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Universais Esperanto-Asocio1
E speran to -O fice jo j .

Oni konas la ĝisnunan ceton de la 
Esperantista movado; ĝi estas plej vasta, 
plej grandioza : doni al la mondo 
helpan lingvon, kiun oni uzos por 
internaciaj rilatoj. Por tio, (.'iuspecaj esper
antistaj organizadoj, naciaj propagandaj 
societoj, lokaj grupoj kaj kluboj, tiama
niere klopodis por lernigi Esperanton al 
kiel eble plej granda nombro da homoj : 
al gejunuloj en lernejoj, al maturuloj per 

publikaj kursoj; oni presigis en la naciaj 
gazetoj sennombrajn artikolojn pri la 
utileco, kiun al la homaro alportus la 
alpreno de komuna helpa lingvo, tiel facila 
kaj tiel taŭga kiel tiu elpensita de Zamen
hof ; la estraroj de niaj esperantistaj 
societoj sin turnis ofte al Ia ati toritatuloj 
de ĉiu nacio en la sciencaj rondoj, en la 
armeo, kaj ankaŭ al la registaroj mem, 
por ricevi aprobon kaj helpon.

Ni Here povas aserti, ke, malgraŭ la 
malhelpoj de la komenco, oni atingis jam 
bonegan rezultaton. La nombro de la 
esperantistaj kursoj ^iuoktobre malfermitaj 
kreskas rapidege ; pli kaj pli multaj estas 
la progresemaj lernejestroj, kiuj ne rubigas, 
donante oficialan lokon al nia lingvo en 
siaj programoj; pli kaj pli multaj ankaŭ 

estas la urbestraroj, kiuj donas ^ambregon 
por publikaj kursoj kaj eĉ ilin monhelpas ; 
la nacilingvaj gazetoj nun volonte akceptas 
niajn presotaĵojn kaj, se la disvastigo de 
nia afero naskas iafoje en ili polemikojn 
kaj kritikojn — kio pruvas ke ĝi estas 
nun atentinda — neniu kontraŭdiros, ke 
la favoraj artikoloj estas multe pli oftaj o! 
la malfavoraj. Eminentuloj ankaŭ envenis 
niajn vicojn: politikaj viroj, generaloj, 

scienculoj; eĉ mi scias pri iuj scienculoj, 
kies pretendita envicigo, ne estis por ni 
tute gojiga... Fine, pri la multeco de la 
ĝisnunaj varbitoj al nia afero, kaj de tiuj, 
kiuj regule legas nian lingvon, elokvente 
parolas la nombro de la esperantistaj 
societoj, kiuj atingis 700, kaj tiu de niaj 
gazetoj, kiu superas SO.

Cu do la tempo alvenis, kiam oni povu, 
pro ĝia disvastige^, uzi Esperanton kiel 
oni uzas nacian lingvon ?

Mi supozu, ke mi morgaŭ veturos 
Londonon ? ĉu  mi do povas esperi, ke mi 
trovos sur la Sipo kelnerojn aŭ almenaŭ 
kelneron, kiu parolos Operanton ? Ke, 
alvenante, m i trovos sur Ia trotuaro, en 
Charing-Cross, Esperantan interpretiston ? 
Ke, en la hotelo, kie mi loĝiĝos, oni 
parolos nian lingvon I Ke, per gi, min 
komprenos la komercistoj, kun kiuj mi 
negocos ‘H lo  ve ! ni devas konfesi, ke ne ; 
ke, se tia estas nia celo, gi estas ankoraŭ 
tre malproksima, ĉu do ni devas, ĝis tiam, 
kiam gi estos atingita, konsideri Esperanton 
nur kiel aferon helpindan, gian uzadon 
kiel ion dezirindan ? ĉu, en nia laborado, 
n i devas akcepti rezignacie la penson, ke 
giajn fruktojn guos nur niaj pranepoj ?

La iniciatintoj de la U. E. A. opinias tute 
alie. lli pensas, ke, kvankam la nombro 
de la personoj, kiuj povas paroli Esperan
ton, estas tre malgrava rilate al la nombro 
de tiuj, kiuj parolas, ekzemple, francan aŭ 
germanan lingvon, tre grava estas tamen 
la fakto ke, de nun, sur ĉiu parto de nia 
terglobo, ekzistas samideanoj; ili kredas, 
ke, kvankam Esperantistoj estas tiel mal
multaj, ke oni malofte renkontas unu el ili 
hazarde sur sia vojo, ili estas tamen -sufiĉe 

multaj, por ke oni renkontu kelke da ili 
en kiu ajn loko, kondiĉe ke io alia ol pura 
hazardo aranĝu la renkonton.

') V idu a Esperan to  » n°Ĵ 28 , 29, 30.

La unua tasko de iliti E. A. estas do 
arangi, plifaciligi tiajn renkontojn. Por 
tio, ni komence starigas sisteme en t iu 
loko, laŭ zorge antaŭdilinita plano, ejon, 
kiu estas la facile videbla kaj vizitebla 
centropunkto, kien alcentrigos la tuta 
Esperantista movado de la dirita loko. Tiu 
ejo estas nomata Esperanto-oficejo. Gi estas 
Ia postoficejo de la Esperantistoj. Tien oni 
povas skribi al la Delegito de U. E. A., 
al la konsuloj, al la estroj de la lokaj 
grupoj aŭ eĉ al iu ajn esperantisto de la 
urbo, kies gustan adreson oni ne konas. 
Tie oni abonas Esperantajn gazetojn, 
mendas kaj aĉetas (-iuspecajn Esperantis- 
taĵojn. Esperanto-oficejo estas la urbdomo 
de la Esperantistoj, ĉar tie oni povas pagi 
siajn esperantistajn impostojn, t. e. siajn 
kotizajojn ; tie oni povas demeti ati sendi 
siajn voĉdoniloin; tie oni legas, sur 
speciala afinejo, -la oficialajn avizojn de la 
grupoj kaj diversaj esperantistaj organi- 
zajoj. Tie estas ia  esperantista biblioteko. 
Esperanto-oficejo ankaŭ estas la informejo 
por la trapasantaj samideanoj, ĉar tie ili 
ricevos, ĉu parole, ĉu per donacataj gvid
f o l io j  kaj gvidlibroj, ĉiujn informojn por 
taŭge viziti la urbon ati komforte restadi 
en gi. Ankaŭ oni ĉiam devas sin turni al 
g i por ricevi la adreson de iu ajn esper
antisto de la urbo. kaj speciale de la 

konsuloj, kiuj donas ĉiuspecajn informojn 
kaj laŭ sia tuta povo helpas al la fremdaj 

samideanoj, komerci biaj, turis toj, maristoj, 
virinoj, junuloj kaj studentoj.

Tiuj servoj de la konsuloj estos pri
skribitaj en venontaj artikoloj. Sed de nun 
ni atentigas niajn legantojn pri jeno: Nia 
U. E. A. antaŭ ĉio klopodos por ke tiuj 
servoj estu zorge kaj akurate faritaj. Sed 
oni komprenos facile, ke ni ne povos ilin 
fari al ĉiuj Esperantistoj. Laŭ la deklaro 
de Boulogne, Esperantisto estas ĉiu homo, 
kiu uzas la lingvon Esperanto por kiu ajn 
celo : tia difino estas tro larga, por ke nia 
I'. E. A. akceptu kiel devon, doni sian 
helpon al ĉiuj Esperantistoj, konsekvence, 
eĉ al ĉiuj, kiuj uzus nian lingvon por 
malhonesta '•.elo :— jani oni asertas, ke 
ekzistaj tiaj. Niaj Delegitoj do estos devi
gataj doni siajn servojn nur al la anoj de 
la U. E. A, Cetere, por organizado de 
afero tiel grava kiel nia, ni bezonas 
monajn rimedojn ; ni havos gravajn 
elspezojn pro korespondado, presado de 
cirkuleroj kaj, eventuale, pagado de hel
pantoj. Estas do juste kaj necese, ke tiuj 
personoj, kiuj deziras uzi la servojn de la 
Asocio, anigu al gi kaj pagu la malgrandan 
kotizaĵon, kiu, ĉiujare, estos difinita laŭ 
propono de Tkomitato, per voĉdonado de 
la delegitoj.

Dum la propagandistoj sin turnas al la 
tuta homaro kun la celo gin esperantis
tigi, la I ’. E. A. do havas malpli vastan 
agadkampon; niaj penadoj estos nur por Ja 
anoj de nia Asocio; sed kun la espero, ke, 
pro la servoj devige kaj regule farataj at 

ili, gi rapide disvastigos sur la tuta 
terglobo kaj post ne tro multe da jaroj 
enhavos, ne ĉiujn logantojn de nia 
planedo, sed tre ŝatindan nombron de 
tiuj homoj, kiuj vojagas, interrilatas kun 
alilingvanoj kaj iamaniere partoprenas en 
la universala civilizacio, same kiel en 
Francujo kaj aliaj landoj la potenca asocio 
Turing-Klubo enhavas la plimulton de 
tiuj, kiuj Satas turismon kaj estas intere
sataj de la vojiraj emocioj kaj de la 
naturaj vidajoj.

Th. R ousseau .

Ifelpkomitatano de U. E. A.

Por (-iuj informoj pri la kreo, organizo de tiuj 
institucioj, konsultu la broŝuron Konsuloj & Esper
anto - Oficejoj (24 Sd. C-e nia Administrejo).
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Londono, Majo 1908.

Antaŭ 18 monatoj, la konservativa regis
taro estis venkita ĉe la balotoj kaj devigata 
cedi lokon al Ja partio liberala, laŭ la 
malnova tradicio. Grandan plimulton rice
vis la nova registaro, kaj multaj tiam 
antaŭdiris al gi longan vivon. Nuntempe, 
In situacio sangigis. En la plej multaj 
balotoj, la kandidatoj liberalaj estas ven
kitaj de konservativuloj, aŭ se ili iafoje 
sekcesas esti elektataj, la nombro da voĉoj 
ricevitaj de ili estas multe pli malgranda 
ol antaŭe. Kiel oni scias, la bedaŭrinda 
morto de Sir Campbell Bannerman nece
sigis la kreon de nova ministraro, kies 
cefo estas lerta «tathomo YV. Asquith. 
Laŭ la lego, ĉiu nova ministro devas esti 
denove balotata de siaj elektintoj, se li 
estas ano de la e cambro de la Komunu
moj j>, kaj, pli ofte, oni uzas la okazon 
por manifesti por aŭ kontraŭ la registraro. 
Tiun ĉi fojon, S-ro Winston Churchill, 
nova ministro de la kolonioj, jus spertis 
lu m alagrab lon  de tiu kutimo. En Man- 
ciiester, la loko konsiderata kiel la fortikajo 

riiberŝangismo, li estis venkita de la 
inservativa kandidato. Tiu malvenko 

A-kiu cetere nenie.' malhelpos la minis

trecon de S-ro Churchill — sekvanta aliajn 
neatenditajn malvenkojn montras, ke mal
graŭ ĉio la Brita liberala partio travivas
nun dangeran periodon. Ni nur mallonge 
ekzamenu la temojn, kiuj katizas gian 
nunan ekfalon, eble nur provizoran.

La Irlanda demando ankoraŭ multe oku
pas la spiritojn, kaj oni riproĉas al la nun 
reganta partio gian malcertan konduton 
rilate al (iu demando. En Manchester, S-ro 
Churchill klare parolis por la tiel nomata 
Home Hule, kaj simpla insisto pri tiu 
demando sufiĉas por forigi inuitajn elektan
tojn. Plie, tiu necerta politiko ankaŭ forigas 
la Irlandajn elektantojn, kiujn aliparte 
malkontentigis la registara politiko rilate 
al la edukadaj aferoj. Entute, sajnas, ke ĉe 
la lasta baloto en Manchester la Irlanda
noj plej ofte voĉdonis por la konservativa 

kandidato.
Alia kaŭzo de malkontenteco kontraŭ la 

registaro estas la nova leĝpropono pri 
License ,̂ laŭ kiu post dek kvar jaroj ĉiuj 

permesoj pri ekspluato de drinkejoj estos 
finitaj kaj ĉiuj tiaj vendejoj alte taksitaj ; 
permeson de ekspluato oni donos nur post 
unu jaro. Tiu propono, pri kiu nun ĉiuj 
parolas, elvokas fervoregajn diskutojn kaj 
multajn protestojn. Oni devas konsenti, ke 
en tiu demando la registara politiko estas 
tre klara kaj senĉancela, sed ĉu gi sukce
sos venki la malfavoran movadon, kiun 

kompreneble uzas la konservativa partio?
Oni scias ankaŭ, ke la ĉambro de la 

Nobeloj estis la ĉefa malhelpo por la ple
numo de la liberalaj reformoj. En la 
komenco, la registaro ĉie anoncis, ke tiu 
situacio devas sangigi kaj la potenco de 
la dirita ĉambro estu malpliigita, sed tio 
neniel okazis, kaj la Nobeloj ankoraŭ povas 
venke kontraŭstari la decidojn de la 
t Komunumoj ».

Rilate al la demando pri la defendo de 
la teritorio, iuj riproĉas al la liberala 
registaro, ke ĝi ne sufiĉe atentas pri la 
konstanta progresigado de la milita tiparo. 
Fine, la lasta afero pri la letero de la 
Germana imperiestro al lordTvvveedmouth, 

malgraŭ ke ĝ i estis ridinde trograndigita, 
postelasis malbonan impreson, kiun iuj 

penas kreskigi.
Sed la ĉefa problemo, la plej grava por 

la estonteco de nia lando, estas la demando 
pri la liberŝangismo. Tiu doktrino estas la 

netuŝebla principo de la liberaloj. Siatempe,

ili dank?al tio venkis la konservativulojn, 
sed nuntempe sajnas, ke okazos guste 
la malo. Efektive, la kosto de la vivado 
senĉese pligrandigas, la nombro de la 
senlaboruloj kreskas laŭ bedaŭrinda pro
porcio, kaj la publiko ekpensas, ke oni 
devas trovi rimedon por ŝirmi la Britan 
komercon kontraŭ la fremdlanda konku
renco, ĉu per altigo de tarifoj, ĉu per 
komerca interkonsento inter ĉiuj partioj 
de la Imperio. Plie, la elspezoj necesigitaj 

de la m ilita bugeto senĉese kreskas, kaj 
kelkaj opinias, ke per kreo de ne altaj 
importotaksoj, novaj monrimedoj estus 
troveblaj. Estas vero, ke parto el la kon
servativuloj restis fidela al la liberŝangismo 
kaj, en Manchester, eĉ voĉdonis por la 
liberala kandidato en la intenco montri 
sian tre klaran opinion rilate al tiu grava 
demando.

Fine, la agitado de la socialista kaj labo
rista partioj, pli ŝajna ol reala, proksimigis 
multajn gisnunajn moderajn liberalojn al 
la konservativuloj. Sed, la demando pri 
liberŝangismo apartigas eĉ la laboristan 
partion. La ĉefa celo de tiu partio estas la 
protektado de la internlanda laboro, kaj, 
en la realeco, la diferenco inter tiu ten
denco kaj la protekcionismo konservativa 
ne estas granda. Povus esti, ke, en pli 
malpli frua tempo, multaj laboristoj kon
sideros Ia protekcionismon kiel energian 
savilon kaj voĉdonos por tiu registaro, kiu 
enkorpigos tiun principon, kvankam ĝi 
tre verŝajne tute ne rebonigos ilian situa
cion. En la komenco, la estro de la konser
vativa partio, S-ro Balfour, multe ŝanceligis 
pri tiu ekonomia problemo, kaj dubis pri 
gia oportuneco. Nune, la diferencoj inter 
li kaj S-ro Chamberlain, la iniciatinto de la 
protekcionisma movado, preskaŭ tute mal
aperis, kaj nedubeble la liberŝangismo kaj 
protekcionismo estos la gravaj demandoj 
de la venontaj bataloj, (iis tiu tempo estas 
verŝajne, ke la partio liberala sukcese 
eltenos, ĉar gia plimulto en la Parlamento 
estas ankoraŭ fortika kaj giaj estroj estas 

energiaj.
L. H. G.

x o v - m n i > o
Mount Roskill. Marto 1908.

Kelkaj el la leĝoj donitaj al la popolo de 
la liberala registaro, en la daŭro de gia 
longa superrego, estas multe faritaj por la 
prospereco de la landoj, laŭ la opinio de la 

plimulto. La unua estas la « Lego pri la 
takso kaj imposto de la tonfloroj kaj 
enspezoj (Sept. 1891)», kiu anstataŭis la 
legon pri la «Imposto de ĉiu speco de 
proprado j>. La nova lego malfortigis la pre
madon de la terspekulaciistoj sur la tero, 
kaj tial lasis la teruzonton pli facile akiri 
teron por uzi. La terimposto, sub tiu ĉi 
leĝo, estas jare po I penco (4 sd) kontraŭ 
ĉiu livro sterlinga (IO sin) de la plena 
vendovaloro de la tero mem (sen ĉiuj 
plibonigadoj). Sed, tervaloro gis 5000 Sm. 
estas liberigata, kaj ne pagas terimposton. 
Tial, la kamparanido, kaj la metiisto aŭ 
laboranto de la urbo, kiu posedas sian 
propran domlokoj!, tute ne pagas ian 
terimposton, ĉar la tervaloro de iliaj kam
para tero aŭ domloko ne atingas ĝis la 
5000 Sm. La « enspezo-imposto » estas po 
6 pencoj (24 Sd) kontraŭ ĉiu livro angla 
de la enspezo (IO sm); sed la unuaj 300 
livroj (8000 Sm) ne pagas imposton. Estis 
ĉefe pro la terimposto de tiu-ĉi leĝo, ke la 
lando iom post iom sin levis el la tiama 
terura mizero, kaj ekprosperis. Kaj ĝisnu- 
ne, la bontempo daŭras sen interrompo. 

Alia terlego (1896) estas tiu, kiu donas 
al la elektantoj en lokaj regecaj distriktoj 
la povon altigi la lokan imposton nur laŭ 
la tervaloro, sen ia pliboniga valoro. 1.8



♦ e s p e r a n t o  «

loka imposto estas por prizorgi lokajn 
vojojn kaj pontojn, kaj aliajn lokajn 
servojn.

Por plene kompreni tiun ĉi aferon estas 
necese scii iom pri Ia lokaj memregadoj 
en Nov-Zelando. La lando estas nune divi
data (por loka memregardo) en 97 kan
tonoj (counties) kaj IOI urboj kaj urbe

toj. Multaj el la kantonoj estas plie 
dividataj en voj distriktoj. Ciu el tiuj 
dividaj posedas sian propran landlimon, 
kaj sian propran rajton altigi imposton 
por lokaj aferoj, precipe vojoj kaj pontoj, 
sed ankaŭ por multaj aliaj aferoj prove 
apartenantaj al la administrado de loka 
memregado. En la kamparo, la kantonoj 
(kutime, ne Oie) faras kaj riparas la Cefajn 
vojojn kaj pontojn, dum la voj distriktoj 
zorgas siajn lokajn vojojn kaj pontojn. 
Kompreneble, la kantono povas altigi la 
imposton tra la tuta kantono, sed sub 
severa limo, trudita de ĝenerala lego; same 
por la voj distri k toj. La kantonoj ne bavas 
ja ian rajton altigi imposton en la urbetoj 
kaj urboj, sed nur en la vro.j dis tri k toj 
entenataj en la kantona limo. Tamen, en 
kelkai kantonoj, sub speciala leĝo, la voj- 
distriktoj administras la tulan funkciadon 
de la kantono; ĉiu distrikto, urbeto, k.t.p. 
elektas sian propran konsilantaron. Antaŭ 
metinte tion ĉi, ni facile komprenas la 
situation.

La leĝo supredirita konsistas en tio, ke 
l'i %  el la elektantoj en ĉia loka memre
gada distrikto povu, per petskribo adre
sata al la konsilantaro, postuli baloton pri 
la demando : <r ĉu la loka imposto devas esti 
altigata lati la tervalora?» Kaj la baloto 
devas okazi, en 28 tagoj de post la pre

zento de la postulo al la konsilantaro. Se, 
ĉe la baloto, la plimulto voĉdonas jese, 
tiam de la proksima 81a de Morto, la 
imposto estos tiamaniere levata. Poste, se 
oni deziras reiri al la antaua sistemo, post 
tri jaroj tio estas farebla per la sama pro

cedo. La malnova sistemo altigis la lokan 
imposton laŭ la valoro de la tero kune kun 

la valoro de la plibonigaĵoj, kiel domoj, 
k. t. p.

Tiu ĉi malnova sistemo favoris la terspe- 
kulaciiston, kiu ne bavas ian plibonigajn 
sur sia tero; kaj ekstere, ĝi multe helpis 
lin por tenadi la teron ĝis iu estos devi
gata por aĉeti aŭ (ui la teron per tro 

granda prezo aŭ luprezo. —  La nova sis
temo : « la  imposto nur laŭ tervalora», 
liberigas ĉiujn plibonigadojn de la imposto; 
kaj tiamaniere favoras la pliboniganton, 
kaj devigas ĉiun pagi imposton laŭ sia 
tervalora ĉu plibonigita aŭ ne. Tial, la 

terspekulaciisto, kiu nenion faras por pli
bonigi sian teron, devas pagi ĉirkaŭ duo
blan lokan imposton tie, kie' la nova leĝo 
estas akceptita, kompare al tiu, kiun li 
pagas en Ia lokoj sub la malnova leĝo. 

Kompreneble, li forte kontraŭbalalas la 
novan legon.

Lo nova leĝo, ĝisnune estas akceptita 
de 74 memregadaj lokoj, kaj la nombro 
daure kreskas. La leĝo estas rifuzita, ĉe 
la baloto, de 13 lokoj, La akceptantoj 
estas : 2 el niaj 4 grandurboj, nome, 

Wellw{jton kaj Christchurch: 40 urbetoj, 
20 kantonoj, kaj 12 voj distriktoj. En 4 el 
tiuj ĉi urbetoj, oni poste balotis por reiri 

al la malnova leĝo, sed malprosperis en 
ĉiu okazo; tial neestas ia ajn loko, kiu
reiris al la malnova. El la IS  lokoj kiuj 
per baloto rifuzis la novan legon, unu estas 
la granda urbo, Aŭcklando. Pu urbetoj, 
ffastings kun 5000 loĝantoj, kaj Timaru 
kun 7000, dufoje rifuzis. Du aliaj urbetoj 
rifuzis unue, sed poste, ĉe alia baloto 
akceptis la novan leĝon. La ceteraj ne 

ankoraŭ balotis pri tiu afero, ĉar oni ne 
povas facile kolekti sulkajn subskribojn al 
la petskribo se ne estas homoj sindonaj en 
la Ioko, kiuj volonte laboras pro fio. Tre 
malofte ja, ni trovas konsilantaron, kiu 
volas, eĉ iomete, helpi tiun ĉi aferon, ‘•a l

la konsilantaro kutime konsistas el la pli 
riĉaj kaj maljunaj, kiuj havas pli da liber

tempo, sed estas ankaŭ preskaŭ ĉiam la 
malpli liberalaj; tial, la reformo marsas 
malrapide.

Tamen. Tafero estas ĉiam kaj ĉie la 
diskuta tajo de tre multaj homoj,kaj eble ĝi 
plirapide progresos en la estonteco. Certe 
Ia diskutado estas daŭre edukanta la popo
lon: certe ankaŭ ĝi pli kaj kreskas jaro

post jaro; kaj eble estas pli bone ke ĝi 
malrapide progresas. Oni diras «malrapide 
estas certe».

T. L. S.

U S O N O

Seattle, Aprilo 1908.

La rimarkinda aŭtomobila konkuro kiun 
antaŭ nelonge, organizisla Pariza Jurnalo 
“ Le Matin ” kies mafinoj Jus irapasis 
leonon, altiris multe da atento. Ciuj par

toprenantoj nun trovigas sur la maro, 
celantaj .^panujon, esceptinte la usonan 
maŝinon, kiu iras rekte al Vladivostock, 
de kie la konkuro rekomencos. La auto 
mobilistoj spertis grandegajn ĉagrenojn 
laŭ la tuta interspaco de New York ĝis 

Seattle^ kaj la irado estis konstanta batalo 
kontraŭ koto, nego kaj malvarmo. Preskaŭ 
ne necesas atentigi la mondon al la fakto 
ke en Usono vojoj taŭgaj por aŭtomobiloj 
au eĉ por iaj veturiloj praktike ne ekzistas. 

Estas multe pli bone nomi ilin “ tralis,'’ 
tre signifa angla vorto kiu ne havas 

esperantistan ekvivalenton. En seka vetero 
tiuj tiel nomitaj vojoj estas polvaj, sablaj, 
kaj en malseka vetero maraoj Sur la tuta 
orienta parto de la lando multe da neĝo 
falas vintre, kaj tiu ĉi restadas ĝuste 
kie ĝi falas. Multe pli da neĝo ol ordinare 
falis Ia lastan vintron, kaj la konkuro 
tra kelkaj statoj estis nur rieĝŝo- 
velanta afero, la mafinoj progresantaj 
«'iutage nur dek aŭ dukek m ejlo jn ! Tran
sirante. la grandegajn montarojn okcidene 
tajn, oni trovis la staton de la vojoj pli 
malbona, se tio estas ebla, ol oriente.
I'akte Ia kondukistoj tute malesperis kaj 
decidis forlasi tiun parton de la irado kaj 

transsendi la maŝinojn al San Francisco 
per la fervojoj. De tie oni enŝipiĝis, 
veturis al Seattle, intencante sekvi la ori
ginalan planon kaj transiri A laskajn. La 
usona masino ofektive penis tion, atingis 
Valdez, sed post nur dek-mejla iro forlasis 
tiun vojon pro gia tuta netransirebleco, 

ree enŝipiĝis kaj iris returne al Seattle. 
Kompreneble Ia tuta konkuro trans Usono 
estis nur serco, kaj oni ne povas konstati, 
ĉu unu masino aranĝis iradon sur Ia reloj 
de kelkaj fervojoj io tute ne permesita al la 
fremduloj. Estas certe ke la usona masino 
atingis Seattleon kelkajn tagojn antaŭ la 
aliaj kaj malfacilo estas kredi ko. tio 
rezultis sole pro Ia supereco de ĝiaj 
neĝŝo velis toj. Ciuj mafinoj ricevis verajn 
ovaciojn en multaj urboj, kiuj certe tre 
plagis al la kondukistoj. En Seattle tiom 
da aŭtomobilistaj entuziasmuloj ĉirkaŭis 
la konkurantojn de la elŝipiĝo ĝis la 
momento do la transmara ekiro ke la 
humila verkinto apenaŭ povis ilin vidi kaj 
ne sukcesis eltrovi ĉu iu el ili parolas 

Esperanton. Pri lio la usonaj jurnaloj ĉiam 
silentis ; konsekvenco mi tute ne scias ĉ» 
ia lingvo internacia ludas ian parton eu 
la ĉirkaŭ monda aŭtomobila konkuro. i 

S-ro O. J. Friedson, kiu anoncas siar* 
intencon eltrovi la nordpoluso!!, sintrovas 
en Seattle, kio li nun kolektas necesajojn 
por sia entrepreno. La nomito kredas i<e li 
povos atingi sian celon solo per la helpo 

de hundoj, kaj baldaŭ ekiros al Nome, 
Alaska, de kie li komencos la vojaĝon. 
S-ro Friedson kredas ke la sertao postulos 
kelkajn jarojn kaj lia plano eslas porti 
ŝarĝojn de manĝaĵoj al diversaj lokoj laŭ 
la vojo, iri returne por iliaj, kiujn Ii por
tos pli malproksime. Tiamaniere, kiam li 
lino ponos atingi la poluson, li trovos 
sufiĉe da necesajoj ĉe la lokoj kie ili estos 
plej utilaj. Li ne klarigas kiel li intencos 
transpasi la mejlcentojn de inaro inter 
Alaska kaj Ia poluso, sed tio estas mal

granda punkto, kompreneblo. Cu no estus 
bonega afero so iii sukcesus fine efektive 
eltrovi tiun multserĉatan poluson, por ke 
la homaro povu resi sin ('agrenigi pri ĝi ? 
Kiom da homaj vivoj jam oferigis en la 
servado, kaj kiamaniere utilos al ni kiam 
la poluso estos line atingita ?

Industriaj aferoj en Usono estas en 
malbonega stato : laŭ la “ Commercial and 
Einanda! Chronicle, " la plej eminenta 
financa jurnalo en la lando, “ Usono estas 
nun trapasanta unu el la plej severaj 

periodoj do komerca senmoveco on sia 
historio ", La kotonmuelejoj tiun ĉi jaron 
uzos un u milionon malpli da koton pakegoj 
ol en 1007, kaj ĉiuj aliaj aferoj suferas 
samo. Pli ol 5,000.«KIO laboristoj no havas 
laboron nuntempe kaj malgraŭ la fanfa
ronado de la grandaj Ciutagaj jurnaloj 

kiuj konstante konstatas ke la paniko jam 
forpasis, la fakto estas ke ĝi ĉiutago 

akrigas. .Malsatuloj trovigas grandnombre 
en ĉiuj urbegoj, kio ili ne povas trovi 
laboron aii nutrajon. La urbestroj ne 
permesas al ili kunveni aii prezenti 
skribpetojn kaj kutime uzas la policon 
por forpeli el la stratoj la kompatindulojn !
Al neniu malrica fremdulo ni konsilas 
veturi nun al Usono !

Charles-E. R a n d a l l .

Kroniko Politika
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Sajnas, ke la nova liberala Urita minis
traro, estrita de S-ro Asquith, ne tuj 
renkontis ĉe siaj unuaj pasoj la favoron 
de la balotantoj. En Manchester, unu el la 
centroj de la liberalismo, nova ministro el

la plej famaj, estis venkita de la konser
vativa kandidato. Tiu malvenko, kiu sekvas 
kelkajn aliajn, montras, ke ŝanĝo estas 
okazanta en la opinio de la Brita regnanaro. 
Je la okazo de la entombigo de eksĉefmi- 
nistro Campbell Bannermani^ oni multe, 
rimarkis la viziton de S-ro Clomenceau 
al Londono por ĉeesti tiun solenon. Tiu 
fakto antaŭiranta la baldaŭn viziton de 
prezidanto Fallieres montras al la mondo 
la fortikecon de la anglo-franca tiel 
nomata “ kora konsento

Dum en Germanujo daŭras la skanda
lan) elvokita de la aferoj llarden-Eulen- 
burg, en Aŭstrio estis organizita brila 
solenejo por festi la OO»» jubileon de la 
regado do imperiestro Francisko Jozefo. 
Preskaŭ ĉiuj germanaj princoj ceestis kaj 
respekte salutis Ia maljunan imperies- 

j tron, kiu dum (K) jaroj, meze de la plej 
| grandaj tumultoj kaj disfaligaj konfuzoj 
i sukcesis konservi la unuecon de la austro

hungara monarkio kaj elmontris ecojn de 
lerta kaj prudenta stafilomo.

En Francujo, la ĝeneralaj balotoj de la 

komunumaj konsilantaroj rezultis en resta
do de la nuna stato. Oni konstatas ĝenerale 

plifortigon dela registara partio kaj malfor
tigon pli-malpli senteblan de la konserva
tivaj kaj socialistaj partioj. Dum tiuj balotoj 
oni multo atentis Ia unuan kandidatinon ; 
en Italujo, la virinoj intencis pruvi, ke ili 
estas maturaj por la ricevo de Ia balot

rajtoj kaj organizis vastan kongreson, kiu
dum kelkaj tagoj okupis la tutan publikan 
atenton, kaj ĉe kiu la partoprenantinoj 
fervore diskutadis kaj laboradis pri .'ius
pecaj tenioj.

Fine, “ suno post larmoj ”, ni ne forgesu 
citi la entuziasmajn lojalismaj!! fnanifes- 
tojn en Portugalino on la honoro de la 
juna rogo, kiu solene malfermis la Parla
menton kaj al sia popolo promesis longan 
vicon de prosperadoj... A. B.

L a  F a k t o j
Aprilo 15 — Romo. —  Princo von Bŭlovv 

vizitas la Papon.

Ifi. W>nn. - Anonco de tipara manifestado 
konman Turkujo.

in. Gaeto. — Foriro de la Itala Aipuro
20. Homo. — Fino de la konflikto kun Italujo.
2 1 . Gvatemalo. — Atenco kontraŭ prezidanto 

Cabrera.

22. Parizo. — Mortode E nile Gebiiart, de la 
Francina Instituto.

Londono. — Morto de eksministro Gampbell- 
Ban nem ian.

Antverpeno. — Manifestado por la anekso de 
Kon«olando.

2.1-30 Romo. — Kongreso de la italaj virinoj.
Bogota. — Prezidanto Reyes transdonas la 

regecon al G-lo Angulo.
Korfuo. — Renkonto de la germana imperies

tra familio kun gedukoj de Conoaugbt.
Pe ter bur jo . — Subsk ibo de kontrakto inter 

Germanujo, Svedujo, Danujo kaj Rusujo pri la 
teritoria statano  de la Baltika maro.

Peterburga. —  Morto de S-lo Linieviĉ, eksestro 
de Rusa armeo.

25. Southampton. — Ektuŝego inter la vapor
lipo « Saint-Paul » kaj la angla krozŝipo 
« G lad iatora 3ĵ pereintoj.

Usono. — Terura ciklono en la ĉirkaŭajoj de
Meksika golfo ; centoj de pereintoj.

Romo — Morto de kardinalo Portanova.
27. Napolo. — Inaugura de internacia kongreso 

de la pozitivistoj.
20. Vieno.— Morto de ministro Francisko 

Peschka.

Port-de-France. — Politikaj konfliktoj : ia ur
bestro estas mortigita.

30. Parizo. Inaugura de la jara arta ekspo
zicio.

I Majo. —  lnternacia manifestado de la labo
ristoj ; neniu grava tumulto.

3. Francujo. — Unua baloto de la francaj 
komunumaj konsilantaroj, favora al la registaro.

VIVO I N T E R N A C I A
En la Cambridge^ kongreso, D-ro Za

menhof. ĉe la malferma kunveno, eldiris 

Ia jenajn parolojn, kiuj precize montras la 
signifon do. Esperantismo kiel movado:

« . . .  Cio, kio kondukas al rompado de la 
muroj inter la gentoj, apartenas al nia kon
greso. Vastaj kaj grandaj estas la rilatoj 
interla gentoj kaj nacioj, kaj vastaj kaj multe
nombraj estas la temoj, kiujn ni devos pridis
kutadi, (iel ekzemple, havante nenian intencon 
enmiksi sin en ian specialan sistemon pri tiu 
au alia temo, oni povas proponi al niaj kongresoj 
internaciajn sistemojn por la oportuneco kaj 
neutraleco de la rilatoj internaciaj, kiel ekzem
ple internacian monsistemon, horsistemon, 
kalendaron, k. t. p. kaj tiam ni povos esplori, cu 
la propono estas bona aŭ ne, sed ni ne devas 
diri, ke la diskutado pri tiuj projektoj estas 
kontraua al nia programo Oni eble 'ankan pro
ponos al ni la arangon de kelkaj festoj inter
gentaj, kiuj ekzistus paralele kun la specialaj 
testoj cle ria gento kaj eklezio, kaj servus por 
frate ligi intersi la popolojn; oni proponos 
ankan aliajn similajn aferojn. Ne venis ankoraŭ 
la tempo, por paroli pri ĉio detale, tial pardonu 
min, ke mi nur aludas per kelkaj vortetoj tion, 
pri kio mi volus multe, tre multe paroli kun v i: 
sed ĉiam pli kaj pli, komencante da aferoj 
bagatelaj kaj transirante al ĉiuj flankoj de la 
lioma spirito kaj moralo, oni proponados al ni
diversajn rimedojn, kiuj servas al la fratigado

de la homoj kaj al la rompado de la muroj inter 
la gentoj- kaj ĉion tion ĉi ni povos priju^i, 
akcepti a u  ne akcepti, sed ni neniam devos &in 
blinde forjeti antaŭe ; ĉar ĉio, kio servas al la 
fratigado de la gentoj kaj al la rompado de la 
malamikaj muroj inter la popoloj — se ĝ i nur 
ne enmiksas sin en la internan vivon de la 
gentoj — apartenas al la verda standardo...»

Ni do de nun, alterne kun n ia j« Enketoj > 
kiuj kontraŭe montras al ni la apartajojn 
de la gentaj vivoj, priparolos per speciala 
artikolo demandon rilatan al la plifaciligo 
kaj pliproksimigo de la interhomaj rilatoj, 
en kiuj Esperanto jam  ludas aŭ povas 
ludi gravan rolon. H

IN T E R N A C IA  H E L P A  M O N O
Kovaj cekoj internaciaj.

I nti el la plej interesaj kaj rapide dis
vastigitaj apfikajoj de Esperanto estas la 
sistemo de internacia helpa mono, kiun 
nun uzas la plej multaj Esperantistoj kaj 
sukcese altiris al si la atenton de la nees

perantista publiko. Tiu aplikejo de Espe
ranto jus faris gravan pason sur la kampo 
praktika per la kreo de Novaj cekoj 
internaciaj.

En la antaulasta numero de « e s p e r a n t o  » ni 
sciigis pri la enkonduko en la komercon de 
internaciaj tekoj Esperante redaktitaj kaj kies 
valoro eslas esprimita internacie per spesmiloj

La Bankunio Svisa estas Ia unua banko kiu 
akceptis eldoni kaj uzi tiajn ĉekojn. Alia Geneva 
banko (E. Piotet & Kio) sekvis la ekzemplon, kaj 
nun kelkaj komercaj firmoj, interalie la grava 
paperkomerca firmo BriquetXr Kio, uzas ilin por 
pagi fakturojn eksterlanden. En Dresden la 
banko Geb. Arnhold, kiu estas la oficiala banko 
Esperantista de nia kvara kongreso, ankaŭ eldo
nos internaciajn ĉekojn laŭ simila modelo.

De multaj samideanoj ni ricevis petojn por 
detalaj sciigoj pri la Esperantistaj Tekoj kaj pri 
iha uzmaniero. Sed, ĉar tiuj (-ekoj povas esti 
uzataj nur de ili, kiuj bavas mondeponon en la 
hanko kies nomo aperas sur la ĉeko, ni decidis 
presigi tekojn Iau nova modelo ricevebla de 
Ia Scienca Oficejo. Tiuj novaj ĉekoj estas
uzebla 
la ter"

de (-iuj Esperantistoj en iu ajn Ioko sur 
J obo ; la uzanta bezonas nur skribi inane Ia 

nomon desiabanko en laloko tiucele rezervita. Ni 
esperas do ke inuitaj samideanoj precipe la 
Komercistoj uzos tiu jn  au  similajn tekojn por 
(tiuspecaj spezoj internaciaj ne nur kun Esperan
tistoj sed ankau kun ne-Esperantistaj armoj, ĉar 
estas bonega propagandilo samtempe por Ia 
lingvo Esperanto kaj por la helpa mono inter
nacia.

Oni povas mendi ĉeklibrojn internaciajn ĉe la 
Setenea oficejo, 8, rue Bovv-Lisberg, Genevo. 
Unu ^eklibro da 50 « ekoj kostas 50 spesdekoj.

E. M.

ESPERANTO
MOVIDO ESPERANTISTO

N o tinda jo j.

B ritu jo : Niaj progresoj ne cesas en tiu lando. 
Lastatempe fondigis grupoj en Grangemouth, 
Paislev, Stockport, Upton, Hebden Bridge,' 
Great Gransden, Nelson, \Vakefield, Darlington, 
St-Albans, Leith, (entute ISI). Esp. sekcioj 
estos arangataj re Ia Franco-Brita ekspozicio 
en Londono kaj ĉe la Skota Ekspozicio eri E n 
burgo, kie kunvenos la Britaj samideanoj dum 
Pentekosto. S-ro Chris ten, finis sian 30™ 
Esperanton semajnon ; li paroladis antaŭ 
120oo parsonoj kaj instruis la lingvon al ĉirkaŭ 
1300. Nun, li provos esperantistigi la vastan 
Louglas’an libertempejo!! por junuloj, kiu enha
vas gis 150 ) anoj. — F In lando: Okazis la 2* 
jarfesto de la societo « Polusstelo »; oni kons
tatis gejajn progresojn de nia ideo ; en rie longa 
tempo vendigis pli ol OOOO lernolibroj.— Geima- 
nujo : Novaj grupoj en Frankfurta/Oder Eislingeri, 
Innsbruck, Kiel, Oldenburg. La sciigo pri la 
teatrejo ludota en Dresden de profesiaj aktoroj 
faris grandan impreson. — Hispanujo: Novaj 
grupoj en Utiel kaj Venta del Moro: entute 45 
grupoj — Holando: Gravaj progresoj por la 
enkonduko de Esperanto en la militistaron —

La Rumena societo jam  posedas 
pli ol oOO ano j; kursoj en Salatz kaj Bukareŝto
-  Fovtiigalujo : 2 grupoj fondigis en insulo 
Madeira dank al b-ro celei;. — Polujo : Pola 
Societo Esperantista, kun filioj en diversaj 
lokoj organizigis subla prezido de S-ro Grabow-

• : •‘drupoj  en Natalo kaj en Pretoria 
tondigis. — Usono: S-ro Privatdis nun paroladis 
antan 6000 personoj en 25 urboj; en (-iuj lokoj 
kaj speciale en universitatoj organizigas kursoj.
— F ilip ino j. — La Esperantistoj de la Filipina 
Insularo intencas organizi Esp. Kongreson por 
la Ekstremorientaj samideanoj ; jam la afero 
bone anoncigas.— Australia  : Novaj grupoj en 
Benada ikaj Bendigo; en Melbourne la grupo 
havas 100 anojn. En tuta Oriento, nia afero faras 
gravajn progresojn.

G aze ta ro .

Nova gazeto : L a  Unuii fo de la Bibliofiloj 
(dumonata gazeto por faciligi la vendon, atelon, 
«angon'de libroj1 gazetoj, k. t. p. Eldonisto: 
E. Philippe, Auŭz, Nord, Francujo. Abono: 
i Sm). — Anstatui Europa Celado (monata 
organo tle la samnoma vastega asocio, angle 
kaj Esperante Eldonisto : Br quet,‘ Gorraterie- 
Geneve). Espero pacifista aperos de nun nur 
dumonate £is nova avizo. Socia revuo aliigos 
sian formaton kaj farigos pli malkara.

En preparo : Tra la Filatelio (lorgano de la 
kolektistoj de p. m). La Centra Oficejo eldonos 
de Junio specialan gazeton, kiu enhavos oficia
lajn informojn pri la lingva komitato, grupoj, 
registaroj kaj Esperanto, k. t. p.
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UNIVERSALA ESPERANTO - ASOCIO
O F IC IA LA . IN F O R M IL O

Post sia rajtigo la komitato de la U. E. A., laŭ 
^ 13 de la Regularo, elektis la jenan estraron :

Pretanta lia B. E.» .: H. BOLINGBROKE MUDIE. 

Kies rezidanta da U. E. i  : H. HODLER.

D ek la ro

Kelkaj personoj insiste petis de ni, plej laute 
diri, kiaj estas la rilatoj de U. E. A. kontraŭ la 
Lingva komitato, la lingvaj demandoj, diversaj 
« projektoj » de internacia esperantista organizo, 
k. c.

Al tiuj personoj, ni povas nur konsili, ke ili 
bonvolu zorge relegi la § I , 2, 3 de nia regularo 
kaj la diversajn artikolojn ĉi tie publikigitajn pri 
lafondo de U. E. A. Ili bonvolu ankaŭ rimarki, ke 
la prezidanto de U. E. A. kaj unu komitatano 
estas anoj de Lingva komitato

Respondante al la demando de iu, ni povas 
deklari, ke la celo, intencoj, iniciatintoj de U. E. A. 
havas absolute nenion komunan kun la celo, 
intencoj kaj iniciatintoj de tiu aŭ alia projekto de 
internacia esperantista organizajo.

Ni aldonas fine, ke la laboro, kiun ni trudis al 
ni sur la praktika kampo, estas tro grava kaj tro 
plena je estontaj konsekvencoj por nia tuta afero, 
por ke ni konsentu iel ajn perdi nian tempon prj 
kiu ajn teoria diskuto sur la kampo de lingvaj 
aferoj, aŭ per enmiksiĝo en kiuj ajn interperso. 
naj aŭ intersocietaj disputoj, kiuj utilas al nenio

La Direktoro de E s p e r a n t o  

oficiala organo de U.E.A.

Fako I — A d m in is t r a d o .

Vocdonado. — Ĝis nun 84 delegitoj voĉdonis 
pri cirkulero 3», el kiuj 82 aprobas la projekton 
de provizora regularo kaj 84 rajtigas la propo
nitan komitaton. La jenaj delegitoj ne sendis al 
ni sian voĉdonilon : L. Baudet, Dr° Bnquet 
(Arrnentieres), U. Gicetti, Dattari, F. Giuletta 
(Firenze), D'» Ghalot (Toulouse), E. Decouches 
(Le Creusot), Fernandez y Martinez ( Madrido),
S. Hutten(Malmŭ), M. Krausova (Pralia), I^a Colla 
(Palermoj Muschamp (Zurich), Queste (Amiens), 
Rosals (Barcelona), F. Schuck (Braunscnweig), 
Vasiljev (Voronej). Tiuj delegitoj bonvolu konigi 
al ni, Cu ili ricevis niajn dokumentojn, kaj en 
okazo de ne-ricevo ili sciigu nin tre precize pri 
sia adreso. Ni speciale tute ne konas Ia gustan 
adreson de S-roj delegitoj en Firenze kaj "Paler
mo, kiuj forgesis ĝin enskribi sur la balotpro
tokolo. Ni rememorigas al ĉiuj niaj delegitoj, ke 
unu nepre necesa kondico de vivo por nia 
U. E. A. estas la akurateco en la respondoj kaj 
la bonordo.

A lu lo j, karioj. — Kune kun la cirkulero de 
fako I», niaj delegitoj ricevis sian rajtigan karton 
kun kvanto da aliĝiioj, folioj de anigo, membro
kartoj, oficialaj leterpaperoj, k. t. p. La aliu lojn 
ili bonvolu komuniki al ĉiuj Esperantistoj de sia 
loko ĉu per Ia posto, ĉu en la grupaj kunvenoj. 
La aliĝiioj restas la proprajo de Ia delegito, kiu 
bonvolu sendi al ni antaŭ la fino de >'iu monato 
la foliojn de aliigoj zorge skribitajn. Neniu devas 
esti enskribata sur tiuj folioj, se li ne pagis sian 
kotizajon.

Ciu delegito havas ordan numeron, kiu estas 
enskribita sur lia karto kaj devas esti enskribata 
sur ĉiuj membrokartoj donataj de li. Plie, Ciuj 
anoj varbitaj de sama delegito estas numerataj 
laŭ la ricevo de iliaj aliĝoj. Por tiu numerado. 
or\,i alprenis la Bibliografian klasifikon de la

F E L I E T O N O
T O T O  K A J  L A  T O T A N O J II ,)

Originale verkita
D E

A. KOFMAN

IV

Pensante pri la strangaj esprimmanieroj de la 
urbanoj, mi venis al la ideo fari publikan 
paroladon pri Ia neceso enkonduki en la lingvon 
pli oportunajn formojn, uzatajn de civilizitaj 
popoloj. Dirite, farite. Mi anoncis alise pri mia 
deziro, kaj baldau mi aperis sur katedro antaŭ 
granda amaso de urbanoj.

— Estimataj gesinjoroj! — mi diris. — Via 
gastamo faris sur min la plej bonan impreson, 
kaj mi ne trovas sufiĉe da vortoj por inde 
danki vin. Vi havas nur unu difekton, kiu 
malhelpas al vi atingi la perfektecon. La difekto 
estas en via lingvo, kiu estas tro seka, tro 
prozeca, tro— mi petas pardonon — malkon
vena. Vi uzas neparolindajn vortojn kaj espri
mojn, terurajn precipe en la buso de la bela 
sekso. Kiel vi ne ĝeniĝas diri ekzemple « esti 
graveda » anstataii« pantalono e .« pomlaktujon 
« anstata)! » « mamo », « stomaka perturbado • 
anstataŭ a vomo » ? Cu vi ne opinias, ke la 
maldelikata frazo « malgranda suninfano kuŝas 
sur la genuoj de mamnutristino kaj laktonu- 
triĝas » farigus multe pli belsona, se vi diras 
« vivanta vivuleto kuŝas sur vivanta benketo 
kaj aplikigas al vivanta viandeto » ? ■ Penskas- 
tranto » por « cenzuristo » estas abomena kaj 
malkonvenega.

— Sed diru, mi petas, — aud itis  voĉo inter 
la publiko, — Cu piedotuboj ne estas vesto, 
kovranta la krurojn de homo?

— Gerte ĝi estas tio ĉi ! — mi diris.
— Gu pantalono estas io alia ol vesto, 

kovranta la krurojn de homo?
— Kion vi volas diri ?
— Mi volas diris, ke se piedotuboj signifas 

pantalonon, kaj pantalono estas piedotuboj, 
kion ni gajnas per Ia proponata anstatauigo?

— Vi gajnas Ia poezion, kiu ripozas sur la

I) Vidu Esperan to , Noj 30.

Internacia Instituto Bibliografia, kies funkciadon 
ni baldau konigos al niaj legantoj per speciala 
artikolo La delegitoj, kiuj bezonus ian klarigon 
pri tiu numerado, bonvolu sin turni al ni.

Korespondajoj. — Ciuj korespondajoj pri fako Ia 
estu adresitaj al Esperantio, 8, rue Bovy-Lysberg, 
Genĉve (Svisujo). Esperantio estas la mallongigo 
de Universala Esperanto-Asocio. Ni rekomendas 
al niaj delegitoj, ke ili skribu al ni ne longe kaj 
tre precize, apartigante ĉiun punkton de sia 
letero; oni evitu miksi la demandojn pri U. E. A. 
kaj la demandojn, kiuj koncernas nur la gazeton.

Oficiala organo. — Ni aparte atentigas niajn 
delegitojn pri la grava favoro, kiun al iii liveras 
la oficiala organo de U. E A. De nun, ĉiu delegito 
povos presigi senpage en ĉi tiu gazeto informojn 
pri sia agado, specialaj servoj farataj de li, kaj 
ankaŭ sciigojn pri lokaj okazantajn havantaj 
generalan intereson. Estas dezirinde, ke ciuj 
delegitoj kunlaboru por tiu speciala l ubriko, kiu 
havas gravan praktikan signifon (vidu pli mal
supre) kaj kunhelpos por igi e s p e r a n t o  ĉiam 
pli interesa kaj praktika.

Novaj g rupanta j — Cirkulero, nun en pre
sado, estos tre baldaŭ dissendata al ĉiuj ekzistan
taj grupoj esperantistaj por konigi al ili la fondon 
de nia asocio. Tiu cirkulero enhavos protokolon, 
kiun bonvolos plenigi la grupoj, kiuj deziras 
aligi. Al ĉiuj novaj aligantaj grupoj ni sendos 
i iuj n aperintajn dokumentojn pri U. E. A. Por ke 
nia agado estu kiel eble plej internacia kaj trafa, 
estas dezirinde, ke multaj novaj grupoj aliĝu.

. ' .D e  lasta N0, la jenaj grupoj elektis dele
gitojn :

L a  Fliche (Sarthe- Francujo). — S-ro L. Decourt.
Pirna-a/-E. (Germanujo). — S-ro M. Senge- 

boden.
. F ium i (Aŭstrio). — S-ro J. Kastl.

Erare, la nomo de la grupo de Liverpool estis 
metita inter la aligintoj. Tiu grupo ne ankoraŭ 
aligis, S-ro D-ro \Vhitaker estas ano de nia komi
tato nur kiel privatulo.

F ako2».— K onsu lo j k a j Esperanto-Oficejo j

La cirkulero i» pri Esperanto-Konsuloj kaj 
Oficejoj estos haidan preta. La delegitoj ĝin 
ricevos post tre malmulte da tagoj.

Ni estas tre felicaj, sciigi, ke rilate al Esperanto- 
Oficcjoj, ni jus alvenis al rezultato, kiu treege 
plifaciligos la funkciadon de tiuj organizajoj. De 
nun ili povos mendi ĉiujn Esperantaliojn, librojn, 
jurnalojn, insignojn, poŝtkartojn, k. ĉ., k. c , al la 
sama (irmo, kiu konsentos al ili kontentigan pro
centon, faciligos al ili la pagon kaj permesos, ke 
ili resendu la nevenditajojn (ĝis certa tempolimo), 
lia Komitato de U. E. A. nun preparas specialan 
kontrakton kun tiu firmo, kiu estos baldaŭ sub
skribita Tuj poste, la Esperanto-Oficejoj per 
cirkulero al niaj delegitoj estos informataj pri 
ĉiuj detaloj de tiu interkonsento.

*
*  #•

Fako :j». — T urism o .

Grava sciigo. — La fako III» de U. E. A. 
preparas diversajn arajn vojaĝojn al la 4a kon
greso en Dresden. Unu el tiuj vojaĝoj enhavos 
Ciujn Esperantistojn et Hispanujo, suda Francujo, 
Italujo, Svislando kaj proksimaj landoj, kiuj 
deziras viziti la kongreson. La partoprenantoj 
veturos de Barcelono al Marseille, Li/on.

maskiteco, kaj la modestecon, kiu rezultas de 
la nebuleco. Vi plu ne diros : « la suno mallevi
gas », kio estas tro seka, vi d iros: a la tero 
dorsturniĝas al la suno ». Vi plu ne parolados : 
« mi strebegas miajn orelojn por vin aŭskulti », 
vi muzikos: « mi pendigas afidon sur la najlon 
de la atento ». Vi plu ne raŭkos : « mi volas vin 
edzigi, ino », vi krios: « mi metas mian koron 
al viaj piedetoj, idolo de miaj revoj #.

Mi ankoraŭ longe diskutis la temon kaj facile 
venkis miajn disputantojn. Post la fino mi 
estis invitita al la reĝino. (-irkauita de kortega
noj, antan kiuj mi malvolvis la enhavon de 
mia parolado. Mi insistis ke iniaj principoj estas 
aparte aplikindaj al la lingvo oficiala, kiu pli ol 
Cia alia bezonas ornamojn. Mi montris ke la 
regeco, la burokratio, la kapitalo, mallonge, 
ĉiuj balenoj, sur kiuj ripozas nia civilizacio, 
devas estis piedfingre alirataj, gantotuŝataj, 
okulvitre rigardataj, t. e. oni devas ilin trakti 
per lingvo delikatega, dolĉega, aerfacila. Sen
dube « milito » kaj « kolektiva mortigo » estas 
sama, sed Ia lasta estas malestetikajo kaj eĉ 
naskas dangerajn ideojn. Civilizataj popoloj 
neniam parolas pri « kolektivaj mortigoj .>, sed 
nur pri patriotismo, pri nacia honoro, pri 
sankta afero k. c. Se vi volas okupi fremdan 
landon, parolu pri Hava, nigra, blua au alikolora 
dangero; se la vilaganoj ribelas kontraa la 
ekzistanta ordo, propagandu ke ili volas detrui 
la kulturon : se la laboristoj leviĝas kontraa la 
fabrikistoj, kriu ke ili subfosas la fundamenton 
de la patrujo, de la religio, de la familio. Vi 
povas eksciti monarkistojn kontraŭ .socialistoj, 
ekleziulojn kontraa laikuloj, vilaĝanojn kontraŭ 
laboristoj, germanojn kontraŭ francoj, mallonge
— fari politikon kaj kapti Asojn en malklara 
akvo, sed antaŭ ĉio vi devas scii konduki 
konvenan parolon. Se vi ne scias poeziigi vian 
lingvon, se vi ne lernis nomi tĉefmortigiston » 
« milita m in istro»,« penskastranton »« cenzuris
to », ne kalkulu vin al la salo de la tero, ne 
opiniu vin aparteni al la civilizita mondo de la 
XX jarcento.

Mia parolado trovis grandan aprobon en la 
kortego. La reĝino faris min ministro de la 
publika klareco kaj samtempe Cefo de la m inis
traro. Mi rapide alpaŝis al la urĝaj reformoj. Mi 
ordonis traduki la ekleziajn librojn en la kaldean 
lingvon kaj malpermesis pregi en la lingvo 
vulgara. Danke tio Ci la preĝoj fariĝis malklar- 
nebul-poezi-mistikaj, tute perdis la prozan 
nudecon de la ĉiatagajoj kaj gajnis la «-armon

Genevo, Bertia Oberlanda, Lucerno ĝis Meggen 
(Internacia Esperanta Paradizo), kie okazos 
malgranda festo. Poste oni veturos tra Zumilo, 
Frako al Dresdeno. Sed por sukcese aranĝi la 
aferon estas necese ke oni kiel eble plej baldaŭ 
ricevu Ia aliĝojn. Rabatbiletojn kaj favorprezojn 
Cela hotelistoj oni nur povas atingi, kiam oni scias 
la Cirkaŭan nombron de l’kunvojagantoj. Bonvolu 
do sciigi vian aluton, vagonklason kaj la urbon 
de via alveno al la vojaĝo kiel eble plej baldaŭ, 
t. e. nepre autan fino de M ajo  al la Komitatano 
por fako III» de U. E. A., S-ro Schmidt, Handels- 
departement, Bern (Svis). Ciuj delegitoj estas 
petataj konigi tiun avizon al la anoj de sia 
regiono kaj instigi, ke ili multenombre partoprenu 
en tiu grava vojaĝo, kiu krom tio ke ĝi ebligos 
al ili pli malkaran iron al Dresdeno, estos bonega 
okazo por uzi la servojn de nia U. E A. kaj 
montri gian jaman taŭgecon.

Aliparte, «-ro A. Bolingbroke Mudie, nia pre
zidanto, organizas sub la aŭspicioj de U. E. A. 
grandan aran vojaĝon de la anglaj Esperantistoj 
al Dresdeno, kies vojiro estos versajne tra 
Ĵlamburg, Berlin, Potsdam. Weisser Hirch, Dres
den: reveno tra Leipsig, Frankfurt-al-M., Wies- 
badeo. Kotu, Bruxelles, Ameri. La programo de 
iro estus jena : alveno en Hamburg 9 Augusto 
posttagmeze, !> Aŭg vespere kaj IO Ang. matene 
vizito de Hamburg, 11-12 Aŭg. vizito de Berlino 
kaj Potsdamo, 13,14, 15 restado en la Esperan- 
tistujo de Weisser Hirsch. La personoj dezirantaj 
partopreni en tiu vojaĝo, skribu al S-ro Boling- 
brcke Mudie, 67, Kensington Gardena Square 
London VV. - Anoj de la U. E. A. havos specia
lajn preferajn kondiĉojn.

D e le g i t o  - K o n s u lo j  (J. E .  A ,

PRAKTIKAJ INFORMOJ

Grava avizo. Ni de nun senpage presos 
Ciujn komunikadojn de la U. E . A. Delegito- 
konsuloj pri ilia agado, specialaj servoj faritaj 
de ili, esperantistaj hoteloj,firmoj kaj institucioj 
uzantaj Esperanton, k. t. p. Ili ankaŭ bonvolu 
sendi al ni nelongan informon pri ĉiuj okazinta
joj au okazon ta joj lokaj, havantaj ĝeneralan 
intereson ("ekz. komercaj kaj industriaj ekspozi
cioj, foiroj, festoj, turismo, k. t. pj. Tiuj informoj 
estu redaktataj mallonge kaj precize ; oni sendu 
ilin al ni nepre antaa la IO» kaj 25» de ĉiu 
monato porke ili aperu en la plej proksima n°. 
Ni varme instigas ĉiujn delegitojn, ke ili bonvolu 
kiel eble plej akurate kunlabori por tiu rubriko, 
kiu dank’al ilia kunhelpo rapide farigos interesa 
kaj tre utila.

f lu s tro .

PRAHA. Okaze de la Jubilea Ekspozicio orga
nizita de la komerca kaj industria ĉambro en 
Pralia, la dirita institucio eldonis esperantan 
gvidfolion ilustritan pri Praha kaj ĝia ekspozi
cio. Pro gia proksimeco al la kongresa urbo 
(3 •/* horoj), sendube tre multaj Esp-istoj deziros 
viziti tiun belan urbon, kaj gian ekspozicion. 
Informojn petu de Esperanto-Konsulo por 
e fpozic io , Truhlarska 15l8-5’j-II.

Francujo

BOURG ( Ain). La Esperantistoj dezirantaj viziti 
Bourgon kaj giajn ĉirkaŭajojn, aŭ trovi somer- 
restejou en Jura montaro, proksime de Genevo, 
skribu por Ciuj informoj al Esperanto-oficejo, 
Kourg, Sendinte 6 Sd. ili ricevos la beletan 
ilustritan gvidlibron, eldonitan de la tiea grupo 
kun helpe de la Iniciata Sindikato.

BEAUNE (Oble d’Or). La Esp.-Of. aĉetas origi
nalajn propagandajn P. K, Internaciaj Esperan
tistaj P. M. (2Sd.)k. t. p. — La Burgonja kaj

ile nekonata malproksimo, de enigma mistero, 
de maldiafana fumo. Mi permesis al la laboristoj 
striki, kiam ili volis, sed, por ne ofendi la 
sanktan rajton de la komuna libereco, mi 
permesis al la soldatoj helpi al la fabrika 
produktado de la lando. Por kreskigi la estetikan 
guston de la armeo, mi ordonis, ke oni prezentu 
al la soldatoj bonajn teairajojn, kaj ili ĉiuse- 
majne povis gni la vidon de s Hugenotoj » de 
« Bartolomea nokto», de« Sicilia Vespermeso », 
de ■> Sanga bano de Stockholm », de « Rusaj 
pogromoj » kaj de aliaj patriotismaj scenoj. En 
Ia lernejoj mi malgrandigis la kursojn de la 
kemio, de la fiziko, de la botaniko, de ia politika 
ekonomio, de la jurisprudenco kauze la prozeco 
de tiuj ĉi sciencoj, kaj mi instigis la programojn 
de la sankta historio, de lo militarto, de Ia 
muziko, de dancoj, de la mitologio, de la 
stenologio, de Ia patruj logio kaj de kelkaj 
aliaj « logioj ».

En la komenco ĉio iris bone, kajla korteganoj 
lekis al si la fingrojn pro plezuro. Sed baldaŭ 
mi vidis, ke la barko ne estis facile movebla. 
Oni malbone komprenis nin au oni simple 
trouzis mian sistenom Kelkaj malsame fanfa
ronis sian duonscion, ekz., dirante al mi, ke 
kiam mi parolas, ilin ĉiam pendigas la orelojn 
sur la « ajlon » de la atento. Aliaj, volante 
komplimenti min kaj diri ke mi estas la centro 
de la klera societo, anoncis ke mi estas la 
umbiliko de la diino de Tsciencoj. La kurado al 
metaforoj fariĝis tiel granda, ke oni Cesis 
kompreni unu la alian. Uyn fojon mi renkontis 
soldaton k aj demandis li n,k iu li estas kaj kion li 
portas. Li respondis: t Mi estas umisto kaj mi 
portas umilon kun du umiietoj, kiuj umas la 
umilon ». Mi estis tute konfuzita, kaj mi kom
prenis lin nur tiam, kiam li simple klarigis,«ke
li estas tamburisto kaj portas tamburon kun du 
tamburbastonetoj. kiuj batas la tamburon. 
Decide, la afero ne iris.

Mi kunvenigis la ministrojn al konsilo. Mi 
elmontris al ili, ke la metafora lingvo ne estas 
enkondukebla, ĉar la popolo trouzas ĝin kaj 
fariĝas nekomprenebla. Sed (mi aldiris) en la 
nomo de la civilizacio ni ne havas la rajton 
lasi en la uzado monstrajojn kiel «maskita 
obskuranto », «kolektiva mortigo» k . t .p .  Ni 
sidis en la konsilejo tri tagojn kaj tri noktojn. 
Fine la solvo enkapigis.

Sinjoroj! — mi diris. — Car la manko de la 
spirito kaj de la takto ne estas forigeblaj facile 
kaj postulas tem pon; ĉar malgraŭ tio la

esperantista ĉasistaro gratulas « Le Chassenr 
Francais » , kiu, nun, bone informita, daŭrigos 
la propagandon de Zamenhofa Esperanto. 
(Legu : n* maja ; pago 33»).

LE CREUSOT Esp-Of. (18 place Schneider) 
donas senpajan gvidfolion, P .I .  de la fabrikejoj 
Schneider; grupkunvenoj mardon vespere, Ce 
kafejo Morrot, 26, rue d’Autun.

AfAflSE/L/,E.OkazedelatieaInternaciaElektra 
Ekspozicio, la grupo intencas aranĝi esperantan 
elmontradon en la Instruada sekcio, Esperanta- 
ĵoj estos plezure akceptataj. Adreso : Esp. 
Grupo, 52, rueParadis.

TOULON. Esp.-of. librejo Figard, place Puget; 
la eldono de gvidfolio estas preparata.

Germanujo
LEIPZIG . Gastotablo Esperantista: E. Frdh- 

lich, 30-1.

RADEBEUL (Saksujo). Esp.-of (Leipzigerstr, 
99) respondas petojn pri sciigo pri Dresdo kaj 
Cirkauajo} kaj pri la belega Saksa Svisujo. 
Kornulo : S-ro VV. Muller — Gaitotabloj:
Leipzigerstr.(merkrede 8 h.) ; Moritzbrugerstr.
I, sabate 8 h.) — Komerco : W . Muller (malno
vaj metaloj haj gumoj. P.

• Branda Britujo
BRIGHTON. Esp.-Of. (79 ShipStr.)respondas 

Ciujn petojn pri sciigo pri la urbo kaj ia 
Cirkauajo ; helpado al la trapasantoj; parolaj 
kaj leteraj informoj.

LIVERPOOL. Esp.-Of. (U. Renshaw Str.) Ins
truado de Esperanto, stenografio, franca 
lingvo; konstanta Esperantejo.

LONDON. S-ro Blaise, U.E. A. helpkomitatano, 
(Merton Abbey. Londou S. M.) sin metas al la 
dispono de Ciuj gesamideanoj, kiuj dezirus 
ricevi informojn pri Londono dum la Franca- 
Brita ekspozicio. Oni aldonu p1 markon por la 
respondo — Hotelo : S-ro VVip, Sherbroke 
Lodge, B rbe ton. S. W . P. K.

HASTINGS. S-ro Adamis, Konsulo, P in ilm 
ulon terrace, plezure respondas Ciajn petojn je 
sciigoj pri la urbo, logejoj, k. t. p. ĉiam bonve
nigos Esp-istojn. Senpage tradukos el Esperanto 
francen kaj germanen.

Hispanujo
CADIZ Del. Konsulo: S-ro J. Garzon Ruiz 

(Munoz Torrero I"). Esp.-Of. estas fondota ; 
ankaŭ oni preparas eldonon de gvidfolio.

SABADELL. Sabadell estas unu el la plej 
komercaj kaj industriaj urboj de Katalunjo. La 
du Esp. grupoj kalkulas ĉirkaŭ 400anoj. Okazas, 
nun Franca-Hispana ekspozicio en Zaragoza, 
al kiu ni sendis sciigon pri Esp.-Of. kun peto, 
ke la vizitantoj lasu sian adreson en la leterujo. 
Car ili siatempe ricevos memorajon pri la 
Zaragosa Ekspozicio. La Sabadelloj Esperan
tistoj invitas al sia urbo Ciujn samideanojn 
vojaĝontajn tra Hispanujo.

Svisujo
GENEVE. FestotagoEsperantistaokazos 16-17 

Majo. Festokarto: 2 Sm. Oni sin enskribu Ce 
Esp.-Of. Ciuj samideanoj de la regiono estas 
tutkore invititaj ; ili postulu la programon, se 
ili ne ankoraŭ ĝin ricevis. La gvidfolio de Turbo 
estas en presado kaj estos tre baldaŭ forsen
data. Oni klopodas por eldono de luksa 
gvidlibro.

Filipina Insularo
MANILA. Esp-Of. kaj konsulo Ce Hotel de 

Francia, Escolta str. konsulo : S ro 7, Arnalot, 
respondas Ciajn petojn pri sciigoj pri la insularo 
kaj estas ĉiam preta helpi la Esp istojn voja
gantajn en la Ekstrema Oriento — Hotelo: 
Hotel de Francia, unuaklasa. P. K.

malklar-nebul-poezimitiska lingvo estas urĝa 
por Cia civilizita popolo; Car la estraro ne 
povas, ĝi precipe, uzi lingvon tute nudan, kiu 
estus danĝera, mi decidis fari jenan proponon. 
Anstatan metaforoj de pensoj ni enkonduku 
figurojn de silaboj, La tuta afero estas kaŝi la 
nudecon, vuali la vortojn, nomi katon hundo. 
Nu, se ni al Ciu silabo nuda aldonos 
aldonos silabon vestan ? Kion vi pensas 
pri la litero to, aldonota al Ciu natura silabo, 
kun la akcento sur tiu ĉi litero ? Mortigisto 
estas tremigilo, sed mo/or \ligilislot6 ‘I Tirano 
estas malpermasajo, sed Wlira.tĥnot6 ? Mamo 
estas vangruĝigilo, sed m a rm o to  ?

— Hoto! — ekkriis la ministroj. — Kitiatŭ 
spritita^» itvdeteotd ! Viti patalitigaUs Kotolŭ- 
tŭmbot6n kataj fataritiĝatis lata lutŭmitilotd 
detĉ nitrata jatŭrcet6ntot<>!

La nova regulo rapide aplikiĝis. La popolo 
ne trovis ĝin malfacila, kaj oni audis toi la 
tutan tagon. La nekompreneblaj metaforoj estis 
lasitaj. Vizitinte lernejon ne malgrandaj infanoj, 
m i havis la plezuron aŭdi, kiel modesta knabo 
diras al la lernigisto :

— Mili votolatas etelitiriti: mi hatavatas 
stotsrnatakoton matalataratanĝititatan.

— Nutu, itirutu, seted ratapitidete! — res
pondis la lernigisto.

Kiam la civitoj kantis « Niti itirutu, itinfata 
notoj dete lata patatrutujoto », la policistoj 
ridetis, kaj neniu tusis ilin, ĉar la lingvo ne 
ofendis la aŭtokration*

Kiam la laboristoj kriis : « fotor lata katapiti- 
tatalitistojojn ! » la kapitalistoj bonkore petis 
ilin krii malpli laŭte por ne raŭk iĝ i: la lingvo 
ne havis ofendon.

EC se iu d iris: « itirutu atai lata ditiatabloto!» 
oni ĝentile demetis la ĉapelon, respondante: 
« miti datankatas, miti detezitiratas atai viti 
lata satamoton ».

La malkouvenajoj malaperis. La gento de 
penskastrantoj komplete estingiĝis kaj fariĝis 
paleonto ; la monopolaj blekuloj foriris de la 
mondo kvazaŭ ili neniam estis, kaj vi vane 
serĉus ilin kun lampo, kiel Diogeno hom on; 
la mamoj plu ne ekzistis : se vi donus mil 
rublojn por unu — eĉ por plej malbona ekzem
plero — la mono restus en via poSo, k t. p. La 
morala mondo triumfis. La lando mem ricevis 
la nomon Toto, kaj giaj logantoj tatanoj. Kio 
rilatas min, mi havis la honorantan titolon 
« mataskititata otobskuturatantoto ».

A. KOFMAN.



*  E SPER A N T O  +

ESPERANTO-SOCIETOJ
Kontraj jara helpabono da 4 Sm. ni enpresas 

sen plia pago Ciujn oficialajn komunikojn de Ia 
grupoj,kluboj, societoj, k. t. p .  esperantistaj. Tiuj 
komunikoj estu kiel eble plej mallongaj. Ni ins
tigas Ciujn grupojn ke ili profitu tiujn speciale 
favorajn kondiĉojn kaj uzu nian gazeton kiel 
komunan perilon kaj interrilatigilon.

Federado «le la Esperantistaj gru
poj Burgonjaj.— Multaj esperantistoj deziras 
Ia organizadon de granda ekskurso en CIuny aŭ 
Paray-le-Monial. Skribi sian nomon al D-ro Blanc,
IO, Bd Sevigne, Dijon.

Internacia Societa de «Esperantis
ta) Juristoj. -  La I. S. fi. J. havas celon 
krei kaj konservi inter siaj anoj aferajn rilatojn, 
konigi al la fremdaj juristoj la samideanajn 
kunfratojn aŭ jurlaborantojn en ĉia lando, ebligi 
la sendon de aktaro en la plej malproksimajn 
landojn kun certeco trovi tie korespondanton, 
unuvorte unuigi la Esp. juristojn de ĉiuj landoj. 
La jara kotizajo kostas I Sm. ESPERANTO estas 
la oficiala organo de la I. S. E. J. por ĉiuj infor
moj, sin turni al S-ro Servant, 31, Bd Mariette, 
Boulogne-sur-Mer (Francujo).

OFICIALA INFORMILO.

Nova alv'10. — S-ro Bernard, notario. Beauvais 
(Francujo). •

Vortaro. — Por ebligi la vortaran taskon, mi 
petas al niaj anoj, ke, laŭ la tre bona metodo de 
la S. O., ili bonvolu ĉerpi el niaj artikoloj, en tiu 
jurnalo, Ia novajn jurajn vortojn, kaj skriki ilin 
kun la nacia traduko. Oni sendu la laboron al 
S-ro Degon, 17, rue St-Eloi. Douai (Francujo).

A N O N C E T O J
T A R IF O

Korespondado. —  Ciu enskribigo kostas 
30 spesdekojn ( fr. 0.75 ; 7 d . ; m . 0.60). 
Rabato da 25 °/0 por (i enpresoj kaj 50 %  
por 12 enpresoj. La literoj P I. montras 

la korespondadon per posteu loj ilustrita j; 
Ia litero L. montras korespondadon per 
leteroj; Ia literoj P M. montras interŝan- 

ĝon de poŝtmarkoj. Niaj abonantoj rajtas 
enpresigi senpage sian nomon unufoje.

Petoj kaj proponoj.—  Ciu linio (40 literoj) 
kostas IO spesdekojn ( fr. 0.25 ; 2 V2 d. ; 
m . 0.20). Rabato da 25 %  por 6 enpresoj 
kaj 5 0 %  por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 

rajtas enpresigi senpage trilinian anonce
ton.

Komercaj reklamoj. —  Ciu linio (40 lite
roj) kostas 16 spesdekojn (fr. 0.40; 4 d.;

m. 0.32). Rabato da 25 °/0 por 6 enpresoj 
kaj 50 6/0 por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 
(speciale la hoteloj esperantistaj) rajtas 
enpresigi senpage trilinian anonceton.

NOTO. — Oni sendu ĉian anonceton antaŭ la 
5a kaj 20a de Ciu monato, ĉu al nia administrejo, 
ĉu al niaj lokaj agentoj aŭ al la Esperanto-Oficejoj. 
Oni skribu kiel eble plej legeble. Oni povas pagi 
per po&tm andata, poŝtkuponoj internaciaj aŭ poŝt
markoj. Ciu anonceto, ne akompanata de mon
sendo, ne estos enpresata. La Esperanto-Oficejoj 
estas petataj elmeti ciufoje niajn anoncetojn ĉe 
sia afiŝejo.

*
* *

FELIETONO DE “ ESPERANTO :

LA LIBRO DE E S T E R
O r ig in a lo  v e r k is  

A HOFMAN

Kiam Haman audis tion ĉi, Ii farigis pala 
kaj demandis :

—  Pri kia Mordemaj ci parolas, ho sankta 
noktbirdo?

— Mordemaj, la hebreo!

—  Sed estas multaj hebreoj, kiuj portas 
tian nomon, ho hundo de hundoj I

—  Mordemaj, la hebreo, kiu ĉiam pro
menas apud la pordego de mia palaco!

— Sed cia palaco havas multe da por
degoj, ho vulturo de vulturoj!... Cetere, 
nii divenas, kiun ci aludas. Sed ha! Li 
estas mia malamiko. Mi eslas preta oferi
10.000 ŝekelojn anstataŭ fari al li tian 
honoron.

—  Bone! Donu al li 10.000 ŝekelojn, 
kiel ci diris, sed Ia honoron tamen faru al Ii.

Kompatu m in ! Mi havas dek (ilojn. 
Ili faros al li kion ci ordonas.

—  Bone! Ke ili helpu al ci fari tion ĉi!
Haman timis plu paroli, prenis la veston

de la reĝo kaj ĉion alian, iris al Mordemaj 
kaj diris :

—  Jen la vesto de la reĝo! Metu ĝin sur 
cin, ĉar mi devas cin honori.

Tiam Mordemaj respondis :

 ̂ — Vidu, Haman, kiel m i estas malpura! 
Cu mi povas surmeti la veston de la reĝo? 
Mi devas iri en la banejon kaj lavi min.

—  Nu, iru en la banejon!
— Sed nii ne povas lavi al mi mem la 

dorson. Iru kaj lavu m in.

llaman timis rifuzi, iris kun li en la 
banejon, lavis lin, metis sur lin la veston 
de la reĝo, la kronon kaj kondukis lin  al 
la ĉevalo Sifregoz.

La ĉevalo estis tre alta. Mordemaj diris 
al Haman ke Ii kliniĝu, metis sur lian 
nukon la piedon kaj surĉevaliĝis. Haman 
prenis la ĉevalon je la bridilo kaj, akom
panata de siaj dek tiloj, kiuj portis ĉiu mil 
Ŝekelojn, kondukis ĝin, laŭte kriante :

K o r e s p o n d a d o

Ravensburg ( Wiirttemberg- Germanujo). — 
S-ro O. Mŭller, Gartenstr., I. PI. PM. (kun ne 
germanlingvanoj).

Varsovio (Pollando). — S-ro A. Ossovvski, 
N. Swiat, 18, apoteko de Mutnianski. PI. L. — 
F-ino Roszko\vska. Wilcza 42-10. PI. — S-ro 
T. Niemojewski (ok ja ra j), Dluga, 32. PI. L. (kun 
samaĝaj junuloj).

Berlin  (Germanujo). — S-ro F. Fasse, Wie- 
landstr., 7. PM.

R io de-Janeiro (Brazilujo). — S-ro A. Rabeno, 
agencia de Correio de Meyer. e. f. c. b. PI.

Lippstadl-i/- W. (Germanujo). — S-ro R. Ripp, 
Lippestr, 6-1. PI.

Straŝih, poĤto Zihobec-Sufice (Bohem.-Aŭstrio).
— S-ro L. Henych. PI. L.

Leicesler (Angiujo). — S-ro H. W . Muggleston, 
Esperanto-House. PI. L. — S-ro Bi A. Stimpson, 
52, Evington Rd. PI.

Pskov (Rusujo). — S-ro D. Rozanov, Ue. Semi
nario. PI.

La Guardia (Hispanujo). — S ro F. Montes 
Gomez, Maestro de I» ensenanza. PI.

Suursaari (Finlando). S-ro Suornalainen, Pi
kita PI.

Krai Vinohrady (Bohemujo-Aŭstrio). — S-ro 
Pavel Duda, stud., Proti Olŝanskym lirbitovum 
1418. PM. PI. L.

Praka (Bohemujo-Aŭstrio). — S-ro Kvizda, 
Liliengasse, li). L PI. PM.

(juingamp (G.Ĝ. N., Francujo). — S-ro L. de 
Bellaing, rezervleŭtenanto kavaleria. P i (nur 
mi Utistaj ojn ne francajn.)

Sedan ( F rancujo). — S-ro A. Pache, rue 
Thiers, 2. PI. PM.

Amersfoorl (Holando). — S-ro H. D. S. Has 
Selman, artileria leŭtenanto. PI. L.

■ • e t o j  «St p r o p o n o j

T rad u k ad o . — La Bedforda Krupo (Angiujo) 
faras tradukojn de mallongaj anglaj rakontoj ; ĝi 
plezure trovus alilandan grupon (sed ne francan 
au germanan) kiu interĉanĝos similajn tradukojn 
kun gi. Sin turnu al : E. Pointer, Oakfield 
(Bedford).

E a tas  v e nd e b la j : luksa insarsiita stila me
blaro, malnovaj sciencaj diverslingvaj libroj, 
porcelano, neuzitaj vidajkartoj ("iulandaj, raraj 
poŝtmarkoj, bildoj, k.t.p. cio el la postmorta 
restajo de J. Cerveny cl Audejovice. Sin turni al 
F-ino Hruftkovŭ, Dlouka ulice, 6 26.G. Budejovice 
(Bohemujo-Aŭstrio).

— Jen kion oni faras al la homo. kiun la

reĝo volas honori! Jen kion oni faras al
homo, kiun la reĝo volas honori!

La filoj helpis al li krii kaj tintigis la 
ŝekelojn.

Kiam Haman preteriris sian propran 
domon, lia filino, rigardante la straton de 
la fenestro, pensis ke Mordemaj kondukis 
ĉevalon. Por hontigi la malamikon de sia 
patro, ŝi kaptis la noktan poton, kiu estis 
ankoraŭ plena, kaj malplenigis ĝin sur la 
kondukanton. De tiu ĉi cirkonstanco la 
saguloj konkludis ke la vengo de virinoj 
ne ĉiam trafas la celon.

IX

Kiam Haman venis domen, li estis mal
eoj a kaj malpura. Lia edzino Zereŝ penis 
lin liberigi de ambaŭ malagrablajoj. Si 
revestis lin kaj diris al li :

—  Revenigu al ci la bonan humoron, 
Haman! Farinte Ia honoron al la hebreo, 
ci multe bonigis cian aferon. La regino, 
kiu gish odiaŭ ankoraŭ nenian favoron 
ricevis de la reĝo, kun penego havos ion 

de li, ĉar ŝi jam atingis multe por sia 
parenco. Nun la rego esta kvita kun Ester 
kaj Mordemaj. Se la hebreo kontentigis sian 
ambicion, ci povas ciavice kontentigi la 
cian, pendigante lin. Estu trankvila kaj 
pretigu al la festeno!

La rego Ahaŝveroŝ kaj Haman venis al 
la festeno de Ia regino, mangis, trinkis kaj 
faris al si bone. Oni rememoris pri la 
honoro, farita al Mordemaj kaj pri la mal
bonuloj Bigtan kaj Tereŝ. Poste la reĝo 
donis al Ester pokalon da vino kaj petis 
ŝin trinki toston. Ester prenis la pokalon 
kaj diris :

—  La reĝo de regoj Ahaŝveroŝ mortigis 
la krimulojn Bigtan kaj Tereŝ, kiuj inten
cis levi la manojn sur lian sankton per
sonon, sed Ia regino Ester trinkas Ia sanon 
de homo, kiu volas mortigi la savinton de 
la rego kaj la reginon mem.

Tiuj ĉi vortoj saltlevis la regon, kiu 
ekkriis :

—  Kiu volas mortigi la savinton de la 
reĝo kaj la rego kaj la reginon ?

— Homo, kiu kredas pli bone scii ol la 
reĝo, ĉu lia regino estas taŭga por Ahaŝ
veroŝ. Homo, kiu pensas pli bone kompreni

Ofico. — Juna Franco deziranta perfektigi en 
la germana lingvo trovos oficon en mia komerca 
oficejo, C. Barthel, Frankfurt-a-M. (Germanujo), 
Wohlerstr, 14.

P o ŝ tm arko j. — S-ro L. Matuszewski, Al. 
Szucha, 19, Varsov:o (Polujo), dez. intersan^ 
PM. Po 100 alilandaj mi sendos 300 rusajn; 
ankaŭ PI. (skribitaj sur la bildflanko).

B o t is to j. — S-ro A. E. Simpson, 52, Hart Rd. 
Leicester (Angiujo), botdesegnisto dez. kor. kun 
alilandaj botistoj.

T radukado . — S-ro E. Spicq, l i ,  rue de 
Bras, Caen (Francujo), dez. kor. kun tranca sam
ideano (prefere diplomita) por reciproka korek
tado de tradukoj.

Ofico. — Junulo kun iom da praktiko en kon
toro ricevos oficon kiel korespondanto re Hjalm. 
Bŭckstrom, Postbox 247, Stockholm. Eksport- 
Import-Agenturo.

P a p ilio j, konko j. —  S ro Prunot, 56, rue de
Lyon, Mileon (Francujo). deziras ricevi papiliojn, 
konkojn, k. t. p., el tutmondo, por intersango, 
aĉeto.

Fotografaj©} — S-ro Tr. Barth, Rusĉuk 
(Bulgarujo), deziras ricevi aŭ aĉeti fotografadojn 
de agrikulturaj mafinoj.

K orespondado  — S-ro H. Luthi, Obere 
Daseelhoferstr., Berii (Svisujo), deziras kores
pondi per PI. kun danaj, norvegaj, svedaj, grekaj, 
turkaj kaj eksterlandaj geesperantistoj.

R ip re zen tan to ] . — S-ro Ch. Schriewer, 
Esperanto-Konsulo, Moresnet-neutre, riprezentas 
ĉ iuspecaj n esperantajojn.

P oŝtkarto j. — Sendu 80 spesdekojn al S-ro 
Pion. Ste Generale, Beaune (Gĉte-d’Or, Francujo) 
kaj vi ricevos belan kolekton da 13 ilust. Kartoj 
Esp. de Beaune.

A l c iu j E spe ran tis ta j ko respondan to j.
— En julio oni komencos eldonadi almenaŭ 
( iumonate grandegan tutmondan : Faukner- 
ad re sa ro ’n  de esperant’korespondantoj.

Prezo (afrankite) kun enpreso de adreso :

I ekz : 20 Sd ; IO ekz.: 1,90 Sm; 50ekz.: 8,70Sm.

Ciu plua linio (35 lit.) 8 Sd., plua empreso (s§n 
adresaro) IO Se. Petu tarifon de komercaj anon
coj ! — Por mendoj pagitaj antaŭ 15/V1 ni donos 
rabaton 5 °/o. Informojn por pago de respondo, 
alirojn, bonvolu sendi al : « Espirito-O ficejo  », 
K. Ed. Krupka en Hradec-Krŭlove ( Bohemujo- 
Aŭstrujo).

K o m e r c a j  r e k l a m o j

V ino j. — D-ro A Vesoul, Beaune (C6te-d’Or, 
Francujo) proponas je moderaj prezoj famajn au 
ordinarajn vinojn, kiujn li rikoltis

K om erc- indus tr ia  K on to ro . — « Komerc- 
industria Domo Espero », anonima kompanio por 
la en- kaj elportado de ĉiam komercejoj, sed 
precipe teknikiloj La dirita firmo uzas Esperan
ton. Adreso : Zgierz (Polujo).

ol la rego, ĉu’ lia regataro devas esti pli 

multnombra aŭ malpli. Homo. kiu devigas 
la regon fari ajojn, kiuj tiros al li la mal- 
laŭdon de Iu mondo. Tiu ĉi homo estas 
Haman, kaj li volas m in mortigi kune kun 
Mordemaj, la savinto de la reĝo, kune kun 
mia popolo, ĉar mi estas hebreino.

La rego ruĝigis kaj kolere rigardis 
Hamanon, kiu silentis time Poste li levis 
la manojn kaj ekkriis :

—  Aŭdu min, Hava demono Busan kto, 
kiu igas la homojn ronki en la dormo! 
Kaj ci, Nacus, kiu faras vezikojn sur kada
vroj! Kordad, kiam ci venas, la katoj 
miaŭas, ĉar ci estas helpantino de la amo! 
Sapandomad, danke vi la akuŝistinoj havas 
okupon! Mi volas m in vengi! Mi volas min 
vengi!

Dirinte tion ĉi, la rego elkuris el la fes
tenejo.

Hanian genufleksis kaj petis la reginon 
pardoni lin. Li ne sciis, ke ŝi estis he
breino, ke Mordehaj estis hebreo, ke li 
estis ŝia parenco; li ne sciis... Li ĉirkaŭ- 
prenis Ia genuojn de la regino, kisis al ŝi 
la piedojn kaj la manojn. Lia malespero 
estis tiel granda, lia teruro tiel freneziga, 

ke li falis sur la sidejon de la regino, 

duonsvene tirante ŝin al si. En tiu ĉi 
momento la rego revenis kaj ekkriis :

—  Kiel? Ci ankoraŭ volas fari forton al 
la regino en mia alesto?

Apenaŭ li diris tion ĉi la servistoj kovris 
Ia kapon de Haman. Cio estis finita. Kaj la 
eŭnuko narbona diris al la reĝo :

—  Apud la domo de llaman estas pen
digilo, kiun Ii faris por Mordeliaj, Gi estas
tre traliga Gi havas kvindek ulnojn de 
alto.

—  Nu, pendigu lin sur g i ! diris la reĝo.

X

La saman tagon la rego venigis en Ia 
palacon cent dudek sep skribistojn por 
ellabori novan cirkuleron al Ia satrapoj 
kun la celo nuligi la unuan edikton. En 
la cirkulero la rego faris amdeklaracion al 
la hebreoj kaj diris proksimune la sekvan
ton : « Hebreoj! Mi donacas al vi ĉiujn 
rajtojn.K iu volas komerci, li komercu; kiu 
ne volas komerci, li ne komercu. Kiu 
volas konservi sian hebrecon, li konservu

F r a n c a .B r it a  Ekspozic io . — Pensio por 
gesinjoroj, Hejmaj komfortajoj. Bano. Moderaj 
prezoj. Oni parolas Esperante, Angle, France. 
S-ino 0 ’Connor, Esperanto-House, l i ,  St. Ste
phens Sq. Bayswater-London (Angiujo).

Z am e n h o fa n  po rtre ton , sed ankaŭ aliaja 
se vi alsendas fotografadon, liveras en artafarajo, 
formato 35 X  45 cm. por 2 Sm. VVilh. Thielking, 
Schŭneberg, Berlin, Reicharstr., 3.

R ek lam o , —  S-ro C -A.-G. Browne, reklam
agento, 53-54, \Vych-Street, London, W. C. 
(Angiujo), deziras korespondi kun Esperantistoj 
pri anoncado en britaj, koloniaj kaj fremdaj 
jurnaloj.

K om erco .— Agento por eksporto kaj importo.
Hjalm Ba&ckstrdm, Postbox &37, Stockhlolm 
(Svedujo).

F ianc ino] e spe ran tis ta j. — Aĉetu viajn 
litoblankajojn en tolo kaj kotono, servietojn, tablo
tukojn, k. t. p , ĉe via samideano Jakobo Wyler, 
Zurich (Svisujo), Stampfenbachstr,32. Belaj, bona§ 
kvalitoj; moderaj prezoj ; postulu specimenojn 
au viziton.

Kongresurbo 1908 en Germanujo

IVI. TESSNER, librovendeja
A mmotistrato, 03 (proksime de 1'ĉefstacidomo)

Vendas ĉiajn Esperantajn kaj Germanajn librojn 
ĉien en la tuta mondo

Fi ubandoj
Speciala fabrikejo por rubandoj, ordenaj bandoj 

francaj kaj fremdaj. Liveranto al la ministrejoj.
Laŭ mendo la firmo povas fabriki kiajn ajn 

rubandojn por industristo} kaj komercistoj, 
bandojn por ordenitoj, insignojn por societoj, 
kongresajn framasonajn rubandojn. Speciala 
banto por la Esperantistoj.

L o u i s  n e y n a . u a
18 et 20, place Jacquard, St-Etienne (Loire) 

France.

Liverantoj de Mustardo kaj Amelo al la Rep

Laŭ privilegio

I. &  J. C O L M A N
(Akcia Societo)

• M ANUFAKTU RISTOJ DE

M U ST A R D O ,  AM ELO ,  BLUIGAj“0
KAJ

BR ITA  R IZ F A R U N O

108, CANNON STREET, LONDON 

kaj CARROW W 0RES, N0RWICH (Anglo!aado)

gin; k iune  volas gin konservi, li ne kon

servu gin. Sed llaman estas fripono. Li 
konsilis al mi mortigi la hebreojn dum ili 
liveras al mi impostojn, soldatojn kaj viri
nojn. Se mi antaŭe volis mortigi ilin. tio 
ĉi venis de malkomprenajo. ĉar mi estis 
trompita : m i pensis ke Haman instigis 
m in kontraŭ aliaj hebreoj, sed ne kontraŭ 
vi. Mi firme anoncas, ke miaj regatoj ĉiam 
estis egalaj antaŭ miaj okuloj. Haman estos 
pendigita. Ciu atakata hebreo havas Ia 

rajton sin defendi, se li ankoraŭ ne deziras 
esti mortigata.»

Tia estis la enhavo de la cirkulero. Car 
ĝia dissendo postulis multe da tempo, kaj 
Ja provincoj jam posedis la unuan cirku
leron, multaj malbonuloj de diversaj 
nacioj, precipe la amalekanoj, sampopo
lanoj de Haman, kiu devenis de Amalekt 
antaŭiris la difinitan daton, ĉir kaŭrabis 
kaj mortigis la hebreojn, kiuj ne havis la 
rajton defendigi : kiam ili provis ĝin fari, 
la kozakoj de la rego helpis al la'atakan
toj. La nova cirkulero Sangis tion. Tial, 
kiam la mezo de Adar venis, la hebreoj, 
kiuj provizis sin je armiloj, senbare atakis 
siajn malamikojn, precipe la amalekanojn, 
kaj faris al ili grandajn malfeliĉojn. La 
kozakoj de la reĝo helpis al la hebreoj. 
Poste la persoj riproĉis ilin pro tio, dirante 
ke estus pli noble pardoni al siaj malami
koj. Sed ili pravigis sin per la vortoj de la 
Biblio : dento por dento, okulo por okulo, 
kaj pruvis dokumente ke la persoj mem 
neniam pardonis al siaj malamikoj, kvan
kam ilia religio postulis gin. Cetere, ili 
nenium ĉirkaŭrabis, lasante tion ĉi al 
la persaj kozakoj. La dek filoj de llaman, 
kiuj siatempe suferigis ilin. precipe la 
junajn  hebreimojn, estis pendigitaj. Zereŝ, 
konsternita de la neatendita bato de la 
sorto, konvertigis kaj farigis plankbalais- 
tino de sinagogo; ŝia fama filino ankaŭ 

hebreinigis, edzinigis je juna hebreo kaj, 
en la tagoj de familiaj festenoj, ŝi fiere 
metis sur la tablon la historian poton, kiun 
la gastoj scivoleme konsideris. La reĝo de 
regoj, kune kun sia tilo, falis de simpla 
ponardo de kortegano, kaj Ester estis mal

samita je tiu ĉi enuiga alkoholulo.
(Fino) A. K ofm an.

Prcs. Cb. Zoellner, Geneve


