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TRA LA MONDO

Co rdoba, Majo 1908.

Por bone koni la signifon (le la nunaj 
okazintajoj, estus necesaj kelkaj generalaj 
konsideroj. Sed pro la mallongeco mi 
parolos nur pri la plej fretaj faktoj.

La indiferenteco de la granda publiko 
sajnas momente skuata de la proponita 
leĝo pri «r terorismo », tio estas la mal
trankvileco kiu antaŭe regis en Barcelono 
pro la oftaj bomboj. Jam antaŭ tempo, oni 
kondamnis leŭtenanton Morales, kiu elpen
sis bombojn por doni al si la plezuron 
malkovri ilin. Laste, la prbceso kontraŭ la 

polica konfidentulo Ruli kaj lia bando, 
pruvis ke ili ekspluatis longatempe la 
bombojn kiel vivrimedon, dank 'al naiveco 
de kelkaj estroj. La juĝistaro eldonis sen
dependan kaj severan verdikton, kaj la 

urbo retrovis sian trankvilecon. Do, la 
proponita leĝo, kiel la Offenbatiaj karabi-
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*  ESPERA N T O  »

nieroj, malfruis. Pro la graveco de la afero, 
kaj por foriri el la Ieseco sub la ŝajno de 
la leĝo, oni decidis publikan esploron ĉe la 
parlamenta komisio, kaj malgraŭ la mal- 
facilajoj lokaj kaj tempaj, la madrila pu
bliko ('iutage amasigas ĉe la pordo de la 
Parlamentejo, kaj multaj personoj el ĉiuj 
partioj kaj kondiĉoj kunvenas por raporti. 
Ciuj kvazaŭ sen escepto kontraŭbatalas la 
projekton en la plej fortega maniero, ĉar 
ili observas ke tiu ĉi leĝo, celante ne sole 
Barcelonon sed ankaŭ la tutan nacion, 
revivigos la plej timidan kaj senbaran 
absolutismon. Joao Franco kopiis tiun pro
jekton, kaj sukcesis la Lisbona tragedio ; 
la socialistoj promesis ke se la projekto 
fariĝos leĝo, ili fariĝos anarkistoj. Unu el 
la celoj de tiu projekto estas deturni la 
atenton el alia projekto, tiu pri loka admi
nistrado, per kiu la Ministraro allogas 
«r Solidarecon », aŭ pli bone la katalanis
m o j  kaj precipe ĝiajn konservativajn 
erojn. Pretekstante starigi la memestrecon 
de la komunumoj, la projekto nuligas ĝin. 
En la sama momento, okazis la eduka 
budĝeto, nomita kultura budĝeto, de la 
barcelona urba konsilantaro, kies artiko
lon oan, pri neŭtreco religia ĉe la publikaj 
lernejoj, nuligis la urbestro. Tie aperas 
klare la kontraŭdiro, ĉar la urbestro estas 
nomita de la centra povo. Kun la sarna 
« Solidareco » rilatigas la afero prila juĝo- 

rajta leĝo, kiu transdonas al milittribu
naloj leĝkulpojn, diritajn kontraŭ patrujo 
kaj militistaro. « Solidareco » promesis al 
siaj elektantoj kontraubatali tiun leĝon, 
sed la estraro, kiu trudis tiun leĝon, kun 
la leĝo pri « terorismo » ne bezonas plu 
la aliajn esceptajn leĝojn, ĉar ĝi ensorbas 
ĉiu jn ilin.

Ce la ekonomia flanko, daŭras la 
kutimo ne diskuti la budĝeton ĝustatempe, 
ĉar la leĝo pri loka administrado ensorbas 
la tutan tempon de la Parlamento. La 
karaktera elvidiĝo de la ekonomia marŝo 
estas la malapero de la superhavo. La 
elspezoj pligrandiĝas, la impostoj ankaŭ, 
kaj la ŝtatuioj turmentas ĝoje sian elpen
s o n  por krei novajn monopolojn. Tiujn 
kaj la limimpostojn satas multege iuj poli
tikuloj kaj riĉuloj, ĉar la kuranta sistemo 
estas ludoni la impostojn : tio estas bonega 
negoco.

La ĝenerala monkrizo elmontriĝas tie ĉi 
per la subiro de la monŝanĝo, kvankam 
ĝ i ne estas tre alta, kaj la paralizo de la 
mono. Pro tio la ŝtatpapero estas kara, sed 
la borsaj operacioj tre malmultaj.La supren
irado de la papero estas barita de la nova 
direkto donita al la financa politiko. Oni 
povas kondensi en «kelkaj vortoj la ĝene

ralaj konsiderojn al kiuj mi komence 
aludis. La interkonsento inter la du oncia
laj partioj, la konservativa kaj la liberala, 
daŭras. Sed ili prezentas nenian diferen
con, kaj la liberala partio estas kvazaŭ 

mortinta. La konservativa partio hodiaŭ 
nomigas « Maura », ĝ i estas la estraro, la 
parlamento, kaj ĉio. Oni diras ke ĝi daŭros 
ankaŭ suliĉe da tempo ; ĝi dependas sole 
de Ia reĝa povo, kaj tiu ĉi obeas sekretan 
influon : poliĉinela sekreto, de ĉiuj konata.

La nuna « skuado t  de la publika opinio 
baldaŭ pasos, kaj venos la deviga liber

tempo de la somero, kies suno instigas al 
dormeto.

P. L in a r e s .

Kroniko Politika

La entuziasma vizito de /Prezidanto 
Fallieres al la Reĝo de Anglujo estis, dum 
la lasta tempo, kaŭzo de multaj komenta
rioj kaj longaj disertacioj pri la estonta 
irado de la Eŭropaj aferoj. Plej ofte. la 
Germana gazetaro montris malkontentecon 
pri tiu fortikigo de la francangla inter
konsento, tiom pli, ke okaze de ĝi oni 
multe aludis pri transformo de ia tiel 
nomata kora interkonsento en veran atakan 
kaj defendan kontrakton, en kiu parto
prenos Rusujo, al kies imperiestro la reĝo 
de Anglujo tuj faros viziton. Tiun kun
ligon diversaj politikistoj prezentas kiel 
respondon al la konata triobla kunligo, kaj 
konsekvence kiel garantion de Eŭropa 
paco —  aserto, kiu Sajnas apenaŭ kredinda, 
kiam oni legas la senhontajn antaŭkalku- 
lojn kaj marĉandojn de la samaj politik
istoj rilate al eventuala milito. Sed la 
supre dirita propono ne ricevis tre favoran 
akcepton kaj tre versajne la oficialaj ron
doj sentas, ke ĝi ne estas ankoraŭ matura. 
La situacio, kiu sekvas de tiu stato, estas 
aparte komplika por ltalujo, kiu kvankam 
apartenante al la triobla kunligo tamen 
havas multajn simpatiojn al Anglujo kaj 
Francujo. La ministro Tittoni penis liveri 
kontentigajn klarigojn, kompreneble kan
tante himnon al la paco. Dume, la reĝo de 
Svedujo vizitis Berlinon kaj esprimis sian

simpation al Germanujo, al kiu plimalpli 
altiriĝas la Skandinavaj regnoj pro timo 
al la Rusa okupemeco.

Maroka situacio sensanga. Tamen, saj
nas, ke la situacio de la malnova sultano 
Ab-el-Aziz malbonigas, kaj inverse la 
sorto pli favoras Moulai-Hafid. Inter His
panaj kaj Francaj soldatoj la konfliktoj 
plimultiĝas.

En Francujo, la enpanteonigo de Emilo 
Zola estis kaŭzo de viglaj manifestoj por 
aŭ kontraŭ la fama verkisto. Instigite de la 
nacionalistaj kaj militaristaj ekscitoj, iu 
flama defendanto de 1'armehonoro, pafis 
al komandanto l)reyfus, kaj tiel liniĝis la 
festo. Dume, aliaj strikaj manifestoj okazis 
en Parizo kaj rezultis en versadon de sango 
de kelkaj strikantoj. Kontraŭ si, la regis
taro havas unuflanke la nacionalistojn kaj 
aliflanke la socialistojn, kiuj riproĉas la 
ministraron pro ĝia reakcio.

En Hispanujo, la popolo protestas kon
traŭ la leĝo pri terorismo, kiun la minis
traro volas donaci al ĝ i ; en Samos, ĝis’. 
nun kvieta insulo preskaŭ memstara, ribelo 
kontraŭ la turka metodo ; en Persujo 
nova ministrara krizo kaj situacio tiel 
malklara, ke la regnestro ien ajn forglit- 
iĝis ; en Montenegro, granda proceso kon
traŭ bombistoj kaj strangaj malkovroj pri 
la supozata partopreno de la Serba reg
estro. Tiel alproksimiĝas la somero, la 
dolĉa somero ! A. R.

L a  F a k i o i
18 Majo — Parizo. — Fino de la cikla kurado 

Bordeaux-Parizo. Venkas Trousselier, trairante
59 Kii. en 17 h. 45’.

19. Piai-enzo (Italiquo) — Oni proklamas la 
generalan terkulturan strikon.

Parizo. — Malfermo de la Parlamento.
Praka. — Manifestoj kontraŭgermanaj.
20. Romo. — Imperiestro Menelik kaj Itala 

ministro subskribis konvencion pri la reguligado 
de la limoj de Somalujo kaj Dankalujo.

Londono. — S-ro Lowther, angla ministro en 
Tangere, estas sendita kiel ambasadoro en Kon
stantinopolo.

21 Conlich (Belgique). — Fervoja akcidento;
60 mortintoj, 100 vunditoj.

Parizo. — Malfermo de la ^internacia kontrau- 
pornografia Kongreso.

22. Peterburgo. — Eksigo de ĉiuj Finlandaj 
senatanoj.

23. Romo. — Inaugura de la internacia ter
kultura instituto.

Romo. — La Deputataro voĉdonas la starigon 
de monumento al Dante Alighier en Romo.

Sosnonice. — I-i karbminejo Barbara estas en-”  
penetrata de la akvoj: 12  ministoj dronas.

Parizo. — Morto de la akademiano Francisko 
Coppee.

24 Romo. — Sukcesaj aviadaj eksperimentoj 
de L. Delagrange.

25. Londono. — Vizito de Prezidanto Fallieres 
al reĝo Edvardo VII*; entuziasma akcepto.

Samos. — Ribelo de la popolo kaj elŝipiĝo de 
la turka soldataro por restarigi la ordon.

26. Londono. — Prezidanto Fallieres vizitas la 
francanglan ekspozicion.

Leopoldo. — En vilago Czenichov sanga kon
flikto inter ^endarmoj kai vilaganoj, el kiuj
9 mortis

Gand. — Sukcesaj aviadaj eksperimentoj de 
Farman.

29. Londono. — Forveturo de Prezidanto 
Fallieres.

30. Roino — Delagrange per aeroplano trairas
16 kii. en 15

31. Parizo . — Mortigo de pentristo Steinheil 
en misteraj cirkonstancoj.

Lodi — Fervoja akcidento; 40 vunditoj.
Anglujo Pro nebulego, ektuŝego de vaporŝipoj. 

La Sipo Loando malflosigis.
I  Junio. — Peterburgo. — Inaŭguro de la XI» 

internacia kongreso de navigacio.
Berlino. — Oficiala vizito de la reĝo de Svedujo.
Samos. — Lo ordo estas restarigita
2. Londono. — Morto de generalo Redvers 

Buller.
Nov-Jorko. — Vaporŝipo « Mauritania » tran

siras en 4 tagoj kai 20 horoj.
Parizo. Letero de kolonelo per Patry de Ciam, 

responde al la letero de Zola, post dek jaroj de 
atendo.

3. Innsbruck. — Fermo de la Universitato.
Parizio. — Striko en la Cirkauajo de Parizo;

sangaj konfliktoj inter policanoj kaj strikantoj.
Vieno. Edzigo de arkidukino Marie kun princo 

Gofred Hohenlohe.
Parizo. — Konduko de la cindroj de Emilio 

Zola al Panteono; diversaj manifestoj; Atenco 
kontraŭ komandanto Dreyfus.

A. Te l l in i .

ESPERANTO
MOVADO ESP ERA N T ISTA

N o tinda jo j.

Britujo : La kunveno de la Brita Esperanto- 
Asocio okazis plensukcese en Edinburgo dum la 
Pentekosta semajno ; ĝi daŭris tri tagojn kaj 
kunigis tre multajn partoprenantojn el Ciuj partoj 
de Britujo. — Francujo : Nova sukcesa festo 
okazis en Parizo. En plej multaj lokoj, la kursoj 
finiĝis kaj por kunigi la novajn varbitojn oni 
organizas festojn kaj amikajn kunvenojn. — 
Germ anujo: La sciigoj alvenantaj el Dresdeno 
kaj tuta Germanujo montras kiel grandaj estas tie

• la progresoj de nia afero. En la Saksa Deputataro, 
oni favore aludis pri Esperanto. — Svisujo : La

Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco decidis 
sendi specialan delegiton al la Dresdena Kongreso.
— ltalu jo : Sub nomo • Esperantista Gefrataro », 
nova Esperantista organizajo fondigis en Napolo.
— Usono: Niaj progresoj dauras esti tute kon
tentigaj ; la nacia kongreso en Chautauca sendube 
havos tre gravan influon por la disvastigo de 
Esperanto tra la lando. — Sudameriko : La 
granda kongreso scienca tutamerika, kiu okazos 
en Santiago sub la auspicioj de la registaro de 
Cilio, en 1909, enskribis Esperanton sub sia 
tagordo. Tiu fakto estas tre grava, kaj de ĝi 
povas rezulti la akcepto de Esperanto ĉe multaj 
sudamerikaj registaroj.

G a z e t a r o .

En Usono. aperis nova gazeto sub nomo : 
Esperanto Neios (New-York City). American 
Esperanto Journal kunfandiĝis kun Amerika 
Esperanlisto. — Por akceli la propagandon de 
Esperanto ĉe la Kristanaj Unuiĝoj de Junuloj, 
estis fondita monata bulteno : Esperanto en la 
servo de la  D ia regno (P. Hubner, Friedr. Wilh. 
Str. 56, Mttlheim-a/-R.).

B ib l io g r a f io .

L a  Vangfrapo (unuakta komedio de A. Drey- 
fus, trad. s . Sar. Librairie de TEsperanto, Parizo.
30 Sd — -Ideal (Bela katalogo de skribmaŝino ; 
Seidell Se Naumann, Dresden). — h’Esperanto et 
I'avenir du monde (A. Laisant; propagandilo en 
franca lingvo ; Paco-Libereco, 45, rue de Sam
longe, Paris. - 4 Sd). — Esperanta Abelo. Mal
aperanta Friulo kun duobla gravura^. La vintro 
en Italujo kun 2 kartoj kaj meteologiaj diagramoj.

KVARA ESPERANTISTA KONGRESO

S) r e s d e r j ,  1 6 - 2 2  ĵ H ŭ g .  1 9 0 8

A ligo ) -  La personoj, kiuj sendas sian aliĝon 
antaŭ la 15a de Julio ricevos senpage la kongres- 
libron. Ni rememorigas, ke la kongresbileto 
kostas 5 Sm. kaj ĉiujn monsumojn oni sendu al 
Dr. Arnhold, VVaisenhausstr., Bankhaus, Dresden.

Teatro . — Pri la teatra prezentado organizita 
de S-ro Reicher, oni sciigas jenon :

le) De nun oni povos sendi la monon por areto 
de biletoj al D-ro Arnhold kune kun la mono por 
kongreso.

2«) La vendado de biletoj po 10 Sm. ĉesos la 
15»" de Junio. Do, tiuj, kiuj deziras havigi al si 
tiujn rezervitajn sidlokojn, sendu tuj sian monon.

3») De nun komenciĝas la vendado de la biletoj 
po 5 Sm Tiuj, kiuj ne povas aŭ volas havi spe
ciale rezervitan lokon, sendu do, kun sia aliĝo, 
nur 5 Sm.

La prezentado de « ingenio en Taŭrido » nepre 
okazos la 19» de Augusto, je 8 h. en « Zentral- 
theater •. Unuarangaj aktoroj ludos la diritan 
teatrajon, nome : F-ino H. Reicher (ingenio) ; 
S-ro E. Reicher (Toas); S-ro B. Decarly (Orestoj; 
S-ro K Stark (Pilado); S-ro O. Fuchs (Arkas) Cal
la diritaj eminentaj aktoroj jam nun fervore ler
nas la lingvon kaj studas siajn rolojn, nenia dubo 
ekzistas pri la bonega, artplena efektivigo de la 
plano. La bela traduko de D-ro Zamenhof estos 
preta en monato julio. Sed, krom la fakto, ke 
f ingenio » estos ludata en plej klasika Espe
ranto, la prezentado estos io tute nova rilate al Ia 
ludmaniero S-ro Reicher intencas forlasi la tro 
rigide klasikan stilon, en kiu oni ĝis nun prezentis 
la verkon de Goethe Li volas apliki la akirojn de 
la moderna aktora arto al la malpli nova pure 
retorika ludmaniero. Per tio li esperas fari la 
prezentadon tute vivplena kaj interesa. Ankaŭ la 
ekstera dekoracio estos tute nova laŭ desegnoj 
faritaj speciale de Prof. Tanto, ĉe la rega teatro 
en Dresden.

Ni kredas, ke tiuj bonegaj preparoj vekos ĉe 
ĉiuj la deziron ĉeesti dum la prezentado ; eĉ ili 
eble allogos al la kongreso kelkajn samideanojn 
ankoraŭ dubantojn. Malgraŭ la aliaj efikaj kaj 
ĝojigaj aranĝoj, tiu teatra prezentado per si mem 
jam sufiĉus por decidigi al la vizito de Tkongreso. 
Ni ripetas, ke ĉiu havos grandegan solenan ĝuon 
per Ia prezentado, ke ĉiu bonege helpas la pro
pagandon per la subteno de la entrepreno.

P rog ram o . — La provizora programo estas 
nun jene fiksita :

Sabato, 15 Aŭg. — 9 h. matene. Malfermo de 
la akceptejo kaj ekspozicio — 8 h vespere. 
Amika kunveno en la Dresdena grupo ; muzik
ajoj; teatra joj.

Dimanco, 16 Aug. — Diservoj. IO h. Luther’a 
Diverso (Kreuzkirche); l i  h. 1/2, Katolika Diservo 
(Katolische Hofkirche) ; I li., tagmanĝo ; 3 h., 
kunveno laŭ nacioj por elekti delegitojn, k. t. p . ;
4 h ,  amika kunveno en Reĝa Gardeno; 8 h , 
internaciaj propagandaj paroloj.

Lundo, 17 Aŭg. — Matene : alveno de D-ro 
Zamenhof; IO h. 1/2, solena malferma kunveno 
de la Kongreso ; 2 h., specialaj kunvenoj; 8 h , 
gardena testo en la arta ekspozicio.

Mardo, 18 A ŭg  — 9 h . , Agada kunsido; 
I h.. Vizito al Meissen kaj al la mondfama reĝa 
fabrikejo de porcelano ; vespere, Amika kunveno 
en Meissen. Ludado de Internacia komedio.

Merkrede, 19 Aŭg. — 9 h., Agada kunsido, 
Specialaj kunvenoj ; 2 h . Specialaj kunvenoj ; 
8 h., Teatra prezentado de « ingenio en Taurido *>.

Jaŭdo, 20 Aŭg. — Komuna ekskurso per 
vaporŝipo en la Saksan Svisujon ; Historia foir
festo en urbo Wehlen ; lumigado de Tmontetoj.

Vendredo, 21 Aŭg. — 9 h.. Agada kunsido, 
specialaj kunvenoj ; 8 h., Koncerto kun helpo de 
famaj anoj de la Dresdena opero.

 ̂Sabato, 22 Aug. — 9 h., Lasta kunveno ; 2 h., 
Festo de Ia « Revuo ».

Di,nanco, 23 Aug. — Vizito de la Esperantista 
vilago en Weisser Hirsch; granda festo.

La kunvenoj okazos en la diversaj ('ambroj de 
la Termika Lernejo. La gravaj kunvenoj kaj la 
balo okazos en la vasta Vereinshaus. La malfer
man kunvenon ĉeestos S-ro Kock, en la nomo de 
la registaro, la reprezentantoj de ĉiuj statoj en 
Dresdeno, kelkaj Stataj ministroj, k. e.

La akceptejo estas je 5 minutoj de la staci
domo ; por atingi la aliajn kunvenejojn, oni povos 
senpage uzi la elektrajn tramvojojn. Plie, 24 
policanoj kaj ankaŭ multaj kelneroj lernas nian 
lingvon kaj utilos al la fremduloj! La komunaj

tagmanĝoj havos lokon en la nalo de « Zentral- 
theater », kie povas sidi pli ol 800 personoj; 
muzikistaro ludos. Fine, krom la teatra prezent- 

j ado estos ludata de II internaciaj aktoroj komedio 
I de Schneider : « La Malfeliĉuloj ». Kiel oni vidas, 
I ĉio estas bonege preparita kaj oni povas antaŭ- 
I vidi, ke kvara eĉ superos la tri antaŭajn.
S  4  «

I Logado . — La biletaro, kiu donas rajton al 
I sestaga dormoĉambro kaj frua matenmanĝo en 
I familia domo, kaj ses tagmanĝoj, kostas 15 Sm.

Se oni preferas, oni povas lupreni noktoĉambrojn 
I po 1,50 Sm. ĝis 3 Sm.

I B e r lin a  ekskurso . — Ĝi okazos la 24, 25, 26 
I kaj ebligos plenan viziton de Turbo. Oni anoncu 
I de nun sian partoprenon. De Dresdeno ĝis Berlino, 
I la vojago kostas 5,25 Sm. (II» klaso), kaj 3,30 Sm. 
I (III»  klaso). Por loĝado, komforta ĉambro kun 
I matenmanĝo po 1,75 sm. La mangoj kostas 
I proksimume 0,75 Sm., eĉ malpli. La vizitado de 
I Turbo estos tre malmultekosta.
I A

V o jago j. — La Universala Esperanto-Asocio 
I prenas sur sin la organizon de tiuj vojagoj. Oni 

pri tio legu la oficialan informilon de U. E. A. 
(pago 3a).

Estas espereble, ke multegaj samideanoj el 
ĉiuj landoj partoprenos en la belega, tre bone 
arangita. Dresdena Kongreso, kaj tuj sendos sian
aligon. Ju pli multaj ni estos, des pli brila estos 
la triumfo.

Venu Dresdenon ! Koran bonvenon!

K O R ESP O N D A JO J

Kunveno de Kristanoj dum la Dresdena Kongreso

Ni ne ankoraŭ kuragis pripensi ian apartan aŭ 
oficialan kunvenon; ni ne esperis trovi en 
Dresdeno multajn aliajn amikojn de nia Iigo. Kaj 
tamen, ni subite ricevis antaŭ kelkaj tagoj lete
ron el Kobenhavn (Danujo), per kiu unu kara 
Dana amiko anoncis sian viziton en Dresdeno. 
Li eĉ proponis atentigi niajn samideanojn al la 
Dresdena kongreso per Esperanta jurnalo.

Tiamaniere estus eble, persone interligigi kun 
ahaj fratoj en Kristo, kiuj venos Dresdenon. Nia 
Dana amiko do tre goj is, ricevinte nian gazeton 
n-ro 2, kie trovigas la sciigo, ke en la Dresdena 
„ K. U J. V. ” jam ekzistas Esperantistoj.

La citita letero instigis nin, sincere konsideri 
specialan kunvenon de membroj de nia mondligo 
au eĉ de ĉiuj fratoj en Kristo. Ciu estu kore 
bonvena en Dresdeno. Treege ni bedaŭrus, se iu 
el niaj Kristanaj fratoj restus en Dresdeno kaj 
havas nenian okazon, interŝanĝi kun ni siajn 
spertojn. Cu ne estas rekomendinde, ke kunvenu 
ĉiuj veraj Kristanoj sen aoartigo? La apartigo 
povas okazi pli malfrue, kiam la nombro de niaj 
Esperantistoj farigis tro granda por komuna pri
parolo pri la laboro en la regno de nia Sinjoro

Ni volas ja meti nian tutan forton en la servon 
por Kristo, precipe nian karan lingvon Se ni 
vojagas Dresdenon, tio ne devas okazi nur je nia 
propra plezuro. Nia sola kaj plej bona plezuro, 
nia plej bela gojo estu, fidele sekvi nian Sinjoron 
Jesuon, ankaŭ dum la restado en Dresdeno.

S-ro Vilio Reichelt, Dresden ( Germanujo), 
Sebnitzerstrato, 32, arangos volonte nian kunve^ 
non, kaj donos al ĉiu partoprenonto la necesajn 
informojn.

Oni kiel eble plej baldaŭ anoncu sian parto
prenon, por ke ni povu zorgi por logejoj.

P. Hŭbner.

ESPERANTO-SOCIETOJ
Kontraŭ jara heipabono da 4 Sm. ni enpresas 

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

Federacio cle Ia Kgperantisfaj gru
poj 1 1  i i  r  {junjaj — La granda ekskurso en 
Cluny okazos la 5»n de julio. Vizito de la kastelo 
en Milly. Festeno ĉe Hotelo de Bourgogne. 
Teatra prezentado kaj parolado de S-ro Bord. 
Vizito de la malnova abatejo kaj de la muzeo 
Ochier. Nasko de nova grupo.

La Sekretario: D-ro Blanc, IO, Bd de Sĉvignĉ, 
Dijon.

PERESPERANTA] SOCIETOJ
Internacia Societo de 1'Esperantis-

ta) Juristoj. — La I. S. E. 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 Sergeant, 31, Bd Mariette, 
Boulogne-sur-Mer (Francujo).

OFICIALA INFORMILO.

Ĝenerala Kunveno. — Ni memorigas niajn 
anojn ke, laŭ nia regularo, la ĝenerala kunveno 
de l i- S. E J. okazos, dum la kongreso, en 
Dresdeno, kaj ni esperas ke ĉiuj ĝin ĉeestos. Plie 
ni havos ankau aliajn kunsidojn dum kiuj ni 
laboros speciale pri la jurista vortaro Anoncoj 
tie-ĉi kaj afiŝoj en Dresdeno sciigos la lokon kaj 
la horojn elektitajn pri tiuj kunvenoj. Bonvolu 
niaj amikoj ilin atente legi.

Ciuj anoj kiuj havas proponojn por fari devas 
sin turni kiel eble plej baldaŭ al S-ro Sergeant, 
ĝenerala sekretario, kiu raportos ilin.

Vortaro. — Por ebligi la vortaran taskon, mi 
petas al niaj anoj, ke, laŭ la tre bona metodo de 
la S. O., ili bonvolu ĉerpiel niaj artikoloj, en tiu 
jurnalo, la novajn jurajn vortojn, kaj skriki ilin 
kun la nacia traduko. Oni sendu la laboron al 
8-ro Degon, 17, rue St-Eloi, Douai (Francujo).
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. F a k o  l a. —  A d m in i s t r a d o

Cirkulero 7». — Kelkaj delegitoj ne ankoraŭ 
respondis la cirkuleron Ian (listo de anoj ; vic
delegito kaj subdelegito). Ni petas, ke ili bonvolu 
sendi al ni sian respondilon kiel eble plej rapide. 
Estas necese, ke en la urbo, kie estas nur unu 
delegito, ĉi tiu elektu vicdelegiton, t. e., ansta
tauanto^ Ankaŭ niaj delegitoj bonvolu klopodi 
por trovi subdelegitojn en kiel eble plej muliaj 
lokoj de sia regiono (vidu la suban artikoleton)

A liĝoj. — Por la graveco de la celo U. E. A. 
kaj la agado, kiun ĝi postulas, estas absolute 
necese, ke ni havu kiel eble plej inuite da anoj. 
Ciu delegito devas kolekti almenaŭ J5 aŭ 20 
aliĝojn en sia regiono, kaj multe pli, se eble. La 
plej bona rimedo por varbi anojn estas uzi 
generalan grupan kunvenon, klarigi la orga
nizon kaj signifon de U. E A. kaj kolekti la 
enskribiĝojn je la fino ; ankau la festoj, eks
kursoj. k. c., estas bonegaj okazoj por tiu varb
ado. Ni plezure sendos provizon de aligitaj al 
ĉiuj delegitoj, vicdelegitoj aŭ subdelegitoj, kiuj 
tion petos de ni. Ni rememorigas al ĉiuj, kela 
listoj de U. E. A. devas esti sendataj nepre antaŭ 
la 1» de Julio kun la kotizajoj. Ni kore dankas 
la Delegitojn de Amiens, Bourg, Cadiz, Carlsham, 
Frankfurt-a/-M.( Helsinburg, Lausanne, Limo
ges, Magdeburg, Marseille, Moskvo, Parizo, Ren
nes, Tiflis, k. e., kiuj jam sendis a ln i «atindajn 
listojn de U. E. A. anoj

Subdelegitoj. — Ni atentigas tute speciale la 
delegitojn kaj ĉiujn legantojn de tiuj linioj pri 
tio, ke estas absolute necese, ke ni havu subde
legitojn en ĉiuj urbetoj kaj eĉ vilagoj de la tuta 
terglobo. Per ili la Esperantistoj, ĝis nun izolaj, 
povos partopreni la Esperantistan vivadon kaj 
fariĝi fokuso de Esperantismo al kiuj aligos 
iom post iom novaj anoj Per ili, fine, U. E. A. 
povos kovri la tutan teron kiel per maŝaro kaj 
ricevi, por la utilo de siaj anoj, ĉiuspecajn 
informojn pri turismo, komerco, industrio, k. e., 
en kiu ajn loko. Pro tio :

le) Ni insiste nin turnas al la delegitoj, por ke 
ili bonvolu uzi ĉiujn favorajn cirkonstancojn por 
elekti subdelegitojn en ĉiuj lokoj desia regiono 
kaj tuj transdoni al ni iliajn nomojn kaj adresojn.

2e) Ni ankaŭ treege petas niajn legantojn, 
kiuj logas en lokoj, kie estas nek delegito, nek 
subdelegito, ke ili akceptu tiun rolon kaj skribu 
al ni pri tio (Esperantio, 8 , rue Bovy-Lysberg, 
Genĉve, Svis.)

Ciu subdelegito ricevos specialan karton sub
skribitan de la prezidanto de U. E. A. kaj de la 
delegito de sia regiono. En la okazo se ne estas 
delegito en sia regiono, li ricevos karton sub
skribitan de la helpkomitaiano por fako I*.

La rolo de la subdelegito estas jena : 1«) Li 
senpere ricevas ĉiujn komunikajojn de la komi
tato, kiuj lin koncernas; 2‘ ) Li en sia lokolaŭeble 
helpos al la starigo kaj funkciado de la diversaj 
servoj organizotaj de la U. E. A .; 3«') Li helpas la 
regionan delegiton por la varbado de anoj kaj 
pagigo de iliaj kotizajoj. La subdelegito nehavas 
voĉdonrajton. Kiam en sia loko, estos pli ol 20 
anoj de U. E. A., li plenrajte farigos delegito, 
post informo al la komitato.

Ni esperas ke multaj samideanoj respondos 
nian alvokon kaj bonvolos akcepti la supre 
nomitan rolon, kiu estas utilega por la disvas
tigo de U. E A.

Kunvenoj de U. E. A. — En nia proksima n» 
aperos la programo de la kunvenoj de U. E. A , 
kiuj okazos dum la Dresdena kongreso. Ni de 
nun petas la delegitojn, vicdelegitojn, subdele
gitojn, kiuj intencas partopreni en la Dresdena 
kongreso, ke ili bonvolu informi nin pri tio.

Oficiala organo de U .E .A .— M  rememorigas 
al ĉiuj delegitoj kaj subdelegitoj, ke ili bonvolu 
sendi por nia gazeto ĉiujn komunikajojn pri sia 
agado ( Esp -Oficejo, festoj, ekskursoj, gasto- 
tabloj, komercaj firmoj, k. e , k. c.) kaj ĉiujn 
informojn pri lokaj aferoj, kiuj havas generalan 
intereson ( turismo, komerco, festoj, foiroj, 
ekspozicioj, k. e., k. c.) Tiamaniere, per simpla

F E L I E T O N O
F O  R K O  N  D  U  K O  f)

U E

Paul CINISTV

Intertempe sinjoro Auger reatingis sian tutan 
trankvilecon ; li jus alportas Carman sekret- 
serureton havantan la formon de poŝhorloĝo.

« Por malfermi ĝin, oni devas starigi la mon
trilon sur certan ciferon... tiel... vidu... ĉu ne 
estas rava ? »

Suzanne Chatel fariĝas senpacienca. Tiu ĉi 
edzo fefektive estas tro naiva. Pli frue ai mal- 
laŭdis Lucianino; pro tiu ĉi malsaĝeta, konfi
dema korboneco ŝi komencas kompreni ŝin. 
Kiu scias, eble la amikino kurage agis sendante 
savi sian varmegan koron el tiu ĉi mortiga 
ĉirkaŭajo, el tiu ĉi lamiga atmosfero, kie ne 
estas loko por varmegaj sentoj.

Kiam ĉiuj Siaj klopodoj, por kiel eble plej 
nevundiga sciigo de la dolorozaj malkaŝigajoj, 
malsukcesis, ŝi levigas kaj alproksimigas al la 
konfuze rigardanta sinjoro Auger kaj ekprenas 
liajn manojn.

a Mia malfeliĉa amiko », ŝi diras, a ĉar vi ne 
volas kompreni min, mi devas paroli pli klare. 
Lucianino... »

En tiu ĉi momento eksonas la elektra sonor
ilo. Sinjorino Chatel interrompas. Unu sekundo 
pli malfrue ŝi ektremas vidante enveni Luda
ndon . Tiu ĉi ankoraŭ ŝajnas iom ekscitita, 
tamen ŝi sufiĉe gvidas siajn sentojn por kasi al 
Sia edzo Ia okazintajon. Li, kun la okuloj res
tantaj en la estinteco, tute ne vidas, ke Si portas 
vojaĝveston.

kunlaborado de ĉiuj delegitoj, nia oficiala organo 
povas tuj de nun fariĝi utila kaj interesa dis
konigilo pri ĉio, kio koncernas la vivon inter
nacian.

Nacia Gazetaro. — Ni rekomendas al nu j 
delegitoj la artikolon enpresotan en la naciaj 
gazetojn por diskonigi nian U. E. A. Estas dezir
inde, ke la dirita artikolo povu aperi en kiel eble 
plej multaj gazetoj aŭ revuoj, precipe tiuj, kiuj 
estas dediĉataj al komerco, turismo, k. t o. Tiu 
artikolo estos baldaŭ sekvata de alia pri la 
karavanoj organizitaj de U. E A. al la kvara 
kongreso.

Novaj g rupado j. — De la lasta n0, la jenaj 
grupoj elektis delegitojn :

Bumley (Anglujo). — S-ro W. B. Currie.
Edinburg (Stokujo). — S-ro A. Easson ; S-ro 

J.W .D . Kirkland; S ro W . M. Page; S-ro J. M. 
Warden.

Medina (Hispanujo). — S-ro F. Garcia y Diaz.
MUnchen (Germanujo). — S-ro A Haugg.
Sabadell (Hispanujo). — S-ro R. Hartorell.
Samos (Turkuko). — S-ro A. Stamatiades.
Deivos (Svisujo). — S-ro Matthi.
Bad Godesberg (Germanujo). — S-ro H. Arntz.
Bilbao (Hispanujo). — S ro V. O. de Allende ; 

S*ro I Alvarez.
Pittsburg (Pa. U. S. A.). — S ro J. M. Clifford.
Albarracin  (Hispanujo). — S-ro J. M Lozano.
Franclanda Industria Societo. — S-ro Lemoine.
Moresnet. — S-ro Ch. Schriewer.
Bradford (Anglujo). — S-ro A. T. Priestman.

Entute 115 lokoj kun 148 delegitoj.

*• * *

Fako 2». — K onsu lo j k a j E speranto-O fic ĵjo j.

Ni sendis al ĉiuj delegitoj la I»n cirkuleron 
pri tiu fako kune kun ekzemplero de la broŝuro 
pri e Konsuloj kaj Esperanto-oficejo ». La res
pondojn oni sendu antaŭ la IO julio, tiamaniere 
ke por la kongreso ni povu jam publikigi la 
liston iute fidindan de U. E. A. konsuloj kaj 
Esperanto-Oficejoj jam ekzistantaj laŭ la nova 
organizo.

Ni tre rekomendas al ĉiuj konsuloj, ke ili 
bonvolu legi la artikolojn jam  aperintajn en niaj 
du lastaj Noj pri tiu temo.

Por faciligi la taskon de la Esperanto-Oficejoj, 
la fako II» de U. E. A. sukcesis interkonsenti kun 
la konata Esperanto-Librejo (E. Warnier, 15, rue 
Montmartre, Paris), por ke ĝi liveru ĉiajn 
Esperantajojn de la Esp.-Offlc. Tio estas grava 
plifaciligo, kiun profitas ĉiujn Esp.-Of. starig
itaj sub la aŭspicioj ie  U. E. A. Ciuj delegitoj, 
anoj, k. a., de U. E. A. bonvolu do de nun, pri 
ĉiaj Esperantajoj, sin turni al la dirita firmo, 
kiu fariĝis oficiala librejo de U. E. A.

♦* «

Fako 3«. — T urism o .

VOJAGO A. — En Ia lasta no de a Espkranto  » 
ni presigis la provizoran planon de la diversaj 
vojagoj al Ia kvara kongreso. Por vojago A ni 
jam ricevis preskaŭ 30 aliĝojn, sed neniu faris 
proponon por Sango de nia projekto. Ni do sci
igas ke tiu ĉi projekto de nun estas definitiva. 
La vojaĝagentejo Th. Cook & Son en Luoerno 
zorgas pri la rabatbiletoj kaj ni jam nun povas 
certigi ke la b ile tis to j ne estos tre grandaj.

Por akiri favorprezojn ĉe la hotelistoj, ni post 
kelkaj tagoj dissendos specialan cirkuleron al 
niaj delegitoj, por ke ili kontraktu kun la hote
listoj. Ju pli da partoprenantoj des pli granda 
estos la rabato, ni do insiste petas, ke oni ne 
plu prokrastu la aligon. De Lausanne gis Dres
deno la komitatano por fako III8 akompanos la 
vojaĝantaron kaj laueble zorgos pri ĉiuj opor
tuna j^ . El diversaj urboj, ekzemple el Praha, 
Mŭnchen, Franklin , k. t. p., jam  alvenis afablaj 
invitoj de la tieaj societoj, precipe en Praha, kie 
estas grava ekspozicio, ni amike estos akceptataj

I) Vidu Esperanto, No 32.

a Kiel malfrue vi venas », li diras sensus
pekte.

a Oni retenis min », ŝi nur respondas.
« Bone, bone! » konsolas sinjoro Auger sen 

demandi plue, kaj zorge fermis sian vitrokeston. 
« Cetere », li aldiras per iom da galanterio, sin 
turnante kontrau sinjorino Chatel, a mi inter
tempe estis en Carma societo, mi ne povas 
plendi... b

Lucianino ĉirkaŭprenis Suzanne je la kolo 
kaj febre ekscitite kisis ŝin.

a Bonvolu nin lasi solaj unu momenton, 
amiko mia », ŝi diris al sia edzo.

Sinjoro Auger bonece konsentas, salutas 
sinjorinon Chatel kaj eliras el la Cambro.

a Vi... vi... ! » Suzanne elpuŝas, a vere vi 
venas je gusta tempo... ĉar mi per Ciuj prepa
r o j  tute ne sukcesis, mi jus intencis diri la 
verajon direkte al lia vizago... do kio okazis?... 
Mi opiniis vin malproksime de tie... Mi dankas 
Dion. ke nenio estas decidita ! » 

a Ho, mia amikino ! » ekkrias Lucianino, a la 
vivo estas stranga ! Je la kvara horo Cio estis 
decidita.. je la kvina mi estis Ce Ludoviko, kiu 
min atendis... Entuziasmo, amjuroj, ravigo... 
ho, estis belega ! » 

a Do ĉiam vi amas vin reciproke! » 
a Ciam ! »
Mi demandis lin :
a Vi pentas nenie l! Mi alkonfidas al vi mian 

vivon... »
Anstataŭ ia respondo li kisis min. Veturilo 

forportas nin... Ni estas en la stacidomo... Mi 
estas kiel ebria... mi ne havas alian volon ol 
lian... Mi eĉ ne sentas malgravan hont- aŭ tim
senton, kiel mi antaŭe atendis... Mi estas felica, 
feliĉega!... 'Cio ĉirkaŭ mi ŝajnas aliigita. . Ni 
enirus la vagonaron. Mi pensas : a tio estas 
libereco... nur nun mia vivo komencas... Kio 
estas socialaj kutimoj kompare kun la feliĉo? » 

Mi kompatis ĉiujn nekontentajn, Ciujn nekom
prenatajn, kiuj ne kuragis sin starigi kiel mi, kaj

de niaj samideanoj, kiuj preparas aran viziton 
de 1’ekspozicio kaj bonan, malkaran vesper
mangon kaj logadon.

Speciala surprizo atendas la vojaĝantaron en 
nia Paradizo en Meggen, kie simpla, sed Carma 
festeto okazos. Ankaŭ en Berno, — Ce la reveno
— la kongresetoj trovos amikan bonvenon.

Entute ni povas certigi vin, ke ni faros ĉion 
eblan por tari la vojaĝon kiel eble plej alloga 
kaj tamen sufice malkara, por ke multaj 
amikoj povu partopreni la kongreson

Oni bonvolu nepre sendi sian provizoran 
aligon antaŭ Ia 25»de Junio (kaj ne IO Julio, kiel 
erare presita en nia lasta N0).

La zorgo por vojagoj B, C kaj D nun kuŝas 
en bonaj manoj kaj niaj karaj helpantoj infor
mos la interesitojn pri Cia necesajo.

J. Sc h m id , komitatano por fako I I I3.
(Adreso : Esperantio, Bera (Svis.)

VOJ A Ĝ O  B. — Tiu vojago estas organizata 
de la U. E A. kun la helpo de la Pariza Grupo 
Esperantista. La provizora programo de tiu 
vojago estas nun jene fiksita : San Sebastian 
(forveturo 11 aŭgusto), Bcrdeauc, Tours, Or
itan*, Paris (v izito , forv. 13 aŭg. matene), 
Namur, Koln-aj-R. (vizito, forvet. 15 aŭg.), 
Kassel. Halle, Leipzig, Dresdeno (alvet. 15 aŭg. 
vespere).

Por la reveno ia partoprenonta^ povos elekti 
inter la du jenaj vojoj :

Vojo a) : Dresdeno (forv. 24 aŭg), Berlino 
(vizito 24,25, 26 aŭg., forvet. 26 aŭg.), Rollerdam  
(vizito 28, forvet. 28 aŭg .), Anvers (vizito 29, 
forvet. 30i, Lille, Amiens, Paris (alvet. 30 aŭg.), 
Or Mans, Tours, Bordeauv, San Sebastian (alvet.
31 aŭg ). La personoj, kiuj dezirus viziti) Berli
non, sed ne Holandon, formos specialan aron, 
kiu alvenos en Parizo je 27 aŭg.

Vojo b) : Dresdeno (forvet. 24 aŭg.), Leipzig, 
Frankfurt a/-M. ( vizito 25 aŭg.. forv. 26 aug .) , 
Metz, Nanci/, Paris (27 aŭg.), Ornalis, Tours, 
Bordeaux, San Sebastian (alvet. 29 aŭg.).

La Esperantistoj de sama regiono devos ren
kontigi en la urboj, kie trapasos la granda aro. 
La supre montritaj datoj estas nur provizoraj 
kaj estos Mangeblaj laŭ la deziro de la parto
prenontoj, se necese. En la lokoj trapasotaj de 
Ia aro, niaj delegitoj klopodos por faciligi kaj 
agrabligi la restadon de la vojagantoj (rondiraj 
vizitoj, hoteloj, promenoj, k a.). Sed por sukcese 
arangi la aferon estas necese, ke oni plej baldaŭ 
ricevu aliĝojn. La rab a tis to jn  kaj favorprezojn 
oni povas atingi nur kiam oni scias la proksi
muman nombron de la vojagantoj! Ni atentigas 
pri iio, ke la petataj aligoj estas pure provizoraj 
kaj devigas al nenia firma promeso, sed ili estas 
necesegaj por la antaŭaranĝoj. La personoj, 
kiuj deziras partopreni, sin tuj enskribu (nepre 
antan la 30 jun io). Cu Ce la regiona delegito, 
Cu Ce S ro Schmid, Esperantio, Bern (Svis.), ĉu 
ĉe S-ro Pujula y Valles, 12 , Avenue de l’Obser- 
vatoire, Paris, kiu akceptis esti kondukanto de 
la karavano.

VOJAGO D. — La programo de tiu vojago 
estas nun jene starigata.

Vojo a) : Helsingfors (forveturo 13 aŭg .), 
Stockholm (alv. 14 aŭg. matene, forv. 14 aŭg. 
vespere). Kopenhago (alvet. 15 aŭg. matene).

Vojo b ) : K ristiana  (forv. 14 aŭg.), Kopenhago 
(alv. 15 aŭg.).

Vojo c) : GcĴleborg (forv. l i  aŭg. vespere), 
Kopenhago (alvet. 15 aŭg. mat.), Kopenhago 
(forv. 15 aŭg. mat.), Berlino (alvet. 15 aŭg. vesp., 
forv. IO aŭg. mat.), Dresdeno (alv. 16 aŭg. mat.).

La revenantaro estos dividata laŭ du grupoj :

Grupo A  : Dresdeno ( forv. 23 aŭg.), Berlino 
(forv. 23 aug.). Kopenhago (alvet. 24 aŭg), Kopen
hago (forvet. 24 aŭg.), Gbteborg (alv. 2 i aŭg.), 
Kristianon (alv. 25 aŭg.), Kopenhago (forv. 24 
a ŭ g ) , Stockholm (alv. 25 aug., lorv. 25 aŭg.) , 
Helsingfors (alv. 26 aŭg.).

Grupo B : Dresdeno (forv. 24 aŭg.), Berlino 
(24-25-26 vizi t., forv. 26 aŭg ), Kopenhago (vizito 
27-28 aŭg., forv. 30 aŭg. al Kristania, GOteborg. 
Stockholm, Helsingfors), Stockholm (30 aŭg.).

Oni tuj sendu sian provizoran aligon (nepre 
antaŭ la 30 Junio) Cu al S-ro Schmid, Esperantio, 
Bern, Svisujo), ĉu al Dana Vojaĝa Oficejo (Kr. 
Bemikordshade I, Kopenhago), Dansk Rejse-

mem preni sian sorton en la manon... Kaj kiam 
mi estis preninta oportunan segon, li diris knn 
tiu certeco, kiu ĝis nun neniam forlasis lin :

« Cu vi sentas vin sana I »
Dolca tremado transfluas min.
« Kiam mi pripensas ke vi nun estas mia 

edzo por ĉiam ? »
a Certe! »
a Tute certe?... Por ĉiam ? »
« Ho, vi stranga infaneto! »
Ektuso jam skuas la vagonon. La biletisto 

venas ekzameni la biletojn. Kiam Ludoviko donis 
ilin al li, ili falis teren pro malgranda movigo, 
kiun mi faris por min malproksimigi de l i . . .  
Mi sentas plezuron levigi ilin por ilin tusi, tiujn 
malgrandajn kartonerojn, kiuj Sajnis al mi esti 
la flosiloj por mia nova v ivo ... Mi prenis, mi 
rigardis ilin... Ho I Suzanne, Suzanne!! Mi estis 
parolinta pri a Ciam », mi estis farinta eternajn 
ju ro jn ... Ludoviko estis plu saga ; li estis 
aĉetinta returbiletojn !... Io en mi disŝiris... Mi 
elsaltis el la vagono kaj forkuris ; mi forkuris, 
sen atenti liajn vokojn, kun ia sovaga gojo pro 
la penso pri lia surprizegita mieno... Mia pakajo 
veturas al Londono, sed rtli, mi venis returnen... 
kai ne vojagas. » 

a Vi travivis vian tutan romanon en unu 
momento », diris sinjorino Chatel, a des pli 
bone ! >

Ankoraŭ tute emocia per la trapensita eks
citego Lucianino nervoze ekridegas.

a Ho, kiam mi memoras, kiel li restis tute sola 
en la vagono, Carla vagonaro forveturis kaj li 
ne plu povis eliri el gi, kaj kiel sendube li tute 
ne komprenis, kion mi subite havas !... Kie li 
estas nun?... Eble ĉe Amiens?... Kiel ridinde li 
devas ŝajni al s i !... Sian returnbileton li baldaŭ 
povos u z i!.. »

Tradukis : J. Sc h m id .

Bureau, Cu al la U. E.A. Delegito!. Ni tre esperas, 
ke multegaj Skandinavaj samideanoj uzos tiun 
favoregan okazon por are veturi al Dresdeno.

Noto. — La prezoj de la supre nomitaj vojaĵoj 
aperos en niaj du proksimaj Noj, sed oni antaŭe 
rapidu sendi sian provizoran aligon, montrante 
precize la vojon, klason elektitajn, k .t.p .

,** Multe da grupoj eldonas gvidfoliojn kaj 
diversajn propagandilojn, Cu komercajn, ĉu 
lingvajn. Sed ofte tiuj eldonajoj ne estas sufiĉe 
konatigataj Cai- ĝis nun mankas centra loko, kie 
oni povus ricevi tiajn paperajojn. Fako III» 
U. E. A. kolektas Ciujn propagandilojn rilate 
turismo, komerco, industrio kaj similaj, kaj 
disdonos ilin senpage al Ciuj postulontoj. La 
delegitoj U. E. A. do insiste estas petataj 
alsendi aŭ alsendigi ĉiujn ajn propagandilojn 
al Esperantio, Berno, kiu zorgos la precizan 
administradon de tiuj. Tiamaniere ĉiu vojagantoj 
komercisto aŭ industriisto scias, kie li povas 
ricevi la, por sia celo, necesajn informojn.

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

PRAKTIKAJ INFORMOJ

Grava avizo. — Ni de nun senpage presos 
ĉiujn komunikajojn 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. lli ankaŭ bonvolu 
sendi al ni nelongan informon pri ĉiuj okazint
ajoj aŭ okazontajoj lokaj, havantaj generalan 
intereson (ekz komercaj kaj industriaj ekspozi
cioj, foiroj, festoj, turismo, k. t. p.) Tiuj informoj 
estu redaktataj mallonge kaj precize ; oni sendu 
ilin al ni nepre antaŭ la IO® kaj 25» de ĉiu monato 
por ke 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.

'-TTI

Franculo

BEA  UNE. — Esp. Of. (Place de la Halle) acetis 
originalajn propagandajn P.K. (sendispecimenon). 
Jus aperis: Jara Revueto de Ia grupo (6 Sd. 
afrankite). (Oni akceptas esperantistajn markojn 
de Tellini).

Juna esperantisto, grupano de Beaune, havanta 
iom da-praktiko, scianta sufiĉe la germanan kaj 
anglan lingvojn, deziras trovi oficon kun monata 
salajro, ĉe komerca firmo en Germanujo.

LIM OGES. — La ĉiujara festo de la Limoges’!» 
grupo okazos Ia 18-19»» de julio 1908. Festeno; 
la 18»" vespere, hotelo Vialles, prezo: 3 fr. Ciuj 
samideanoj estos kore invitataj. La 19»n, prome
nado en apudan urbeton.

St-ETIENNE. — La firmo Peyraud (41, rue de 
la Loire) fabrikas tre belajn Esperantajn flagetojn, 
kiujn gi vendas 12 Sd. po unu. (Rabato por Esp. 
Of. kaj grupoj). Tiuj silkaj flagetoj estas tre re
komendindaj por Esp. festoj, ekskursoj, festenoj, 
k. t. p.

Ciuj ^vo jaganta j Esp-istoj devas viziti la Es
peranto-Magazenon (13, rue de la Croix), kie ili 
trovos sciigojn pri la urbo kaj Esperantajojn.

Germanujo.
DRESDEN O . — La Esp. Of. sidas 63 Ammon- 

str. (librejo M.Tessner); vendas ĉiajn Esperanta
jojn. Pri la Kongreso oni legu la specialajn scii
gojn, kiuj aperas sur tiu jurnalo.

H A M B  URG.— Estas ĉiam kun granda plezuro 
al iu esp. grupo vidi alilandajn samideanojn kiel 
gastoj. Sed grandega estis nia gojo, kiam S-ro
H. Bolingbrke Mudie, la fama vice-prezidanto de 
1’Trlo por la Tria, kaj nuna prezidanto de U.E.A., 
vizitis nian urbon kaj grupon okaze de lia vojago 
Dresdenon. Speciala kunveno estis arangita Ia 
li»*» de Majo kun sufiĉe multaj grupanoj. Res
ponde al saluta parolado de Ia prezidanto, S-ro 
Mudie esprimis sian goj on pri la kreskado de nia 
afero en Germanujo kaj pri la fakto, ke la klopo
doj de la a idistoj » rompigis je la forta ŝtonego 
« unueco de la fidela esperantistaro ». Li esperas, 
ke la progresoj de Esperanto en nia lando farigos 
per la a Kvaro » tiel gravaj, ke baldaŭ Germanujo 
marŝos kune kun Francujo kaj Anglujo en Ia 
fronto de la movado. Kelkaj grupanoj, S-ro de 
Ladeveze, F-ino Schroeter, S-ro Schwartz klopodis 
sukrese amuzigi nian gaston per deklamoj kaj 
kantoj. Dum interparolado kun grupanoj, S-ro 
Mudie tre rekomendis la aniĝon al la nove fondita 
U.E.A., kiu precipe devas servi al la praktika 
uzado de Esperanto. \y. A. V.

Rusulo.
T IFL IS  (Kaŭkazo). — Delegito: D-ro A?Fiŝer^ 

Sudebuaja 15, partopenanto en Ia Dresdena kon
greso, proponas al U. E A’anoj viziti Kaŭkazon en 
Septembro. Ciuj sciigoj estas volonte donataj.

VOItONEĴ (gub.). — Esperanto-oficejo de 
S-ro Aleksandro N. Vasiljev. Akceptas Ciujn eblajn 
(komercajn kaj aliajn) komisiojn de alilingvanoj 
por fari laŭ bezono: a) ĉiupovajn informojn; 
b) skribajn tradukojn de la leteroj kaj alicij skri
bajoj el Esperanto-rusen, kaj el rusa lingvo-Es- 
peranten; c) parkerajn tradukojn en lokaj institutoj 
por esperantistoj, vojagantaj agentoj kaj turistoj; 
d) makleradon inter alilandaj kaj lokaj komer
cistoj k. c. Aliaj delegitoj estas insiste petataj 
sendi ĉiujn esperantajojn (gvidlibrojn, katalogojn, 
afidojn kaj a lia jjn ).

Svisujo
ĜENEVO.—r La esperante redaktata t Gvidilo 

tra Genevo », estos senpage sendata al ciuj pe
tantoj. Plenaj informoj pri la Esp. institucioj kaj 
sciigoj pri la urbo. La Delegito-Konsulo ankaŭ 
eldonis serion de belegaj Esperante redaktitaj 
poŝtkartoj de Turbo; unu serio (12 kartoj) 40 Sd., 
oni nepre mendu ĝin.

ta  Esp. grupo starigis gastotablon Ce Kiosko 
Bastions, ĉiujaude je 8 h. Vi. Koncerto. Ciuj tra
pasantoj estas kore invitataj.



+ ESPERAN TO  *

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

Korespondado. —  Ciu enskribiĝo kostas 
30 spesdekojn (fr. 0.75 ; 7 d . ; m. 0.60). 
Rabato da 25 %  por 6 enpresoj kaj 50 °/0 
por 12 enpresoj. La literoj P I. montras 
la korespondadon per poŝtkartoj ilustrita j; 
la litero L. montras korespondadon per 
leteroj; la literoj P M. montras interŝan- 

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

Peto j  kaj propono j .—  Ciu linio (40 literoj) 
kostas IO spesdekojn ( fr. 0.25 ; 2 Va d. ; 
m. 0.20). Rabato da 25 %  por 6 enpresoj 
kaj 50 %  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 %  por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 
(speciale la hoteloj esperantistaj) rajtas 
enpresigi senpage trilinian anonceton.

NOTO. — Oni sendu ĉian anonceton antaŭ la 
5* kaj 20» de ĉiu mon»to, ĉu al nia administrejo, 
ĉu al niaj lokaj agentoj aŭ al Ia Esperanto-Oficejoj. 
Oni skribu kiel eble plej legeble. Oni povas pagi 
per poŝtmandato, 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 afinejo.

*
* *

K o r e H p o m l i K i o

Verdun (Francujo). — S ro Alfred d’Ourches, 
skulptisto, 91, rue d'Alsacelorraine. PI L.

Goole (Angiujo;. — S-ro Mollav, Custon 
House PM.

Hui/ (Belgujo). — S-ro A. Beaujean, rue St- 
Mengold. PI

Praka, V II (Bohemujo-Aŭstrio). — S-ro B 
Hubaĉek, 560 Kamenska. PI PM.

Novi/ Bvdzov (Bohemujo-Aŭstrio). — S-ro 
A. Sedlaĉek, stud. PI. M.

Anvers (Belgujo). — S-ro J Van de Vinet, 
Avenue Isabelle. PI.

Magdeburg(Germanujo). — S-ro H Wuttka filo, 
Pionierstr., 21 PI.

Rasei (Svisujo). — S-ro P. Burgermeister, 
St-Johannring, IIO PI L.

A idin  (Azia-Turkujo). — S-ro Ch Alejandron, 
Export lmport. N0 12. PI. I

Kaiserslaulem  (Bavaruio-Germanujo). — S-ro
E. Brili, fervoja oficisto. PI.

A idin  (Azia-Turkujo). — S-ro E. K. Anagnos- 
topoulos. PI. PM.

Pnidop (Bulgarujo). — S-ro Ivan Krestanof. 
PI. PM.

A id in  (Azia-Turkujo). — S-ro Phociod, S. Pho- 
tiadhes. PI. PM.

Neic-Brod ( Bohemujo-Aŭstrio). — S-ro Jos. 
Racek, stud ; S-ro O. Kames. PI.

Paris (Francujo). — S-ro H. Dubois, 17, rue 
Mouton-Duvernet. PI.

Bilbao (Hispanujo). — S-ro G. Gastroviego,
C. Volantin, 13. PI. PM.

Luon (Francujo). — S-ro Perret, instruisto, 83, 
e Bossuet. PI.rue

FELIETONO DE “ ESPERANTO I

L A  P A T R IN O
de Ernsft ZHHN

(trad . J .  B m id ,  B e r ii) .

Paceme kuŝas la dometo de Tobias An- 
dermatt, kulturisto de malgranda bieno, 
kvankam multe da malfeliĉajoj ankaŭ al 
tiu ĉi domo jam alportis la nepa con. Eble 
estas ĝuste la pasinta nepaco, kiu al Ia 
hodiaŭa pia sabato faras granda ĝian pacon. 
La dometo kuŝas ĉe la suda lino de Tvilaĝo, 
malgranda ĝi estas, duetaga kaj vestita 
per grize pentritaj lignaj tabuletoj. Antaŭ 
la fenestroj troviĝas potkreskajoj, kies Ho

raro malsupren pendas sur'la  murojn, 
pezaj, grandaj diantoj kaj lumkolora] gera
nioj. Antaŭ la domo etendiĝas ĝardeno 
kun legomoj kaj varia florornamajo, de 
1’domenirejo ĝis la ĝardenpordo vojo kon
dukas meze tra ĝardeno, kaj tiun ri ĉir- 

kaŭas palisaro malhelverda. Tra la ĝarden
pordo, ne plu facile fermebla, kaj kiun 
neniu penas fermi, oni eliras sur la straton, 
ĝuste tie, kie finas la pavimado de §tego 
kaj komencas la bona strato.

Sur la pavimo de Stego klakadas la ŝue- 
goj de ^vilaganoj. Kiam fremdulo mal- 
suprenrigardas el unu de 1’deklivoj sur la 
vilaĝon, li kredas aŭdi la klakon de kelke 
da muelradoj, sed tio estas nur la kvaro
blaj plandoj de 1’Steganoj; kiuj metas ĉiam 
unue la kalkanon kaj poste la piedplando^ 
La Maja diservo jus finiĝas kaj la Stefanoj 
venas el la pregejo. Super iliaj kapoj la 
lastaj sonoj ile 1'sonorilado eksilentas. Es
tas kvazaŭ tie kaj tie ĉi io disperdiĝus per 
mallauta zumado en la alto kaj la vasto 
Suna brilo kuŝas sur la strato. La formoj 
de 1’hejmen irantaj preĝintoj kun iliaj

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

Charlottenburg (Germanujo). — S-ro F. Passe, 
Wie!andstr. 7. PM.

Aidin (Azia-Turkujo). — S-ro Mohamet Djew- 
det. PI.

to j  A  p ro p o n o j

K orespondado . -  S-ro S. L. Heabler, 
Attica, Ohio, U.S. A., volas interSanĝi esperantajn 
gazetojn kaj P I; ankaŭ korespondi letere pri 
religio, literaturo, okultismo, k t. p . Nepre res
pondos.

V o jago  pe r E speran to . -  S-roj N. Alek- 
sandrov kaj Ceni oli v asto v, rusaj 21 kaj 20 jaraj 
esperantistoj, en celo de propagando por aranĝ- 
ado de literaturaj vesperoj, prezentadoj, k t. p , 
intencas fari en julio kaj augusto de la nuna jaro 
vojaĝon tra Norvegio, Svedujo, Danujo, Fran
cujo, Hispanujo, Nord-Afriko, italujo. Svisujo kaj 
Germanujo (al la kongreso), kaj viziti multajn 
esperantistajn grupojn Ili do petas la Esperan
tistojn de tiuj ĉi landoj doni al ili la necesajn 
informojn (pri la kosto de veturado, k. t p ) ;  ĉiu 
persono afi grupo, kiu sendos al ni kelkajn infor
mojn, ricevos poetikarton kun niaj portretoj 
Adreso : Husujo, St-Petersburgo, Nikolajevskaja
33, loj> 24.

Ofico. — Junulo de 18 1,2 jaroj, serĉas dungon 
pri hala kelnero aŭ (‘ambra knabo ; parolas 
France, Itale, Esperante, kaj iomete Germane. 
Skribu al : Esperanto, 8 , rue Bovv-Lvsberg, 
Genĉve (Svis).

G ra v a  sc iigo . — De unu jaro ĉirkaŭe mi 
konstante ricevadas ilust. poŝtkartojn el la tuta 
mondo, precipe el Aŭstrujo, Hungario kaj 
Bohemujo, de kolektantoj, kiuj deziras kores
pondi kun mi. Al ĉiuj tiuj personoj mi sciigas per 
tio, ke bedaŭrinde mi tute ne povas respondi ilin, 
ĉar la nombro de la kartoj senditaj al mi estas 
tiel granda, ke la ofero de tempo kaj mono estus 
tro grava por mi, se mi respondus ĉiujn.

F. Epstein, Hamburg (German.).

s tu d e n to j. — S-ro A. N. Porfirjev, stud. univ., 
deziras ricevi sciigojn pri movado esp. inter 
studentaro kaj junularo en ĉiuj landoj. Orlov. 
Viatskoj gub Busujo.

In fo rm o j. — S-ro Bourrin, Esp.-Oficejo, pres
bitrejo, rue du Chateau, Pornik (Loire-Inferieure, 
Francujo) sendos ĉiujn informojn pri la tre ('arma 
kaj pentrinda marbana urbeto Pornik.

K e lnero j. — S-ro Erhard Urian (Restaurant 
Havranek). Praha (Aŭstrio) Mikulasŝka’tr., dez. 
korespondi kun ĉiuj kelneroj de la tuta mondo. 
Tu j kaj nepre respondos.

Esperanto en la servo de la Dia regno. —
Monafa gazeto por Kristanaj unuigoj. Cm vera 
Kristana Esperantisto bonvole mendu tiun ĉi 
gazeton ĉe : Paul Hŭbner, Mulheim-a/-Hhein 
(Germanujo). Jarabono : 50 Sd. — Oni postulu 
specimenon.

A m ike jo . (Neutra Moresneto). — Charles 
Schwierer, oficejo por riprezentado loka de ĉiu- 
specaj komercajoj kun esperanta nomato kaj 
esperanta librejo.

Faukner-A dresaro . —  Bonvolu sendi tuj 
vian adreson kun 20 Sd. al Esp.-Oficejo, k. E. d. 
krupka, Hradec Krai (Bohemujo-Aŭstrio) kaj vi 
ricevos grandan tutmondan Faidmer-adresarctn 
senpage kim via adreso, tuj post ĝia apero.

malhelaj dimanĉvestoj sin akre eldesegnas, 
el la strata grizblankaĵo. Arbarozaj montoj 
malsupren rigardas al Stege. La Renss 
muĝas en sia larga, per ŝtonajo superjetita 
fluejo. El la Madruna valo ekbrilas pinto 
eternneĝa.

Tobias Andermatt kaj iaj familianoj 
venas sur la strato, ĉiuj tri, Tobias, Bal
bino, lia edzino kaj Lene, lia nepino. La 
strato estas larĝa, sed Tobias kaj la du 
ambaŭ ĝin bezonas plene. Tio ja estas ku
timo en la montaro, ke, kiuj sin apartenas 
reciproke, tiuj marsas je vastaj interspacoj, 
kvazaŭ kareseco estus honto. Tobias mar
sas je unu flanko de lstrato, kun la longa, 

maldika staturo antaŭen kliniĝanta; li iam 
estis forta viro kaj iris rekte, sed tia hoin- 
arbo malfortiĝas, kiam sepdek jaroj skuis 
ĝin. Lia eksterajo ankoraŭ estas kruda; 
brakoj, piedoj kaj la alta dorso estas per
sistaj kaj malmolaj kiel kverka jo; el la 
terbruna vizaĝo kun la grizaj bro vegoj 

malsupren pendas la flavblanka barbo je 
du longaj pintoj kontraŭ la brusto, 

per kio Tobias diferenciĝas el la aliaj Ste- 
ganoj, kiuj portas siajn barbojn kutime 
mallongajn kaj ronde aitranĉitajn.

Meze de 1'strato, du pasojn post Tobias, 

Balbino marsas lia edzinego. Depost To
bias iras kliniĝinta Balbino aperas des pli 
longa; ŝi ĉiam je unu kapo superis lin ; 
ŝi portas nigran vestajon kaj sur la kapo 
nigran silktukon ligitan per la anguletoj 
kaj ŝovitan kontraŭ la nuko tiel. ko la 

vakspala, forla vizago plene elstaras el ĝi. 
Kiu ekrigardas la vizaĝon, tiu ne konten
tigas jam ; kvazaŭ allogate li devas rigardi 
ĝin pli insiste. “ Cirkaŭ la mezalta frunto 
metiĝas Ia blanka haro glate malantaŭen 
kombita ” . Car ĝ i estas tiel blanka kaj la 
frunto tiel vakspala, tial la nigraj fortaj 
brovoj sin strange diferencas. Tiuj brovoj 
al vizaĝo donas la karakteron. Eĉ nun dum 
la irado ili ofte subite Ektremas kaj donas

Sobrecu lo j. — La sobrecloĝio « Printempo t 
eldonis multekoloraj poŝtkartojn, sed belegajn, 
kiujn ĉiu samideano povas ricevi tute senpage, 
sendante al la loĝio ilustritan poŝtkarton (urb- 
vidajon, pejzagon) al la jena adreso : Lars 
Bostrŭ* Inedalsgatan 7a iv. Stockholm.

Poŝtkarto j. — Sendu 80 spesdekojn al S-ro 
Pion. Ste Generale, Beaune (C6te-d’Or, Francujo) 
kaj vi ricevos belan kolekton da 13 ilust. Kartoj 
Esp. de Beaune.

A l ciu] E spe ran tis ta j ko respondan to j.
— En julio oni komencos eldonadi almenaŭ 
tiumonate grandegan tutmondan : Faukner-  
ad resaro ’n  de esperant’korespondantoj.

Prezo (afrankite) kun enpreso de adreso :

I ekz : 20 Sd ; 10 ekz.: 1,90 Sm; 50 ekz.: 8,70Sm.

Ĉiu plua linio (35 lit.) 8 Sd., plua empreso (sen 
adresaro) 10 Se. Petu tarifon de komercaj anon
coj ! — Por mendoj pagitaj anta u 15/VI ni donos 
rabaton 5 %  Informojn por pago de respondo, 
alirojn, bonvolu sendi al : « Esperanto-oficejo », 
K. Ed. Krupka en Hradec-Kralove ( Bohemujo- 
Aŭstrujo).

Uom ercuj reklam oj

S ilk a j E sp e ran ta j flage to j. — Taugegaj 
varbiloj kaj propagandiloj uzeblaj por ornamado 
de Esp festsalonoj Amplekso : 1l/l6cent. Prezo: 
12 Sd. unu. Speciala rabato al ia grupoj kaj 
Esp -Oficejoj por mendo de 50 ekz. Haveblaj ĉe 
S-ro B. Peyraud, 41, rue de la Loire, St-Eiienne 
(Francujo). *

Jus aperis : L a  Preĝo de I ’Nescianto, de la 
farna holanda liperpensulo Multatuli, trad. esp. 
de Dreves Uitterdvk, ano Lingva Kom. 2 pag. ; 
12 ekz. 1/4 Sm ; 30 ekz. 1/2 Sm., ĉe VV. Nutters, 
Ostadestraat, 94, Amsterdam (Holando).

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

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

F ranca-M rita  Ekspozic io . — Pensio por 
gesinjoroj, Hejmaj komfortajoj. Bano. Moderaj 
prezoj. Oni parolas Esperante, Angle, France. 
S-ino 0 ’Connor, Esperanto-House, 17, St. Ste
phens Sq. Bayswater-London (Angiujo).

Z am e nh o fan  po rtre ton , sed ankaŭ aliajn 
se vi alsendas fotografajon, liveras en artafarajo, 
formato 35 X  45 cm. por 2Sm. 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. 
(\nglujo), deziras korespondi kun Esperantistoj 
pri anoncado en britaj, koloniaj kaj fremdaj 
jurnaloj.

K om erco .— Agento por eksporto kaj importo. 
Hjalm BSckstrom , Postbox ts37, Stockhlolm 
(Svedujo).

/ >

F ian c in o  j 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, bonaj 
kvalitoj; moderaj prezoj ; postulu specimenojn 
aŭ viziton.

Homoj de internacia kulturo,
amikoj de la justeco kaj paco malamikoj de la 
mensogo, perforto kaj subpremo, kontraŭuloj de 
ĉiu fanatikeco kaj ŝovinismo legu kaj rekomen- 
dadu la broŝuron :

Slovakoj kaj plagiataj
kelkaj vortoj pri slovaka suferado en Hungario

de H. K. B o u ŝ k a

Eldonis kaj la mendojn akceptas '. Vina Riegel, 
en Praha 11-1687, Bohemujo. Prezo 21 Sd Opaj, 
antaue pagitaj mendoj kun granda rabato (gru
poj, konsulejoj, k. s., profitu tion): IO ekz. 1 89Sm., 
25 ekz. 4 46 Sm., 50 ekz. 8,40 Sm., 100 ekz.
15.75 Sm., 500 ekz. 73,50 Sm.

E SP E R A N T IST A  H O T ELO

Marigny

S IN0 BOCOUILLON
i i ,  Rue de VArcade (VIII*) — P a f is

(apud la pregejo « L a  Madeleine * inter la 
stacidomoj St-Lazare> Ovsayy kaj la 

promenejo a Champs-Elys<*es »

English spoken. — Man spricht deutsch. 

M o d e rn a  k o n i T orto  — I ta  neam i»  ro  

E le k t r a  lu m o  — T e le fo n o  (242-31)

R e k o m e n d a ta .

Kongresurbo 1008  en Germanujo

M. TESSNER, librovendejo
Ammonslrato, 63 (proksime de 1'ĉefstacidomo)

Vendas ciajn Esperantajn kaj Germanajn librojn 
tien en la tuta mondo

JRubandoj
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  F t e y n a . u a
18 el 20, place Jacqiiard, St-htienne (Loire) 

France.

Limantaj de Kustardo kaj Anisio al la Rege

Laŭ privilegio

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

M ANUFAKTURISTOJ DE

M U ST A R D O ,  AM ELO ,  BLU IGAĴO
KAJ

BR ITA  R IZ F A R U N O

108, GANNON STREET, LONDON 

kaj CARR0W W0RKS, NORWICH(Anglolando).

al Balbino malhelan mienon, kvankam ŝi 
estas tiel pacema kaj kontenta kiel iu ajn ; 
siaj okuloj estas grandaj kaj grizaj, pro
funde ili ridas en Ia kapo kaj pezaj ringoj 
sube ĉirkaŭas ilin. La nazo estas granda, 
forte kurbita, ŝia buŝo larĝa, la mentono 
malmola; Balbino estas belega, forta virino.

La tria en la vico, marŝanta ĉe la lia  
flanko de lstrato, estas la deksesjara Lene; 
ŝi estas Ja plej solena el Ia tri, ĉar ŝia vivo I 
ankoraŭ posedas la solenecon de Imuneco; 
ŝi portas helkoloran vestajon, kiel kutime 
faras la junaj virinoj ĉi tie, havas ruĝan 
robon kaj sur la kapo ruĝan rubandon, 
kiu super la frunto kunligas la belajn 
brunajn harligojn, kiaj ĉirkaŭas la tem
piojn. Dum ia du aliaj rigardas malsupren 
antaŭ si, Lene direktas siajn okulojn hel
brunajn, kiel junularo devas, klare antaŭen 
en la tagon. Se iu renkontas ŝin, ŝi a c i

detas al li, kaj la homoj volonte vidas ŝian 

freŝan, rondan vizagon kun la malakra 
nazo kaj la malgranda buŝo.

Ĉiam uzante la tutan straton, la tri sen
vorte alpaŝas al sia domo ; ĉe la ĝardeno 
Tobias plimalrapidigas sian paŝon kaj lasas 
eniri Balbinon unue tra la pordeto, ne pro 

ĝentileco, sed ĉar en ilia vivo la edzino 
regas kaj unue ordonas en la domo. Eks
tere Tobias do restis estro. Unu post la 
alia ili eniras la puran, helan salonon ves

titan per grizaj lignaj tabuitaj. Poŝta karto 
kuŝas sur la bruna vakstapiŝo de Tronda 
tablo. Balbino jam ekvidis ĝin, prenas kaj 
legas ĝ in  sen okulvitroj pli rapide ol la 
popolo kutime legas. « Li do ankoraŭ al
portis la karton, la leteristo», ŝi diras 
leginte ĝin.

« Ĉu li venos?» Tobias demandas.
a Morgaŭ, jese la edzino respondas, 

transdonas al li la karton, apenaŭ sanĝetas 
mienon, kaj dum momento ŝajnas, kvazaŭ 
rideto ĉirkaŭas ŝian buŝon kaj ĝojo rapi
dege trakuris Siajn okulojn.

Tobias estas pli babilema. Sidiĝinte al 
fenestro kaj serĉinte la okulvitrojn, li lite
rumas en la karto tenata malproksime de 
siaj okuloj. Dume li memkontente diras : 
a Belan bonvenon li devas havi. Ni alportos 
la botelon ankoraŭ kuŝantan en la kelo, 
kaj cigarojn mi morgaŭ aĉetos ĉe Hofer. 
Ankaŭ rostaion vi povus fari, patrino.»

Balbino klinetas la kapon dum ŝi labo
radas ĉi tie kaj tie. Kiam ŝi eliras, Tobias 
ekprenas la gazeton. Sed ĉe la legado Len& 
lin malhelpas.

« Mi preskaŭ ne plu povas memori, kiel 
li estas, la onklo George ŝi diras «Mi bone 
komprenas », rediras la alia. « Ses 
plenajn jarojn li forrestis.»

Kiam Balbino en tiu ĉi momento reeni
ras, penso ekvenas en lia kapo. « Espereble 
tio ne estas tiel malbona, kion oni iam 
alportis pri li, pri Georg», li diras al ŝi.

«Ke li sin altrudas al ĉiuj virinoj?» 
demandas Balbino, ekhaltas kaj pripen
sante rigardas tien.

« Entute ke li vivadas tre senpripense», 
aldiras la edzo.

a Guste tial estas necese, ke li venu 
hejm en», diras Balbino. El ŝiaj vortoj 
sonas granda certeco, kaj Balbino parolas 
tiel, ĉar si kaj Tolias ĉiam estigadis pri 
iliaj du liloj kaj severe edukadis ilin dum 
ili estis hejme, kaj ĉar ŝi ankaŭ nun ne 
intencas timi, se Georg ne estus tia, kia 

li devus. La alia filo, patro de Lene, mortis, 
kaj restis al ili nur la plijuna kiu forvo-
jaĝis al Ameriko :

« Oni diras, ke li gajnis monon transe», 
Tobias ree aldiras.

«Tiel oni parolas», la edzino simple 
konsentas.

« Li mem skribis tion», memorigas ŝin 
Tobias.

« Sufiĉe longatempe li ne plu skribis i  
ŝi rediras. (Daurigota).

Pres. Ch. Zocllner, Geneve


