lingua a defesa das accusaęóes
a ests paiz por actos praticados durante a presente
gueiira.
Naoi cabe nesta chronica a discussao do bem ou
do mai que os esperanitiistas allemaes tenhlam feito,
cotn a publicaęao em Esperanto do assumptos de
guerra.
Ainda que para a maioria dos adeptas o Espeperanto soja um inetrumento de paz, para a outra
parte e simplesmente um meio commodo de intercomprehpnsao. E como, segundo a Declaraęao de
Boulogne, ella pode ser usada -para qualquer fint, <5
logie® que a publicaęao em Esperanto d’este ou d'aqueile assumpto, de piaz ou de guerra, e perfeitamente IŁeito. E ’ possivel que por motivo mesmo
da guerra, a im portancia d’essa publicaęao nao tenha sido devidamientie lapreoiada, e sua util dividgaęao sofriido totalmlente, desapfu-ecUndo assiml o p|roreito .qne dalii pbder-se-ia tirar. Contudo, nesta a
esperanęa de que, depbis da oalamtitlosa conflaglraęao,
o Esperanto tomfe um' novo iimp.ulso, aooionado pelos
eiw iam cntoś obtidos.

g
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Cumprc salientar as ctsforęos dos samjdeanos
argientinos, que pibb' a dira|cęao do sr. D. I. Dalmau,
imprimiram uma foręa npva a piopaganda do Espe
ranto na progressista Republica Platina.

Iuglaterra. — O grupo Groydon realisou a sua
excursao annual. — O grupo de York progride satisfatoriamento. Semainalmente ha lięóes para as classes. elementarz media e superior’ e em segjuida discussSes, conversas e discursos em Esperanto; — Em
Ediubufgb realisou-se a distribuUęao de certificados
e diptomas aos policias loeaes, qu: em agradecimento
a Miss Munjro, sua. professorap lhe offertaraani u,m
b,racelete'de ou.ro.. — J a esta.eml serfflięo a Esperanto
Ambulajncia n®. 2 — Replisou-se o oitavo congjrepso
dos Esperantietas da Gran-Bretanha, em Bath, sob
o patronado do Duque de Connaught, do bispo de
Bristol, do Mayor e do ex-Mayor de Bath. — Effectuou-se tambem o setimo congresso belga esperantista, o qual teve sua sćde em Bath. — Eim
Finsbury Park, foram inieiados cursos, ao ar livre.
Franca. —

Funcionam regularmente 25 grupos.
Em BeauTOis, o sr. Deimatrcy fez um|a fex!plendida
conferencia perante um auditorio constituido por
300 inyalidos da actual guerra. — Em La Roche-surYo*n, o grupo esperantista, de acoordo eom a liniifersala Eśpermita - Asocio orgamisou um seryięó de correspondencia e procura de extraviados. — Pouco
a pouco vao rdalppalrecendo eim Paris os jornaes esperantistap e conferenciais de propaganda. — Eta Poi
tiers e Verdun actlva propaganda entre as foręad
de guarnięao.

Hcspanha. — A sociedade "Paco kaj Amo” , de
Barcelona, inąugulrou uma exiposięao de imprensa.
Depojfi de um ditraureo sobre a utilidade da imjpren^a,
representou-śe o dialogo ” 0iam a Kanta jo” , foram
1'idas traducęóep e poosias. — Realizou-se o 1°. Congresfao da Liga Esperantista da Pro.vincia. de Tarragona. — No grupo "Fratoco”, de Vendrell, iniciu-se um curso para senhoritas.
Suecia. — O olub Esperantista de Malmu, encer• iou os seus trabalhos do primeiro semestre de 1915,
havendo representaęao do sainete ” Uma hora de
• Esperanto” do professor Cart., traduzido por tres
alumnas e representado pelas mesmas.
Hollanda. — Effectuou-se a reuniao da Federa
ęao hollandeza.. Comparece: am delegados de seis grupos.
A reuniao seguinte devia ter-se realizado em Ams. terdam. O Club Esperantista de Haya continua a
, realijzar eom (succefsso as suas festas. — A 5a*.
. festa annual do Tramiijta Klubo teve o oomparecimento de 500 pesroas. — Com o titulo de ” Ni persiistos” fundou-se uma sociedade esperantista para
estudaiftes dlq escolas superiores, gymnasianos e lyceanbs.
'

Allemanha. —As reunióee do grupo de Bochun
realizam-se de novo com regularidade. — Em Cothen
o dr. Foehir dinige um curso com 30 alumnoB.
— No campo de concentraęao de Gottingen publicase um jornal esperantista para uso dos prisiotieiros.
Austria-Hungria. — o grupo de Bożen, em
grandę actividade, o: ganizou festas com tomboia. —
Em Urieste, a dr. A. Ghaz fez uma conferencia bem
succedida.. Abriu-se um curso dirigido pela sr. D.
Rand i, com 72 alumnps. ->
Italia. — Em Brescia, 11 alumnas fizeram
exame. Fundou-se um novo grupo. — Em Cremona,
os cursos da Federaęao dos Commerciamtes funcio
nam regularmente, contando no minimo 117 alumnos. Em Legmago* o s(r. Saggiori feiz uma conferencia
sobre "Espelranto e Cruz Ver«nelha.” , especialmento
destinada a enfermeiras ultimamente alistadas. —
Em Padua, curso com mais de 50 alumnos.
Russia. — Os grupos de Petnogrado oontinuam
as suas reunides mensaes, sendp rigorosamente exL
gitto e (pjumpnidb o uso do Ebpejw to. — A sociedade
Esperantista de Astrakan prep»ara um almanach
mahuZcrjpto, do qunj constgrao prodjicęjóes dos esperantisi^s loicaes. — Durante o Congresso dos Professores de Geogmphiii e ScAsjicias Naturaes, realir.ado em Moecou, funcionou uma exposięao espe
rantista, muito frequentada.
Portugal — O Lisbona Esperantista Grupo
realizou uma importante sessao de propaganda espe
rantista. O sr. Rodolpho Hom er falou sobre ” A superioridade do Esperanto como lingua internacional” , e o
sr. Martins de Almeida., sobre o thema ”O Esperanto
como pigente de paeificaęao” .
Republica Argentina. —E ’ animador o movimento de propaganda. Em Buenos Aires foram abor
tus novos cursos, muito frequentados. Tórnquist, Villaba, e ou.tras cidadies da provinoia de Buenos Aires
sao futuros cemtros de propaganda esperantistai Ba
Ma Blanc|a tórnou-se o cetotro argentino de irradiaęapi
esperantista,. Rqalizou-se uma grandę festa publica
para dłstribuięap dos premios cojnąuistadoss em pro»
vas difficeis, aos alumnos dos cursos do "Ateneo
Esperantista” , no Theatro Colon, de Babia Blanca.
Compairecemm A magmifiea reuniao para mais de
1000 pessoas. — Foram abertos cinco novos cursos
para conquista do "Diploma de Capacidade” . A directoria do activo Ateneo Esperantista 6 a seguin
te: Presidente, sr. D. I. Dalmau; wicC-presidente,
sr. J . E. B arąuin; secreterSot, sta. K : O: Toce, vicesecretario, sr. J . Urretabizkaja,; thesoureiro, sr. A.
Gallego; bibliothecaińo, sr. J . A. Ballesteros.
I
N. B.
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Korespondado

Bibliografio
Ni ricevis kaj tre dankas:
Batalo de Senlis. Germ-anaj mafkuragafo},. Mcirto de la Leutenanto Faunart —
Bastoul. Imprimerie Darantiere. 13 rue P a 
ul - Cabeti Dijon. Francujo.
Unna kaj dua Raportoj prezentitaj al
sinjoro ćefministro de la bomisiono słarigita por konstati Ja agojn faritajn de la
malamiko malrespekte al la regoj de la po■polrajto. (Dekreto de Ja 23a de Septembro
1914). El "Oficiala Jurnalo de la Franca
Respubljko”, de la 6a de Januaro 1915.
Traduko en lingvo internacia Esperanto kun
antaftparolo de Tristan Bernard. Brośuroj
l a. kaj 2a (de la eldonoj de la Komitato par
Francujo, per Esperanta., Librairie de 1’
Esperanta et des alies, 51, rue de Clichy,
Paris.
Civitanoj de I’ Mondo’ de Yervant H.
Iskender ; Dedióita al la altestimata memoro
de la Paciganta, Edwardo T77a. Esperantigita
de s-ro W. M. Page, redaktora de la "Espe
ranto Monthly”.
Pętu ekempleron de tiu brośuró al s-ro
Yervant H. Iskender, (Tojnha - Monachan,
Pifochry, Skotlando), fondinto de la Movado ”Civitanoj de 1’ Mondo”.
Algunos liechos y verdades que deben ser conoeidos : Btośuro de propagando
verkita de D. I. Daljmau. Ateneo Esperantista. strato 19 de Mayo, 151. Bahia Blanca
Argentina.
Karaktero laft Mr. J. M. van Stipriaan
Luiscius, advokato en Hago. Kvara ph'vastigita eldono, tradukita lad la 9a eldono
de 1’ nederlanda origina’o. Prezo. 0.200 sm.
Hago - Holando.

P. Kolev, 46 sir: Regentska — Sofia —
Bułgaria, deziras borespondadi Esperante
pri abe’kulturado, kuniklokulturado, kukokulturado, kc.
KAPITANO ANTONIO PINHO, Belmonte, Bahia, deziras interśangi pośkartojn, kiu
ajn la terno.
La anoj de GRUPO ESPERANTISTA
"COUTO FERNANDES”, Rua Collares Moreira, 116, SpLaiz, Maranhao, deziras inter
śangi pośtkartojn.
NOTO. — Enskribo en ci tiu fako kostas
$400 afl 0,20 sm, ćiufoje.
Ni akceptas respondkuponojn aft transpagilojn de la Cekbanko.

KAJ ĆIUSPECAJN ILOJN EL EUROPAJ
Atj USONAJ FABRIKEJOJ

por termezuristoj,
hemiistoj, kuracistoj kaj ćiąj
aliaj sciencaj kaj teknikaj
celoj liveras

PANORAMO
,..

DR LA

SAN FRANCISKA EKSPOZICIO
Ciuj Esperantistoj devus liavi unu el
Ci tiuj belegaj fotografioj.
M ezuro; du futoj laftlonge kaj ses coloj laularge. Ne haltu, sed mendu nun je
nia speciala prezo de Sm. 0,80.
A dresu:
A. S. Vinzent.
California St.,
SAN FRANCISCO, USONO

■ EIiiib Entrcpreno EspcrantisU,
105 HAW THORNE ST R E E T ,
Brocklyn, N. Y., Usono
CHAYES DE ESPERANTO
±

Cento 4$000
PR A ęA

15

de

N ovE mbro ,

n .°

2
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Vort aro Esperanta Portugala

TAR1FO POR ANONCOJ
»
»

8 .................................
5 ..................................

20$000
12$000
7$500
4$000

Por 2 foja ationcado rabato da 15 c/o
Por 3 »
»
»
» 20 ®/„
Por 6 »
»
»
» 30®/o

Portugala Revuo
Ciumonata organo de la Esperantistoj
Portugalaj

Jarabono :

1,60 Sm

KOMP1LITA DE TOBIAS R. LEITE

Um volutne in 16, 176 paga................

l$5C0

Diccionario Portuguez - Esperanto
compilado por Tobias R. Leite
Brośurita
........................
B in d ita.............................................

2$5G
3$00 J

ACETEBLAJ CE Francisco Alves & C. >
166, Rua do Ouvidor — Rio de Janeiro
MANĘRED, poemo de Lord Byron. F
la angla drama poemo esperantigis D-ro Be
ncmcio da Silva.
Brezo.......

l$000 (1 fr.)

(700 reis fortes)

L IV R O S

Rcdaktejo kaj administrejąj
a i s

R -u a .

ć lo

R

o s a r io ,

s i 5

Curso Elementar de Esperanto
em 28 lięóes por
M. Mendes e C. Fernandes
PREęO 1$500
A ’ venda nas principaes livrarias e na
Sede do Brazila Klubo «Esperanto», a Praęa
15 de Novembro.

LECIONOJN de

Na sede do Brazila Klubo, a Praęa lS a>
Novembro n. 2, 2®andar,encontram-se a vend?
os seguintes livros :
Brazilio. Parolado de Sro. E. Backhenser...........................................................
Methodo theorico e pratico do esperanto
por Honorio Rivereto .............................
Lina, cotnedia, por Pedro A.Coutin h o ............................................................
O Esperanto. Conferencia do Dr. E.
Backheuser..................................................
Esperanto. Conferencia do Dr. An
tonio C. de Arruda Beltrao....................
Karlo, facila legolibro, de P rivat..
Parizina, poemo de Byron, esperantigita de Dr. Venancio da S ilv a ..........
Chaves de Esperanto. . . . . . . . . . . . .
Curso Elementar de Esperanto, por
M. Mendes e C. Fernandes...................
Manfred, drama poemo de Byron,
esperantigita de Dr. Yenancio da S ik a.

l$00<>
ł$00'.
l$00t>
$500
$500
$500
lSOOflL

$050

Itala, Latina kaj P ortugala Lingvoj
p er Esperanto
l$500v
kaj aliajn interesajn fakojn publikigas la
internacia duonmonata revuo ”L’ ESPEl$ 0 0 0
RANTO,,.
Ha tambem cartśes postaes de propaganda,
Jarabono Fr. 3.25 (Sm. 1.300)
pelo preęo de 50 rs. cada um, ou 600 rs. a
Kolekto 1913 (I.a Jaro) enhavanta 21 le- duzia.
cionojn de Italia lingvo — Fr. 2 (Sm. 0.800)
Specimenon kontrau respondkupono.
Konto 6e la Oekbanko Esperantista - London..
Livros em Esperanto
turni dl eldonisto

A. PAOLET — S. Vito al Tagliam ento
(Italnjo)
Abonejoj 6e ćiuj Librejoj kaj Esperantaj*
• Gazetoj
lO

Acham-se a venda na Lkraria A k es,
a rua do Ouvidor, 166 e na Lkraria Gomes
Pereira, a rua do Ouvidor, 91, dkersos tkros ,
em Esperanto.
,
Typ. Gomes Irm ao & C. A ssem blća 32

