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ABONEJOJ
ekzlstas en multaj landoj. Vidu la liston de la Abonejoi sur la
anonca paĝo. — En mulfaj lokoj ET estas poekzem >lere aĉetebla
6e stacidomoi kej aliaj publikaj gazet- kaj libro-vendejoj kaj en
grupoj. Dum voiafto oni postulu ET en ĉiu stacidoma gazetvendeio, hotelo, kafejo kaj restoracio.
Komercai ĉambroi favorai al Esperanto abonas ET senpage Ĉe
la administrejo per oflciala letero. — Bibliotekoi. legeioj, redakcioj,
aŭtoritatuloj (ne*esperantistaj, povas ricevi ET pro propagandai
cetoi por Ia duono de la abonprezo.

Numero 61

ManuskHptoln onl skribu nur
sur unu flanko de I* papero.
Skribu ĉlon legeble. se eble
per maŝino. Por resendo aŭ
respondo aldonu resp-kup.
aŭ poŝtmk. Ad^esu ĉion al
s-o Teo Jung. Kttln Horrem,
Germanio.

JARABONO:
5 dolaroi, 6 guldenoj, 10 svedaj kronoj, 12 svisai frankoi, 12 ŝllingol. 12 danaj aŭ norvegaj kronoj,
12 pesetol, 20 francal aŭ belgaj frankoi, 50 llroi, 60 A maj markoj, 70 ĉsl. kronoi, 250 hung. kronoj,
600 aŭstr. kronol, 1600 pol markol. — ĉ iu pagas en la valulo de sia propra lando per naciaj
bankbiletoj cri rekomendita letero, aŭ per germanal bankhiletoi aŭ ĉekoi sur germanal bankoj
laŭ la taga kurzo. — Balkanai ka| baltaj ŝtatoi pagu 70 gcrm. mk., Rusio 12 000 rubl. Alia|
landoi pagu prr dolaroi aŭ ŝilingol, kiui estas aĉeteblai ĉe ĉiu banko ka| monŝaufteio. — Ne estas
necese pagl tutan iarabonon je ui.u fnjo. Oni sendu laŭvole altan sumon, kaj ni livems tiom da
numeroj por kiom valoras la pago. Abonantoj. kies abono estas flniŭonta, ricevas gustatempe
admonilon. — Abonoj povas estl Komencatal per iu a,n numero — Oermano, abonu Ĉe la poŝto
(Postzeitungshste, 15. Nachtrag, ErgHnzungaheft 5 pa$o 280, sub „KunMsprachen“), kvaroniare
15 mk., aŭ rekte ĉe la administreio Kttln Horrem, Germanio (ĉiu numero banderolita 1,50 mk.).

ANONCOJ
kostas po cm1 (kvadratcentimetro) por ĉiul lando, 2 gmk., Ĉe
grandai aŭ ripetataj anoncol granda rabato. — ANONCETOJ
kostas po 2fo,a enpreso kal po 25 vortoj por bonvalutaj landoj
(ankaŭ Italio kai Finnlando) la prezon de 4 n o| de ET <»/,, ,arabono aŭ 4 stampita, respond-kupon >i)j
por malbonvalutai
landoj la prezon de 6 n-o| de ET (Va iarabono): 1 foia cnpreso
kostas la samon kiel 2foja; ĉe rektai abonantoi n, deprenas la
pagon por anoncetoi de la abonkonto — Eamiiiaj anonceto,
(naskigo. flanĉigo k tp ) kai anoncetoi pr, grava, esp okasontajoj
(ĉefkunsido. fortdi&festo k tp ) estas unufoie enpresata, senpage»
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Esperanto progresas en Rumanio.
Oranda propaganda ekspozicio en Clul (Koloszvar) sub la protekto de-1’ transsilvania emlnentularo..
Eminentuloi lernas Esperanton.
. ..

---------- poresperantan propagandan eks-

poziclon aranĝisla C lu fa gesamideanaro (23. sept.
gis 6. nov. nuniara). Dank’ al la valorega4telpo
ae al ni favoranta estraro, ni ricevls la ekspoziciejon en la plej taŭga centra loko de 1’ urbo. Cu
per la ekspozicio ni sukcesetis aŭ -egis vekl la
generalan interesiĝon, tion ne ni prijuĝu: sed nl
vofion al la plei gravaj gazetoj de
la lando kal nl aŭdu la opinion de I’ rurnana koj
nungara gazettfro:
«Okaze, ke ĉe la Llgo de Nacioj dektri ŝta to jtarls poresperantan proponon, Inter iii kiel la unua
la reprezentanto de I’ Granda Rumanto, la loka
esp. grupo aranĝas ekspozicion en la Artmetia
Muzeo. En la nomaro de l’ pro te kfa n to j nl povas
legi la nomojn de I’ tutlanda eminentultfro, kaj
ni laŭdas la estraron favorantan al la grandsignifa esp. movado. La protektantol (Je la esp.
ekspozicio kaj de sekvonta kurso estas: d-ro
Mihali, m inistro; d-ro Prie, ŝtatsekretario de 1’
publika instruado; C. Tanasescu, ŝiaisekreiario de
internai aferoj; D. Calugareanu, univ. rektorol '
prof. C tortear c . ts«e, ĉeflnBp.; s-o C. Goodwin,
angla konsulo; d-ro Renet, ĉenoslovaka ataŝeo;
d-ro llle, poŝtdirektoro; d-ro Meteŝ, prefekto; d ro
Pop, urbestro; s-o Agarbiĉeanu kaj d-ro Paal,
prezidantoj de I* Jurnalista* sindikato; s-o Heveŝi,
prezidanto de I* komerca ĉambro; d-ro Pap kaj
d-ro Farkaŝ." (El „Gazeta Ardealului" == „Gazeto
Tranasilvania“ , 23.10.1921.)
•Hieraŭ je la 11 h. okazis la oflciala malfermo
de la esp. ekspozicio. La malfermon ĉeestis la
eminentularo de I’ rumanlanda estraro. S -o V.
Morariu, ŝt. poŝtinspektoro, je la nomo de la loka
gropo salutis la ĉeestantojn. S-o m inistro d-ro
Mindii en sia respondo diris, ke Rumanio havas
ire grandan intereson, ke ni laboru en bona kompreno kun aliaj nacioj, kai li volonte promesas
apogi nian porpacan laboron. S-o pastro A. Ce
parolis pri la tri plej gravaj okazintajoj de la
kultura evoluo en la historio de I’ homaro: prl
la eltrovoj de I* skribo, preso kaj ekestigo de I*

Ungval NetoJ.
De W alter Lippmann.

(Nl jen daŭrigas publikigi la tre interesajn kaj
meditigajn .Llngvajn Notojn* denia lingvosperta
kunlaboranto L., kvankam la manuskripto parte
jam iom malnovigis. La .L in g va j N otoj* 1—4
aperis en E T n-o 16, 5—8 en n-o .17 kaj 9 en
n-o 31. — Red.)
10.

Returnen — renkonten.
Tre ofte, eĉ en la verko j de tre bonaj aŭtoroj,
Om povas legl la vortojn „returnen“ kaj „renkonten*. Ankaŭ en nia ET mi flŝkaptis tian ekzemplon: „N i faras bone direkti niajn rigardojn
returnen*. (N -o 13, pĝ 1, kol. l.) C i tiu „returnen*
memorigas nin al la antaŭparolo de d-ro Zamenhof al la 6-a eldono de la Fundamenta Krestomatio. Tle li diras — en la jaro 1907 (!): „ C a r . . . .
tial ne estas mirinde. ke en la libro troviĝas
kelkaj vortoi aŭ esprimoj, kiuj ne en ĉiuj lokoj
sonas absolute egaie (ekzemp e: . . . iri returnen
kaj returne ktp.) Car ne venls ankoraŭ la tempo
por d lr i la lastan vorton pri liuj dubaj formo),
lia l mi preferis ne tuŝi tiujn duoblajn formojn, sed
rigardi ambaŭ formojn kiel egale bonajn kaj uzebiajn laŭ la libera elekto de ia uzantoj.*
Do: „returnen“ estas permesha. Tamen, se nl
per la rimedoj de logiko kaj iingvosento esploras
la demandon, klu de la du formoj estas la ĝusta,
nl devos voĉdoni por „returne*.
Jen la kaŭzoj: ĉiu) esperantaj adverboj, kiuj
povas rlcevi la flnajon „-n “ , montras lo k o n ; ekzemple: „le, tle supre, transe, ekstere, oriente,
sude, ĉiele, flanke*. Kun „-n “ ill montras la d ire k lon al tiu loko; ekzemple: „ien* — al ie,
••upren* =» «I aupre, ,9uden* »

« !• •udo»

mondlingvo. Poste la kiubsekretario T . Morariu
faris per- kaj pri-esperantan paroladon Inter la
publiko, krom la kora ruman- ka| hungarlingva konversacio, eksonis ankaŭ la molflua esp. parolado.
la nekuiima intimeco, amikeco ka| varmeco regis
inter la publiko.* (Laŭ „Keleti UJsdg* » „Orienta
Gazeto*, 26.10.1921.)

‘ La „UJ Kelet* (.N ova Orlento*), 50.101921,
skribis iene: „E n la Artmetia M uzjo estas interesa
ekspozicio. Ne el lignajo) aŭ ŝtonajoj, eĉ ne el
marmorajoi konsistas la ekspozicio, sed el llteroi.
Ne bastonoj ka| feraloj estas elmetltal, sed libroj
kaj ga7etoj.
Ankaŭ la vizitantoi estas neordlnara) vlrinoj malgrasaj kun okulvltroj, profe-

Q l u J (Rumanio), la 23-an de novembro 1921.
Ttbertu Morariu.

Rigardo en la Ekspoziciejojn (Artmetia Muzeo).
Oni speciale atentu lokgrandan mondkarton ( 8 : 5 m) ka| la tabulon kun la esp. reklamllo) de la
dlverslanda) folroj (maldekstre).

„A ro da esp. gazetoj, revuoj, libro), leteroj kaj
poŝtkartoj estas elmetitaj en la ekspoziciefo por
pruvi la uzeblecon kaj ia disvastiĝon de la mondhelplingvo. Interesega estas la esp. kolektajo de
I’ estintaj rusaj milukaptifoj, la esp. gazeto de I'
blinduloj, la grandega esp. tradukajaro de klasikaj
verkoj kaj komercajoj. La elmonfrita materialo
estas aranĝifa laŭ tre zorga kaj bongusta maniero.*
(El gazeto „Ellenzek* — „O pozicio*, 25.10.1921.)

soroj, longharaj junuloj. apostolvizaĝuloj. Unu
venas post la alia. C i tiuln homoln eĉ sur
la strato oni povas nur malof(e vidi. Longedaŭra
spirado, mallaŭta konversaclo karakterizas ilin.
Sainas, ke ĉi tiui gejunuloj vivadas iun pli altgradan vivon, ili transsaltas la limojn, la amantoj
de I’ tnalprokslmecol, kiuj ĉirkaŭprenas la tiitan
mondon, — 111 estas esperantistoj . . .* (Iom
stranga priskribo. — Red.)

„ĉlelen* = al la ĉielo. El tio oni povas deduktl
la senesceptan regulon: „Adverbo povas rlcevl
la d ire k ta n flnajon „-n “ nur, se ĝi mem montras
lo k o n , al kiu ia movo povas direktiĝi.*
Sed — kjon montras la adverbo „returne“ ?
Certe ne lo k o n t Se ml Irjjs „returne*, tio signifas nek la lokon, nek la direkton de mia iro,
sed ĝian m a n ie ro n : ĝis nun mi iris rekie (ne:
rekientt), nun mi returnas min kaj post (sin-)returno mi iras plu, sed nuri mi iras „returne*.
Do „returne* signifas: „(sin)returninte, post (sin)returno, aŭ retumire aŭ returniita)fronte*, sed
neniam „retum -loke“ ! Do el ĉi tlu adverbo oni
ne povas fari adverbon direktan per almeto de
„-n “ , ĉar ĝi ne montras tokon.
Kompreneble estas tute korekte d ir l: „iri reen,
direkti la rigardoin reen“, Car ree povas montri
lokon, nome tiun lokon, kiu estas aŭ esris post
oni kaj de kiu oni foriris. (Ekzempio: Li restas
ree, do nl devas iri reen porhelpi ŭn.) — Ankaŭ
la formo „reen-turne“ kiel mallongigajo anstataŭ „post kiam mi (vi, li kip.) turnis min
(vln, nln, sin) re e n “ estus korekta, sed pro „la
dusenceco de la kunmetojoj kun „ re e n - “ (re-en-)
ne rekomendinda.
Kion ni konstaiis rHate al „returne(n)“ , validas
ankaŭ rilate ai „re n k o n te (n )“ . Ankaŭ „renkonte*
ne monlras lokon, sed manieron. C i estas anstataŭajo por „renkontonie, al renkomo aŭ por renkonti*. Per intermeto de la lokon sgnifanta
suflkso „-e j-“ oni ja povus savi la flnajon „-en“ ,
sed la vorto „renkontejen* estas nemel. preferinda
al la simpla kaj suflĉanta „renkonte“ .
Ke d-ro Zamenhof nepre preferis la formoin
«returne, renkome“ , estas pruvirc pCr tio, ke l-e
li mem Ĉiam uzis nur llin, kaj 2-e li esprime
aprobls (en letero) samopinian konbilon de
Richard Sharpe, kiun ĉi tiu donis en siaj „Tra-

vivaĵoj de Ro. So.“ (Komparu ankaŭ „Dr. Zamenhofs Sprachliche Gutachten* Nr. 68.)
Do hodiaŭ — 14 jarojn post la eldlro sendecida
de riia Malstro — ni povas certe rigardl la lempon
kiel venintan, „por diri la lastan vorton pri tiuj
formoj duoblaj*. sed nun ne plu dubaj.
—■

--------- ----

La sama gazeto: „. . . Plei interesa estas la
grandioza mondkarto ( 8 :3 metroj) kun aurflksitaj
verdai flagetoj. La esperantistoj kun ĝoibrlla
mieno enrigardas la brunan pentraĵon de ia tero
ka| la bluon de la m aroj; ili povas Jnm Irl ĉiuloken, lli komprenas unu la allan sur la tuta terglobo. Sur la mondkarto eĉ ne videblas maihele
desegnital llmo), la dlversa) nacioj ne estas pentritaj per mals^maj koloroi; nur unu nedlvidebla
koloro estas videbla, unu llngvego, klu superregas
la 'tutmondon. La vlzitanto) multe staradas antaŭ
ĉl tiu karto, kaj lli rigardas ĝin per kredo, kiel
oni rigardas en slncerajn, parolemajn okulojn, en
kiujn rigardante la animo ekripozas “ —N i krĉdas, ke suflĉos, se ni ankoraŭ aidonas, .
ke al la esp. kurso, klu komencis post la fermo
de I ekspozldo, sin enskribls pli ol cent personoj,
Inter aliaj la prefekto, la dlrektoro de la poŝto,
la Ĉefinspektoro de I’ artoi, la Ĉeĥa konsulo, la ‘
ĉefredakioroj de la plei gravaf gazctoi, ktp.
Fine nt korege dankas al la kreinto de la grandega mondkarto, s-o arth to Andreo Peter, kaj al
ĉlu ^m ta e a n o ei Tafĝfff, ATad-I^T^niŜoTfrS;*!!!—
ĉiut sennomal pioniroj de nia afero, ankaŭ al
la loka geblond- kai -brunularo pro la sindoneina,
veresperanta kunhelpado.

-
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DiversaloJ.
La plcj mirlga konsfruaĵo.
La sola restinta el la sep „m ondm irakloj* de
la antikva epoko, la piramido de Ĥeops apud
Kairo (Egipta I.) estas ankoraŭ hodiaŭ unu el la
plct altai (146 m) kaj p ei gigantaj ŝionai konstruol>'i.
Efektive ĝi estas miraklo.
Ne sole ĝi
diferencas de aliai piramidoj per tio, ke ĝi ne
estas la ’ maŭzoleo de iu reĝo, — ĝi estas ankaŭ
vera fitona enciklopedio p» i la matemaiika kaj
astronomia scienco de la antikvaj euiptaj pastroi.
La ."-upozata p’i ongiĝo de la obliHva koridoro
kondukanta en la internon de la piramido trafas
akurate tiun lokon sur la ĉielo, kie en la tempo
de la konstruo (2300 a. Kr.t e>tis la poiua^telo:
iu sielo en la t. n. «drako*. La lateraj randoi de
la piramido sekvas precize la ĉielajn dm ktojn.
La piramido post la konMtuo havis a tecon de
147,8 m, la la tco j rando) de la arcaĵn longecon
de 232 16 m; do la tuta per meiro (area ĉirkaŭo)
est s 928,64 m. La riiato de la a teco kai de la
perimetro tute korespond* s al la rilato de ci« kla
radio kai de la perifero de te s cjrklo. Do la
cgiptaj pastroi oniaŭ 4000 jaroj jam sciis tute
precize la fatnan nornbn.n „P i“ (3,14159). —
Ankoraŭ pli iniriga e>tas jCna fakto; Konsb uanie
per radio, kiu korespondas al la alteco de la
pnamido, giganian cirkion, kies periferio d o preclze
korespondas al la 928 64 m de la areo. kai d v dante ttun periferion per tiom da parioj, klom havas

LerneJo.
Instruisfoj al Ŭ e n e vo dum P as k o .

Tre grava por nia afero estos la Internaola
Konferenco por Instruado de Esperanto en Lerneioi kunvokita delaInstituia<Jean-Jdcques-Rousseau
en Genevo, oknzoma je Pasko en la proksima
Jaro.
Pro la fakto, .ke la disvastigado de Esperanto
inter la lerneioj de la mondo e>tas nun esplorata
kaj studata ĉ< la Ligo de Nacio), estas nepre
sunlaro da tagoj, oni rezultigas strangan mezurunuon, kiu estas aplikita kiel fundamenta mezuro
en ĉiuj parn.J de la piramido: la t. n. „piramida
metro* (2,6425 m). Tlu ĉi mezur-unuo korespondas
precize al la dudek-miliona parto de I* tergloba
akso. Cu efektive la egiptai pastroj Jam ŝclls
la precizan iongecon de la tergioba akso, ne konante la suprajon nek eĉ la formon de ia tero?
Jen la plei granda enlgmo, kiun donas al nl por
solvl la ple| mlrlga konstruajo de ĈiuJ temgojt

a

•

(Bn aiberia kaptlteco.)

Neĝas malraplde.
Dormanta la m<<ndo
Per b'anka vual’ sin kafi*s en s’lent’,

Kiel nlgrd ĉerko sub blanka flom ndo
La urbo a^pe^tas sub neĝo-iegmem’
El punto la >ukon vintro sur ĝln kovras.
—• Nur sola ploranto:
G m as akra venT ;

Profuude en tombon la nokto ĝin ornbras,
Neĝo enterigas
Dum festa silent’.
®

Famo eĉ ne venas
Pri vi, ni d kara;
N u r iotn vivetos la dolĉa m eino<
P a -in ia feliĉo.
Kiel s<<nĝ’ m alklara,
Fole re v iv ĝ a s en animdolor’.

Frosta, kruda ŝelo koron ĉirkaŭvolvas,
tagon

Dmn tag' sekvas
Ku<’ severa leĝ*.

Kredon ka| esperon, snpiron ka) amon
Malrapide enterlgas neĝ’ . . .
Kapa

necese, ke ĉlnj InMruistol, klul jam havas sperton
pri la instruado de Esperanto al infinoi, ĉeestu
la konferencon. Krom tlo estas la dgvo de la
esp. socieioi kal federocioi, ebligi.la ĉeeston de
de'egifol, k iu j bone konas la fakjoin prl la disvastiĝado de Esperanto en s<a regiono, kai provizi
flnancam rimedoln por sendl al la konferenco liujn
delegiiojn kaj ankaŭ instruistojn.
ĉ e la konferenco la delegltol kaj instruistol
atestos prl faktol; III kontribuos siajn spertoin al
la komuna diskulado, ka| profltos per la spe<to|
de aliaj: III ricevos la inspirnn de novaj ideoj,
novaj perspektl vol; kaj precipe III helpos krei
favoran .atmosferon" por Esperanto en la urbo,
en kiu okazos la Kunveno de la Ligo de Nacioi.
Dumtempe ĉiuj instrulstoj kolektu faktoin kiel
eble plel dokumentiiain, kaj kreu stat<stikojn pri
sia laboro; lli tre zorge observu la eflkon de la
lernado de Esperanio ĉe siaj lernantoj rilate al
llia mensa evoluado, rilate al la helpo de Esperanto ĉe allaj lingvol klasikaj kaj modemaj, kaj
rilate al la ĝenerala klereco, por ke tiuj informoj
estu pretaj por la delegitoj de naciaj aŭ regionaj
societoj, kiuj ĉeestos la konierencon.
Se eble, la delegitoj estu ofklaligita) de la
edukistaj socletoj kaj edukaj kom tatoj. Tiul societol kaj komitatoj devos ricevi raporton pri la
decidoj de la konferenco, kaj onl ankaŭ de\os
klopodi, ke la konferenco estu bone raportata en
la profesiaj gazetoj.
La laboro de la kt nferenco dividiĝos en du
fakojn: 1. pedagogia, ka| 2. organiza. En la
pedagOgia fako povas estl diskutaiaj
rezultol jam atingital,
plej taŭgaj lernolibrol,
plel bonaj instrumetodoj,
organizo de Internacia korespondado Inter
infanoj,
stipendiaj vojaĝoj,
komuna karnado, ludoj, legolibrol,
la plei taŭga aĝo por instrui Infanon,
en kuspeca lernejo onl devas instrul, kaj ĉu
kun aŭ antaŭ aliaj lingvoj
En la organiza fako oni povas dhkutl la plej
bonan metodon klaslflki la faktoin prezentotaiu
al la Llgo de Nacioi kai ankaŭ aferojn, kluj
ĝenerale tuftas la pedagogan profe-ion.
Estos nec» se, ankaŭ organizi konferencon dum
1928, por larl la paftojn nectsain por eeknvigl
la eventualajn decidoin de la Ligo de Nacioi
favoraln por la instiuado de Esperanto en la
lerneioj.
Jen fruktopromesa programo por la konferenco,
kiu certe donos al ĝi praktikon gravecon kaj
seriozan karakteron. Sen tiu koraktero ĝi tute
ne eflkos ĉe la membrof de la Ligo. N i ne f<»rfuftu la nunan fovomn okazon. ĉar alia s mlla ne
prezentos sln por multai jaroi. Tio do insiste
poslulas, ke la esperanMoi klopodu sukcesigi la
konferencon per ĉ iu j rimedoj en aia povo.

■
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instruistaro de la Saaz*a esp. lernejo rlcevas nun
la jena|n honorariojn: la dire ■toro po unu instruho o 20 kĉ., la insuuisto ftiate ekzamenita 15 kĉ.,
neekzamenita 10 kĉ.
Se la vizito iufoie iomete plimdlgrendiĝus, la
Insiruistaro cene havus tiom dd ideaiismo konsenti, ke la honoraro estu proporce m.-ilpliigata
(ekz. 15, resp. 12. 8 l<ĉ.), kons>derante, ke tio
esius nur preierira aper jo. Do fi'<«ntan rhkon
la urbo ne bezonas limi. Por malebligi sen.eb'an
ma'piiigon de la viziio, oni zorgu pri tio, ke Ia
intereso je Esperanto estu ĉiam v gla. Tion oni
plej bone aiingas per la edukado de kiel eble
plei granda nombro da flue parolantaj esperantistoi. Por tiu ĉi celo e*tas nepre necese aranĝi
specialajn
parolvesnero n (pli bone paroligvesperojn), nome unu vesperon por komencamoj
kaj unu por progresintoi; en la la->ta e-tu severe
malpermesite dum certa tempo paioli nacilingve.
ĉenerale oni atingas la plej multon en tiu ĉi
rilato per d e v i g o. Ka| la gesamideanoj baldaŭ
alkutimiĝas, ĉar ĉiuj havas la tirman intencon,
kiel eble pie| baldaŭ lerni parsli.
Urbo kaj urba esp. lerneio tiamaniere baldaŭ
fariĝas ceniro de la esp. movado kai havas sekve
de no la moraian devon, disvastigi la internacian
lingvon en la ĉirkaŭajo. N i Saaz*anoj plenumas
tiun ĉi taskon jenamaniere:
Supozite, estu akirota por la esp. movado la
urbo N. en la ĉlrkaŭajo. Antaŭ ol ni povas
komenci per la preparai laboroj, mi (la gvidanto
de la esp. lernejo) veturas al la urbo por ebenlgi
la fundon, persone vizitante influriĉajn (kompetenioln, qŭioritatdjn) personojn, ekz la urbestron,
la parokestron, la lernejestrojn, la unuiĝestrojn
ktp., por ilin amaŭe informi pri la afero (olte nur
la manko de informiĝo estas kaŭzo de l*mankanta
Intereso je Esperanto), ilin inviti pnr la parolado
kaj peii ilian moraldn aubtenon. Oni certe ricevos
multajn promesojn kaj certigoin, precipe se oni
almontras al la faktoj en aliaj urboj. Nu:t oni
presigas grandajn aflftojn, per kiuj oni invitaa la
tutan loĝantaron al propaganda parolado kun
sekvonia) paro provoi (se eble inter anoj de
diversdj nacioi). De ĉiu vizitanto de la parolado
ni postulas 1 Kĉ. por egaligi la kostojn (lupago
por la ĉambrego, presigo kaj pendigo de la
aflftol kip.). Post ia parolado oni pova* ankaŭ
aranĝi ma>grandan ekspozicion de fremdiandaj
esp. gazetoi ktp. Eine oni anoncu, ke nun estos
ankaŭ en N. malfermatai esp. kursoj, kai koiektu
la nomoin de la paitoprenomoj.
Tiamaniere ni esperantigls jam kelkajn lokojn
en la ĉirkaŭnjo de Saaz.

XIV-a Universala
Konsreso de Esperanto
en Helsinki-Helsingfors, Einnlando
OUgUOlO IX4k«re
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Pino de la dua komunlko.

Kial onl ffondas urbajn
Esperanto-lerneJoJnT

19. Alveturo. ĉ a r la kongreso ĉi tiun fo|on
okazos en lando, kien ĉiui eksterlandanoj devos
venl trans la maro, la LKK speciale aientos pri
bona aranĝo de la alveiuro de la ftipoi. La imerLa flnanca flanko de la afero.
trakiadoj kun la Fmna V a p o rftip o Komponio ankaŭ
De prof. / . Sŭaaer, Saaz (ĉeĥosl.).
jam kondukis al principa imerkonsemo, laŭ kiu
(Vidu ankaŭ la artikolon samtitolan en E T n-o 84.) - ni Jam nun povas doni la jenam informojn.
B rita Imperio. Ĝipo (vetftajne wArciurus*) elSe urbo prenas sur sin la garantion por la
esp. leraejo, tio neniam povas esti por ĝi ia iros el Hull inerkredon la 2 aŭg., tra Kopenhago
risko en flnanca rilato. ĉ a r la gvidamo de la (4.8.). kie ĝi re>toa nur kelkajn horoin, kaj allernejo povas ĉiam la ebpezo|n (lumigado, hejtado, venos Helstngforson dtmanĉon la 6-an positaghonorariol por la instruado, aĉeto de lerm oi) meze. Vojaĝptezo), speciale rabatitaj por la konaranĝi laŭ la enspezoj. ĉ e pago de 60 kĉ. po gtesanoj, esios maksimume en 1-a klaso sterl.
kursano onl povas egaligi ĉiuin elspezojn, ne pund. 14-8-0, 2-a kl. 11-12-0, 3-a kl. 6-14 0 ( ĉ l o
bezonante timi, ke la urbo devos alpagi. La k u n m a n ĝ o ) .

La Senlingvulo.
Rakonto de V la d im ir K o ro le n k o .
Rekomcndila de Eaperantiaia Lileralura Aaocio.
Trsdukle lafl la ft-a raaa eldono kun permeao de la aflloro

M a r ia S id ld v s k a ja .
(4ft-a daflrlgo.)

Li prenis el ftlaj manoj la leteron kal zorge
tradukis ĝin vorton po^t vorto. La enhavo de la
letero tre mlrigis Anna’n: en ĝi estis akr.bhe, ke
ia komitato de la .Unuiĝo de geservistoi* sciiĝis,
ke Ann» servas je tiai kondiĉoi, kluj unue eMas
humiligaj por la homa indeco per sia nediflniteco
kaj due — malaltigas la ĝeneraian skalon de la
salajro. Dek dolarojn monate kaj unu liberan
tagon ĉiusemajne, — jen estas la minimumaj
postuloj, akceptitaj en unu el la kunvenoi de la
„Unulĝo*. Tial oni refoje proponas al fti aliĝi
al la unuiĝo kaj prezentl al sia mastrino plialtigItajn postmojn; alie ftiaj samprofesiuloi estos devIgataj rigardi ftin kiel „mdlamikinon de la loborista klaso*.
Anna kun teruro aŭskuliis tiun strangan alvokon.
„Klon onl al mi faros?* fti demandis direktante
al la sinjoro siajn larĝe malfermitajn okulojn kaj
ne bone komprenante, kiu skribis ĉi tion kaj laŭ
kiu rajto.
„Nu, slmilaj aferoj min ne konceraas,* severe
respondls la sllentema sinjoro kai ree enprofundigis
sin en siajn paperojn. Sed inter liaj okuloj kaj
la papero ftajne staris la timigiia vizaĝo de la
bela knabino, konfuzita, senhelpa, tial li malkontente sln reiurnls, levanie per kutima gesto siajn
okulvitrojn sur la frunton.

«Strange: via vizaĝo min malheipas.^ Vi
demandas pri mia opinio? Aŭskultudo: laŭmia
opinio, ĉio ĉi estas malsaĝdjo. Iam mi ankaŭ
kredis je tiaj bagaieloj ka| emuziasmiĝis, ĝis mi
komprenis, ke nur la scienco estas kapabla ftanĝi
ĉium interhomajn rila'ojn. ĉ u vl komprenas?
La sciencot La demando estas solva<a ne sur
stratoi, sed en laboiĉambro de sciendsto. Jen
kie“, li metis ia manon sur siain paperojn, «troviĝds la solvo de ĉiuj similaj demandojt Bdldafl
ĉiuj e k'd o s, kai vi ankaŭ . . . Sed ĝis tiam —
Iru kun Diot Via vizaĝo min malhelpas. MiaJ
okupoj ankaŭ por vi estas pli gravaj ol tiu luta
tum ultol*

ĉ u vl estas ankoraŭ ĉi lle?* demandisll, flkse
rigardante Anna*n per siaj okuloi de mlopulo,
dlrektitaj ien en la spacon kaj vidanta) ftajne ion

Kaj II ree sin klinis auper siaj kalkuloj kaj
des< gndjoj, momrante al Anna per sia maldeksira
mdno, ke &i loriru. La knobino irh en la kuirejon, meditante, ke tamen ne ĉio ĉi ne similas
man tandon, k«j ke fti nenie ankoraŭ esiis vidinia tian strangan sinjoron, kiu tiel solene parolas
nekompreneblajon.
Si dezins ankoraŭ demandi konsllon de Dima
kaj Roza. Vizitante la preĝejon, fti ĉiufoje preterpaftis ia loĝeion de Bork, kaj fti nun sciis la vojon
tien. Eoje. kiam la simorino re>tis hejme, kaj
Anna iris en preĝejon sola, la knabino faris viziton
al siaj konatuloi. Roza kaj John ne estis hejme,
kaj Bork esiis ire okupita. Tamen Anna eksciis
de li, ke Dima forveiuris al Minnesoia, ĉarletero
flne estis riceviia de s-ro Osip Lozinski. Tio
okazis por Dima en vere ĝusia tempo, ĉar- liaj
kunuloj-irlandanoj
disiĝis, Tammany-Hall ne
bezonis plu liajn servojn, kaj laboro ĉiam ankoraŭ
ne troviĝis. La porkmpa fameco kaj la apero
de lia porireto en gazetoj malmulte konsolis D<ma n
pri la perdo de la amiko. Cetere en liu tempo
la publiko jam ne sin interesis plu pri la akcidento
en la Cenira Parko, predpe kiam oni flne eksciis,
ke s-ro Hopkins, luie ne moriigiia, resaniĝis kaj
fartds ne maipli bone ol antaŭe. La historio de

post ftia dorso.

de la sovdĝulo iransiris iotn post iom tur la

Danujo. La ftipo el Huil prenos la danaln
samideanojn el Kopenhago vendredon la 4. aŭg.
pim. Alvvno Helsingforson ia 6 an. Vojaĝprezo
maksimume en 1-a kiaso 160 dkr.. 2-a kl. 120
dkr.. 3 a kl. 72 dkr. (ĉio kun manĝo).
Germanujo. El Stetiin (verŝajne „Ariadne“)
eliros merkredon la 2. aŭg. alvenante Helsingforson vendredon la 4-an. Vojaĝprezoj maksimume
en 1-a kl. 720 fmk., 2-a kl. 640 fmk. (ĉio kun
manĝo).
Svedujo. El Sfockholm ŝipoj iros trifoje
semajne. Plej konvena ftipo por la kongresanoi
eliras jaŭdon la 3. aŭg., aiveno Helsingforson
vendredon la 4-an. Vojaĝprezoj maksimume en
1 a klaso 80 skr„ 2-a kl 64 skr., 8-a kl. (sen
kajuio) 48 skr. (ĉio kun manĝo).
Eatonujo. Pri la alveturo trans Tallinn ni informos posie.
A lia j Hnioj. Krom tio ekzistas eblecoi. ke
speciala ŝipo povu veturi el LUbeck vendredon
la 4-an de aŭgusto, Helsingforson lundon la 7-an
frumatene. Prezo) samai kiel el Stettin.
Por la linio Antverpen— Rotterdam— Helsingforso ankoraŭ ne estis eble rezervi ftipon. La
Einna Vaporftipa Kompanio ne havas disponeblan
pasaĝerftipon, kaj la ftarĝoftlpol, kiui ordinare traflkas tiun iinion, ne povas preni pasaĝerojn. La
LKK daŭrigos siajn penadojn. Tamen estas eble,
ke ĝi ne sukcesos, kaj en tiu okazo la francoj,
belgoj kaj nederlandanoj, por kiuj ĉi tiu iinio
estis intencita, devos aiiĝi al la karavanoj tra
Hull, Kopenhago aŭ Stettin (kaj eventuale LUbeck).
La lastaj vojoj ĉiuokaze estos la plej malkaraj.
La vojaĝprezoj ĉi tie donitaj estas specialaj
rabatprezoj por la partoprenontoj de la XlV-a
kongreso. Ili inkludas liion en kajuto (krom en
unu notita okazo) kaj manĝon dum la tuta voiaĝo.
La prezoj estas maksimumai; ebleco ekzistas, ke
ili estos ankoraŭ iom malaltigata).
La samldeanoj, kiuj deziras uzi ĉi tiujn sipojn,
devos pri tio informi al LKK aŭ al la karavangvidanfoj en la diversaj landoj plej malfrue 6
semajnojn aniaŭ la ekveturo La LKK jam interkonsentis kun s-o P. Blaise, 125, Hambalt Road,
Clapham, London S. W. 4. pri gvidado de la
brita kai kun s-o L. Poncet, 36, rue Victor Hugo,
Lyon, pri gvidado de la franca karavano, kaj
petas ĉiujn britajn kaf francain samideanojn sin
turni al ili en ĉiuj demandoi. La LKK esperas, ke
ĝi baldaŭ povos sciigi nomojn de karavangvidantoi ankaŭ en aliaj landoi kaj peias personojn
interesiĝintain fariĝi tiaj plej baldaŭ informi pri
t>o al la LKK
Koncerne la forveturon el Helslngforso post
la kongreso, la LKK ankaŭ povas sciigi, ke ftipoj
al Hull kaj Stet<in fodros sabaton la 12 aŭg.
vespere, kaj al Siockholm dimanĉon la 13-an
mmene, kiujn okazojn do povos uzi la samideanoi, kies hbertempo ne permesas pli longan
rctĴiŭdon en Finnlando. ua Ŝipoj elveturas ĉiusemajne, la nomitajn tagojn.
L a Loka Kongreaa Komitato.
Adreso: Poftta (ankaŭ por monsendoj):
X IV Kongreso de Esper-

anto, Helsinkl, Einnlando.
Telegrofa: Esperanto, Helsingfors.

Komerco.
La P a riza F o iro
estas ĉiuiara merkalo de frnncaj fabrikaĵol, maifermita al alilandal komerdstoj. Dum la lastaj
jaroi, organizŭta kun la akiiva partopreno de la
Pariza Komerca ĉam bro. ĝl multe pligraviĝis.
En 1917 ĝl enhavis ĉirkaŭ 1780 ekspozantojn kaj
kvaran, kvlnan, sesan paĝon de gazetoj, kai sur
la unuaf, pro manko de aliaj sensaciaj temoj,
estis post kelkaj tagoj presita porireto de bela
fraŭlino Lizzi kaj de sinjoro Fred, tre junaj geamantoj, kiuj geedziĝinte propravole en Baliimore
faris al la gepatroj de la fraŭlino, bonekonataj
milionuloj de Nov-Jorko, „neatenditan surprizon*.
Kai la gaja bukla kapeto de fraŭlino Lizzi kun
ruzetai nigraj okuloj rigardls ia legantojn de sur
la sama loko, eĉ desegnita per la sama kraiono,
kiu antaŭ nelonge donis porireton de nia Mateo.
El tio sekvas, klel faciie estas fainiĝi en tiu
lando kaj kiel mallonge la fameco daŭras.
Nur Dima kaj geedzoj Lozinski legis laŭeble
ĉion, kio estis presita pri Mateo kaj primeditisla
rimedoin, per kiui ili povus irovi la malleliĉan
viron, dronintan sen postesigno en la homa oceano.
XXVI.
La kaŭzinto de la luta ekscitiĝo de la publiko
en la tago de la fama meeilng'o vespere Jam
veturis en rapidega vagonaro al Detroit, al Buffalo8*)»
al Niagara kaj Chicago8 ).
Kiamaniere li venis en ia vagonaron, II posie
ne tute bone rememoris. Kiam la homamaso faris
paŭzon, kiam ii komprenis, ke nenio plu okazos,
nenio povas okazi krom io malbonega, kiam fine
li vldis Hopkins*on, kuftantan suriere kun mortpala vizaĝo kaj fermiiaj okuloj, li haltis, sovaĝe
Ĉirkaŭrigardis, scntame, ke en Ĉi tiu urbego lin
flne minacas nun v e ra danĝero. De tiu momento
li ree farlĝis senhelpa infano, kaj II senkontraŭdire sekvis iun ahkreskan, maldikan italon, kiu lin
kaptis je la mano kaj lin ien fortiris.
La placon ili trakuris kun la homamaso, poste
ill penetris en sirateton, malsupreniris en lun
kelon, kie sidis ankoraŭ deko da vaguloi, parie
malgajaj, parte videbie konientaj pri la hodiaŭa
tago. Malgaiaj estis la maljunaj, — kontentaj la
junaj senfcmiiiuloj, kiel ekzemple la altkreska savu) Beffalo. ĉikago,

en 1921 3800. PII ol du milionoj da persono)
vizitis la lastan foiron okazintan en maio nunlara.
Multaj francaj kaj eksterlandaj aĉetistol traktis
kun la francai indu-triistoj gravajn aferojn. La
komitato de la foiro ricevis vizitojn de delegitaroj
venintaj el landoi Angla, Japana, ĉeĥoslovaka,
Be'ga, el Nederlando, Ameriko ktp. kaj de eksterlandaj jurnalistoj.
La venontjara foiro okazos en ma)o.
La komitato de la foiro estas tre favora al
Esperanto. En 1921 ĝi eldonis esp. prospektojn,
kelkajn milojn da propagandaj folioj, disdonitaj
al vizitintoj de la foiro aŭ dlssenditai de la komitato al Ĉiuj ekspozintoj. Ankaŭ kiosko estis sen-

La Enirejo al la Esp, Ekspozlclo en Cluj.
Atentu super la portalo de la Artmetla Muzeo
la tabulon kun surskribo: Esperanto-Ekspozio.
page donita al la pariza grupo. Certe, la folro
faros samon en la proksima laro. Komercistoj
bonvolu skribi al la komitato de la Parlza Eoiro,
8, Place de la Bourse, Paris, demandante en
Esperanto la prospektojn kaj scilgojn.

La kom erca ĉ a m b ro en Limoges
(ĉefurbo de la departmento de Haute Vlenne,
Frand., 92000 loĝantoi, distiiejoj ka| konataj
porcelanfabrikejoi) en sia kunveno de 4 nov. aliĝls al la poresperanta decido de la pariza komerca
ĉambro laŭ la propono de la vicprezidanto s-o
Boudet.

E n la kom ercaj lernejoj
de la dekstra kaj maldekstra bordoj de la Seinerivero en Paris prof. Cart instruas oflciale Esperanton. Tria kurso estas organizata.

Laboristaro.
Societo „L ab o ro *i en V arsovlo (P ol.)
faras nun eflkan propagandon inter polaj laboristoi, fondante kelkajn ■provincafn filiojn. Estas
pubiikigita) alvokol en multaj laboristaj gazetoj.
Lastatempe konsentis tre grava gazeto malfermi
konstantan esp. rubrikon unukolnnan en ĉiu numero
(„Swiat Pracy“ = „Mondo de I’ Laboro*, organo
de Laboristaj Konperativoi). La 6. nov. okazis
aranĝitd de la Varsovia Regiona Komitato de
Pola Partio Socialista propaganda parolado de
s-ano Domoslaw.>ki La societo gvidas nun kvln
kursojn kun ĉ. 110 lernantoj, interalie du laboristain kursojn (60 p.), la unuajn en Varsovio.

Abonu al ETl
into de Mateo. Li estis tlu sama junulo, klu
matene antaŭ ia meeting’o frapetis Mateon je la
ftultro, palpante liajn muskolojn. Al la gaja junulo
Sajne tre plaĉis la agmonlenr de
policon. Tiam li ka| iiaj kunuloj sekvislaekzemplon
de Mateo, klu faris al ili la voion; sed poste,
kiam ia homamaso haltis, ne sciante, klon fari
plue, la junulo tuj komprenis, ke nun estas nepre
necese sin kaŝi, ĉar la afero prenis plei seriozan
karakteron. Kaj li konslderls kiel sian devon
zorgi ankaŭ pri la strangaspekta fremdulo.
El la strateto onl kondukis Mateon en lun
ĉambron, longan, mallarĝdn, suflĉe mafiuman. ĉ i
tie kunvenis du dekoj da viroj de diversa nacieco, kluj, sentante sin en plena sendanĝereco,
pridiskutadis la okazintajon de I* tago. Ili flame
interdisputadis; unui trovis, ke vane oni rompis
la meeting'on, aliaj insistis, ke tute kontraŭe —
ĉio bone sukcesis, kaj ke la fakto de la senpera
mterpuŝiĝo kun la polico ankoraŭ pli forte impresos
ol la „tro modera parolado* de Hompers. Cio
ĉi alkondukisflne la interdisputantojn al lademando,
kion fari nun kun la stranga alilandulo.
Oni komencis demandi Mateon en diversaj
lingvoj, sed li nur rlgardis ĉlujn per siaj bluaj
okuloj, en kiui vidiĝis korpremanta angoro, kaj
ripetadis: „Minneso<a, Dima . . . Lozinskl . . .*
Fine la altkreska Junulo faris la konkludon, k t
restas nenio alia, ol, alivestinte la stranguion, forveturigl lin al Minnesota. Oni alportis vesioln,
kiui tuj krakis ĉe ĉiuj kunkudroj, kiam oni ilin
surtiris sur Mateon, poste oni venigis raziston el
s<aj asocianoj. Komence Mateo provis protestl,
sed kiam la italo per tre elokventa gesto montris
lian kolon, kvazaŭ kunpremante ĝin per ftnureta
mafto, Mateo komprenis kaj humile submetiĝis ai
sia sorto. Post dek minutoj Mateo ekvidis en
malgranda spegulo fremdan nekonatan vizaĝon
kun tonditaj lipharoj kaj mallonga sovelileto anstataŭ barbo.
(DaŬrigota.)

MallongaJ Esp. ScilgoJ.
Hebreaj eaperanllstoj.
Laŭ sciigo de „La hebrea Tribuno", eldonata
en Parls, la Unuiĝo de hebreai Esperantistoi, ekzistanta en ĉeĥuslovakio, decidis eldoni ĵurnalon
por propagandi Esperanton inier hebreoj kaj konigl la hebrean vivon al la tutmonda esperantlstaro.

En AuInay-sous-Bois (apud Parls)
kurso de s-o Couteaux kun 27 lernantoj.

Dum la 1-a Internacia Kongreso de la Aera
Navigado
matfermiĝinta la 15. nov. en Paris, s-o Rollet de
I’ Isie, generalo-infteniero de ia hidografia fako
de I* franca marino (kiu antaŭ kelka) monatoj
ricevls la komandoran krucon de la Honora
Legio) prezentis raporton prl Esperanto. ŭ i ne povis
esti legata, kiel multaj aliaj, pro tro vasta profframo, sed estos presata en la raporto de la
kongreso.

Egperanto en Karintio (Kflrnten).
Esp. Unuifto por Karlntio en Villach ebligis la
enkondukon de Esperanto en la Popoia Aitlernejo. La unuigo kunvenas ĉiuvendrede Je 8 h.
veapere en kafelo Parkhotel. Prez. de la unuigo:
Fri$Hom er, Villach, Bismarckstr. 7 a ; sekr.Franz
Wa»inger, Widmanng. 27.

E T en Salzburg (Aflstrio).
Salzburg rlcevas ĉiusemajne 25ekz. E T estas
legebla en unu el la plej grandaj kai belal kafejo)
(Kafejo .Korso). La kafeliuanto kontrakte devas
flih aboni kaj elmetl en la salono.

En Madrid (Hispanlo)
a-o pastro Mariano Mojado gvldas eap. kursojn
en la Centra Normala Lernejo, por instrulstoj,
kaj en la Hisp. Skolta Socleto.

Esperanto en Brazillo.
.Brazila Esperantisto* raportas prl veklflanta
esp. vivo en multa) urboj de la vasta lando. Nova
grupo fondiĝis en Mossoro (Rio Grande Norte),
laborista grupo ekestiĝis en Rio de Janeiro. Kurso)
•kazas en Mossoro (du kursoj), Juiz de Pora
(Minas Gerae”), S. Paulo, Pelotas (Rio Grande
Sul) ka) Rio de Janeiro (unu supera kurso de s-o
A. Couto Pernandes kaj unu en blindul-instituto
.Benjamin Constant"). La brazila gazetaro montriflas tre favora kaj aperigas ofte artikolojn pri
nta movado. .Brazita Ligo Esperamista* prenis
sur sin la taskon korporaciigl .Eldonan Esp.
societon en Brazillo*. — La brazlia parlamento
dekretis kaj la prezidanto de la respubliko, d-ro
Epltacio Pessda, sankciis Jenan rezoluclon: .Estas
konsiderata kiel societo de publika utileco la
j
Esperantlsta*. (Dekreto n-o 4556,

’ ‘-8f
oni skribas al nft
Pondtta la 1-an de novembro nunjara Interw
nacia B>p. Klubo .Kulfuro” kun fakoj: agrikuitura,
fllozofla, geografla, historla, humaniara, leftosclenca, literatura, medicina, naturscienca, pedaffogia, teologla, teknika, de internacla interŝanfto
ka| korespendado, — invitas vin, ges-anoj, por
komuna energia laboro. IEKK celas: a) kunigi
sciamajn izolulojn ka) dezirantajn sin perfektlgi
dlversprofesianojn; b) disvastigadi la kulfuron
ka| fekan sciencon per taŭgaj esp. libroj kaj
J{*rn®J°l» c) eldonadi universalan, ampleksan,
tiustntan revuon semajnan, dediĉitan al ĉluj
« «n i?
Pr°ĥlemoJ de la scienco, fakaj sclJgoj ka) homa vlvo sur la terglobo. — MembroJkunlaborantoj pagas la kotizon, kiu ne estas

Internada Esp. Servo.
(Bn la intereso de le esp. propagendo «aiaa decirlnde, 1«
arnkolojn aob tiu ĉi rubriko tradukl. kal reureatgt en naaaj
Jurnaloj, aldonante In vortoln .biMmacM Baperanto-Servo
baj aeadante 1 - 1 ekicmplaroln da ta koncerna luroalo 1«
la rodaknto 1» BT.)

L E T E R O E L P A L E S T IN A .

(Rhn. de Red.: Tradukontol de tiu ĉl lefero
por naciaj Jumalo) bonvolu laŭbezone alilgi la
komencon.)
H a i f a , 6. nov. 1921.
Antaŭ Ĉlo tutkoran gratulon pro la grava pllgrandigo, pllbonlgo kaj plibeligo de E T t ĉla m
antaŭent Volontege mi sendns grandan liston da
novaj abonontoj, sed Palestina estas unu el la
plel malfavoraj landoi al esperantismo. Presknŭ
ĉiu| enlogantoj parolas arabe aŭ gin komprenas.
Ankaŭ ĉiuj najbaraj lando): Sirio gis Mezopotamio
kai Arabio, Egipta gis Maroka lando okcidenten
kal Zanzibar suden, parolas arabe. Tial III malmulte sentas la necesecon de alia lingvo.
Krom tio la pllmulfo de la enlogantoj ne havas
nek komprenas Idealojn. Ili celas nur tujan materian proflton, celas monon ka| gajnon sen elspezi monon. Sed por lernl Esperanton oni devas
elspezi almenaŭ iom.
Multaj Ja penas kaj elspezas auflĉe por leml
anglan, francan, germanan lingvojn; sed ili esperas
tufan rekompencon kiel estontaj oflcistoj, komercUtoJ, interpretistoj ktp.
Allflanke la judol, ĉu enlandanoj ĉu enmigrIntol, nur Interesigas pri propagando de la
moderna hebrea lingvo. La multnombrai eŭropa)
koloniistoj klopodas pasie propagandi slan nacian
lingvon, precipe anglan, francan aŭ italan.
Tial Palestina, unuiingva antaŭ la mondmlllto,
estigis oflciale trllingva per la milito, kiel montras
nla| poStmarkoJ kaj oflciala) publikajoj; antaŭ la
millto pacema, gi farigis malpaca posie.

devlga, laŭ sia povo ka) oferemo; membroj-protektanto) pagas minimume 1000 polaln marko'n
transkalkulitajn en nacia mono laŭ kurzo. A1
informpetoj aldonu respondilon. Bonvolu adresl:
Waclaw Kwiecinski, Wilno, Zelazna Chatka 50.

Ekspeda kaj Traflka Centrejo „ExpressM en
Bydgoszcz-Bromberg (Pol.)
akceptin'e Esperanton por s'a eksterlanda korespondedo, nun akceptis ankaŭ la publikan vendadon de E T en siaj 6 tiiia) vendejoj en Bydgoszcz.

El Verviers (Belg.)
Ni flolas ekscii, ke nia movado en valona
Belgujo pli kaj pli kreskas. De Verviers (apud
Liĉge), ni ricevas jenajn informojn:
Artikolojn pri praktikaj esp. spertoj ni enpresIffas Ciusemajne en nia) kvar iurnalo), en „Les
Nouvelles* de Dolhaln-Limbourg, kai eĉ germanlingve redaktitajn en „D e fliegende Taŭbe*. aperanta en Aubel por la germanlingva parto de
Belgujo.
Tri kurso), gvldataj de s-oj Delhez, Hdrlon kaj
Dohogne, por entute 80 fervora) gelernantoj,
komeiids en nia sidejo „La Mutuelle**, popola
universitato, je I* komenco de novembro.
Nia grupo estas aklranta muliain novajn honormembrojn; Jus akceptis la vic-honorprezidantecon
s-o urbestro Luclen Defays.
Lundon 14 an kaj lundon 21-an de novembro,
okazis du paroladoj en la Ĉambrego de „La
Mutuelle*, unue de s-o Paul Ot.et, direktoro de
.Palais Mondial* de Bruxelles, kaj sekretarlo de
.Llnuigo de la Internaciaj Asocioj* pri ĉuj postmilita) homaraj demandoj ka| internaciismo; due,
de s-o senatano Lafontaine pri la „Ligo de Nacloj*,
kies delegito II eatas. Ambaŭ parolantoj tnenclis
la necesecon de Bsperanio, kies varniaj subtenantoj ili estas.
Mardon 15-an, en .L a Semeuse*, sociallsta
popola univeraitato, antaŭ 50 personoj konferencis
juna s-o Bologne, fllo de la socialisia deputito,
pri la .Demando pri la Lingvo Internacia**. La
parolado devis esti tute objektiva kaj neŭtrala,
por ke la komitato povu elekti unu lingvon por
kurso donota de gi. Verdire gi nur estis atako
kontraŭ Esperonto kaj laŭdado de Ido. Amiko)
refutis kelkajn punkiojn, kaj ia komitato nenion
decidis pri elekto.

„La MartoM
raportas en sla novetnbra numero prl bona
progreso de nia movado en la germanllngva
parto de ĉeĥoslovakio. Novaj grupoj en Elchwald ka) Meierhŭfen apud Karlsbad. Paroladol
okazls en Hnhenelbe, Karlsbad, Melerhbfen. St.
Joachimsihal, Tetschen-Bodenbach ka) Warnsdorf.
Kursoj funkcias en Karhbad ( i4 p.). Haida (perfektiga k.i, Hohenelbe (2 kursoj. 56 p.i, Karsbad
(po 1 kurso por komencanto) kaj progresinto),
20 resp. 5Q p J , Mfiierhŭfen. Reichenberg ( 1 por
komencantoj, 1 en komerca lerneio, t por progresintoji, Saaz (4 kursoj en la urba csp. lernelo),
Tetschen-Bodenbach (porteknikistoJ)kajWarnsdorf.

Esperanto en Oermanio.
La lasta n-o de .Gerrn. Esperantisto" enhavas
sciigotn pri multaj propagandaj paroladoi, kursoj
ktp. N i citas propagando-paro'adojn en Bremen,
Eisenach, Eis^eb^n, Esalingen, Frankfur, Geising,
Halle a. S., LUbeck, NUrnberg-FUrth, Schweidnib,
Werdau, Worms kaj Zittau; kursoin en Breslau,
Dresden (9 kursoj kun 200 p ). Eisenach, Eisleben, Essen (laborista grupo arangls 5 kursojn
por plenkreskuloj, 5 por infanoj, 5 ĉe Popola
Altlernejo, entute 850. p ), Essllngen, Frankfurt,
Geislng, Godesbcrg, Halle a. S. (B kuraoj kun
29 p.), LeobschUp (4 kursoj por komencantoj, 1
La m alam o ,' predpe al la judoj zionistat,
lomete laste subpremita, ree eksplodis la 2. nov.
cn Jeruzalemo ka| ree kaŭzis verŝadon de sango;
lafl ofldala raporto mortis kvar ludo) kaj du
arabol, sed deksep estis grave vundata). Certe
la plej kulpaj ambaŭflanke estos severe ka) raplde
Jugata) kaj punatal de mltita tribunalo.
Nur vera fratamo kai flrma paco povos savl
kaj certlffi la estontecon de la dankta Lando.
Samtempegi apartenas al la mahometanoj, kristanol kaj judoj de I* tutmondo Jam alvenis aciigo
decentoj kaj milol da pilgrimantol el Eŭropo kaj
Usono dum februaro 1922 por viziti la sanktain
lokoin. Kvar grandaj turisiŝipoj amehkal Intencas
unu post alia tren?portl tiun ĉi grandan nombron,
sed certe nur kondiĉe de perfekta paco ka) trankvilo.
Volagol per aeroplanoj inter Egipta aŭ Palestina lando) ka| Bagdad de Mezopotamlo daŭras.
Lastsemalne generalo Haddad Pa8a, reprezentanto
de I' rego de Hedĵaz en Londono, aeroplane

veturis de Jeruzalemo ka| Amman Bagdad’on.
Kompreneble komerco kaj industrio ne povas
kreski en tempo de malpaco. Importo la lastan
monaton estis 47 1625 sterl. pd. E., eksporto
apenaŭ 67502 sterl. pd. E. Tamen la havena
movado estas vigla. Hieraŭ, ekzemple, kvin
grandai vaporŝipo) vizitis Haifa’n. Fermigis speciala Palestina Marborda Sipsocieto per maigranda)
vaporŝipoj.
p. E 3.

4000
minimuma regula eidonnombro de

devos farigl la
E T en la daŭro de tiu ĉl vintro, 3000 la minimuma nombro de la pagantai geleganto). En la
venontaj semajnoj ni povos arangl, dank* al
grandanima subteno de nederlanda amiko de nia
entrepreno, tre vastan propagandon por E T. N I
estas ankaŭ volonte pretaj liveri al samideano),
kiuj volas varbl abonantojn inter siaj gekonato).

privata kurso por lemantlnoj de la knabtna
gimnazio ka) 1 kurso ĉe la gimnazio), Mainz kaj
ĉ irkaŭ ajo (diversai kursoi). MUnchen, Oels (56 p ),
Weiden I. B., Wurgwi>-Niedeihermsdorf (50 p ) ;
krome kursoj ĉe Popola Altlernejo en Crimmitschau kaj ĉe Akademiai Kursoj en Essen
En
Braunschweig okazis e>p. ekspozicio la 22-50.
okl. — Pri agado de Esp. Grupo Koblenz ni
riecevis specialan raporton, laŭ kiu la grupa vivo
estas tre vigla. Kursoj en Koblenz: 5 generalaj,
1 por urbaj kriminal-oflcisioj; en la ĉirkaŭajo:
1 en Nkderldhnstein, 1 en Vallendar. Post
konsento de la kompetentai estrol oni pendigis
esp. afiĴoln en diversaj pubhkal lokoj (kafejuj,
stdcidomoj de I* ĉirkaŭalo ktp.). En la porinfana
lampiona proceslo je I* antaŭvespero de S-ia
M anino e*tis poriata grandd bela esp. diafanajo.
Esp. oflcejo trovigas Lŭhrsir. 90.

Donacon de 20000 gmk.
ricevls Germana Esp. Asocio por sia propaganda
fonda de la flrmo Mimosa A. G. en Dresden. Por
destini pri la utiligo de la d maco formigis speciala komitato el s-oj d-ro Stedte, d-ro Arnbold
kaj direktoro Wiener.

80-Jara Esperantistino.
S-ino Anna Tuschinski, fondintino ka) honora
membro de Danzig*a Esp. Asocio, festas hodiaŭ
(4. dec.) la 80-an revenon de sitf naskigotago.
La Danzig*a Esp. Asocio )e tiu malofta okazo
arangas honorvesperon al la jubileulino.
La
redakclo de E T kunigas slaln korajn gratulojn
kai bondeziroin kun tiuj de ĉiuj geparencoj kaj
geamikoj de la altŝatata pionirino de nia movado.
Fartu 81 bone ka) povu 8i festi post dek jaroj sian
90-an naskigotagon sana kaj vlglat

Sporto.
Pledpllko: Hungarlando-Svedlando 4:2.
Vetludo inter la elektita) pledpilklstol de Svedlando kal Hu>'girtando okazis la6. nov. enBudapest. Tia vet udo okazls inter la du landol antaŭ
la mondmiluo ĉiulare alterne en Stockholm ka)
Budapest. Tiu ĉi unua veiludo post la mhito
okazis inter grandaj festenol: ĉeestis 55000 rigardantoj. La interesa ludo flnigis. kiel gis nun preskaŭ ĉlfim, kun venko d« la hungara trupo 4 :2 .

Gazetaro.
.Brazlla Esperanthto" de malo-ĉflgmto nomas
pll ol 20 brazilajn )urna}o|n, kiuj apcrijpa ariikolojn
pri Esp.
Lejournal, Paris. en artikolo prl 1a InMruado delatina lintjvo
ciias Id porv bp decidoin de la trancal komercnt ĉambroi.
L‘lndex dea Indusiries du Cuir et des Marfcrea »‘y raildchrfnl,
Paris, 84 rue de Bundy, nov. (Kun rubriko .P o r niai
eap. l<ganh>D
L'Cvoluii<>n, Aulnav-aous-Bols. Pranc, 1 9 . 10. (Artlkolo,)
L'lmpartlal, Aulnay. 80 10. (Artikolo.)
Dole vom Niederrhein, Bmmerich Oerm., 18 11. (N o ta )
Recklmghluser Zeitung, Reckiinghauaen, OermM 11. 11.
(N o to )
Deutsche Allgcmelne Zeitung, Berlln. 11.11« (Arlikolo.)
Dreadner Nodirichten. Dreadcn, 18. I I . (Caperanto oflclale
utdtd ĉe la polica preeideio en Dreaden.)
Vogtl AnzetgorundTageblatt, Plauen, 0 **rm ,1 6 I I . (N o to )
The Wnrkera’ Dreadnought, London, 16.11. (Bap. kurso,
leciono 1 )
Norsk Bokbinder-Tidende (Norvega Llbrobindlsta Oazeto),
Kribtidnia, 18 I I . (Anlkolo en norvega ka| esp lintrvoj
pri Baperanto) Adreao de la redaktoro: Kana Aaa,
Bokbinder-forbundet Polketa hua, Kristianla.
Voik>wille. Karlbbad, ĉal., 18. II . (Nolo.)
Nowa Odzetd Kolomyiska, Nova Kolomeo, Oaliclo, Pol„
10. 11. (Cap. Angulo ka| arllkolo.)
Measezehung. Reicnenberg, ĉal., 10. 11.
As Ujaaff. Dudapeat, 9 11. (Noto.)
A Nap, Cudapeat, 11. 11. (Artikoleto.)

senpagajn speclmenajn ekzempleroln, resp. sendl
tlajn al adresoj de varbotol nomitaj al nl.
De 6. decembro la ĉefredaktoro havon specialan
esp. sekretarion, tiel ke en la sekvontaj 2*8 semalnoj
supozeble ĉiu) niaj korespondantoj havos respondun,
kaj ke en la nova Jaro nl povos promeM pll
rapidan kaj pli zorgan plenunion de ĉiu) korespondajoj, peto) ka) deziro).

La literatura redaktoro
de ET
plendas pri generale tro malbona kvalito de la
sendital literaturajoj (prozajoi). La redakcio de
E T petas ĉiuln verkemajn samideanojn, sendi
manuskriptoin por la literatura fako, sed nur nepre
bonajn kaj publicindajn. Nl atentigas ankaŭ pri
niat konkursol por ricevi spritajojn kaj anekdotojn
el ĉiuj anguloj de la mondo.

BlinduloJ.
Esperanto ĉe blinduloj en Brazllio.
Dum monato maio estas malfermita en la
biindul-instituto «Benjamin Constant* en Rlo de
Janeiro esp. kurso gvidata de blinda profesoro
s-o Francĥko de Almeida Jynior La direktoro
de la insiiiuto eMas tre favora al Esperarro kaj
subskribis la peton senditan al la Ligo de NacioJ.

Por «Esperanta Ligilo“
alvenls JenaJ novai donacoi: 81. A'fred Neupert,
Leipzitf-M0 5 gmk — 82. Heinr. Rippei, WUrzburg 20 gmk. — 85. D-ro O. Huber, Uetendorf,
Svisl. 45 gm k. — 84. Kolekto de Rotterdam’a
Esp. Klubo Laborista 1000 gmk. — 85. Esp. Soc.
Hagen I. W 72 gmk. — 86. S-lno E. Simon,
Magdeburg 5 gmk. — 87. F-ino Tonl Simon,
Magdeburg 6 gmk. — 88. Helnr. Fahnl, Wien
100 kr. aflstr. — 89. Nederlanda Esp. KomercOficejo, Rotterdam 70 gmk. — 90. Germ. Esp.

Parolelo.
106. Respondo al 105.
La poresneranta rezolucio de la Fran ca'A a*do por la
Propreso de la Sciencn) estas voĉdonita dum $ia iara
kongreao okozinta en Rouen de 2.-7 aŭg.
(Alo )

107. Rildte al 101.
(Prl Monumento al D-ro Zamenhof.)
Ml opinias, ke kelkdf klarigoi liunldte estos interesa)
por la aamideanaro. Mi estaa mernbro ka| londinto de la
varaovia komildto por konstrui la monumenton. Tu| kiam
n<sskigia la prolekto, ni preskaŭ ĉiui poMulis: ne sur lo
tombo, sed en videbla loko, sur lu placo. 5ed . . . bedaŭrinde, tro mnlte postulas s-o M. de I' varsoviaj samtdeanol.
Ne eslas al mi agrable ĉi loke citi la polilikajn ci« konstancojn,
sed eĉ aen tiuj, tia postulo (ke ia urba eMraro permesu)
eMas dume nur utopio. Tial ni devis rezigni |e niai altdj
aspirol kaj kontenii^j dume per io pli modesia (kio, cetere,
tute koincidas kun la kdrakiero de nia modeste vivmta
kaj modeste mortinta Maistro). 5ed, akirante tiun monumenton, ni ankoraŭ ne haitas Ni daŭrigos la vojon al
nial altaj aapiroi Kaj ni bone konscias, ke inter utopio
kai reaiajo la diferenco estas nur en la lempo. Tidl nt
esperu (ne vane ni esias esperdntiaioj), ke post kiam la
monuinenteio <ĉd»*, vere, io grandioZd lie ne lokigos) sldros
sur la tombejo, nl poat penoj kaj klopodol (kiujn ni kompreneble ne Aparos) akiros flne la permeson. kdj la mondo
povos admiri ld geniecon de nia Mdisiro ne sur la hebrea
lombejo, sed sur la centro de Varsovio (sur la Teatra
Pldco), sur la centro de ta lulito de Bspennto. Kdj dume
— pacienconl
(Bdvardo Lonkopoianski.)

Recenzeio.
(Unuoble rlceviiajn librojn, prospeKtoln ktp. nl ne recenids nek mencias; duoble ricevitdjn ni ĉiarn mencids en
la plei proksima nurneru. Bventuald recenzo sekvos poste.
Se oni deziras recenzon, onl ne raiias postuli evemualan
kontraŭrecenzon. Ni rezervas al ni la raiion, Ĉu recenzl
aŭ ne tan verkon. Se oni ne dezir-s recenz<m, sed nur
mencion, oni speciale rimarkigu iion. — Kun monaidl eap.
azetol ni interŝdnĝds unu ekz. de nia semdina jurnalo
ontraŭ du de tlid gazeto, resp. du kontruŭ kvar.)

LIBROJ.
LA KATOLIKA M O VA D O kaj ftla organo .Espero
Katolika*. Lklezia aprobo. Kun .Imprimalur’ . Adreso:
Bspero Katolikd, Udenhout, Nederldndo.
Eldonuld tn
oktubro 1911. 18:21 cm. 8 pg. kd) kovrtlo. — La aama
broŝuro la situacion en la katolikd esp. movado.
GVIDLIBRO DE GIRONA. Verkiia de Josep Mdria Ddlmau
kdj eldoniia de .Oerona tSpero* oknze de ld IX-a
Kongreso de Kdt. Lsp Fed. 1921. 11l/t : 21 cm. 10
leksidj kaj 44 anoncaj pa^oj. Kun muiidi ilusir<ijoj.
LA KANTISTINO. Novelo de Vilhelmo Hduff. El germ.
Iingvo tradukis Eugen W lbler. Novd Esp. Bibliuieko
n-u 8. 11:18 cm. b4 p£. karion. Prezo 7,80 y n u , por
bonvdlutai Idnduj 11,28 gmk. Bldonejo Fnedr. Biiersiek,
Berlin S. 89. Wissmdnnsir. 46
E 5S A I SUR LA DBRIVATION CO M PA RŬ E DANS L E 3
LANGUtsS N A IU R b L L E S E l AR IIF lC lE L L E S
Par
Cdmhle Aymomer, aur6g6 de rUmversiid Paris, Ofbce
Cemral bpĉrdiuiMe, 61 lue de Cuchy. 1271:19 cm. 184
pg. broŝ Prezo 6 Ir. Ik.
L'E3PERA N TO ET LES A S S O C IA T IO N S INTB&NATION A L tS

1920.

AU

Pdris,

CONGRES

M O N D IA L

DĈ

B k U X C L L t3

Otfice

Cenlral E>p6rann&le, 61 rue da
Cuchy
I l : l 7 7 i cin. 88 pg. Prezo 2 fr. fk.
BABILADOI DE B O NKUM ORA ZAM ĈNKOFANO. Da
J S<tpiro (Joso) Rekouienditd de ELA
107ii 17 cm.
44 pft. Kun hustrdjol Prvtoflre^p. kup dfrank Kdvebla
........
Ĉe Pola Eap Servu,
Kurdeckutgo l l
ANEKDOTOJ PRI DANTE.
Anidŭparolo, tieklo ka|
traduko tl lldld, Idtind kdj gennnnd nngvoj de B k<i|
E Migiiorini. iol/ i : 16 cm. 24 p j.
Havebid por 0 80
liro aŭ franko ĉe prescjo de •L'Esperdiilo*, S. Viio al
Tdgiiamento, Itdlio.
DR. ZAMENKOFS SPRACKLICHB OUTACHTEN (Llngval
Respondoi) in dtuischer Cedrbeiiung mit brgflnzunucn
und Brtflulerunuen De Wdtlcr Ltppmann, inMruislŭ kaj
tkzamend komisaro ĉe la Saksa Esp InMitulo cn Leipzig 1 4 7 i: ll cm 72 pg. karion. Eldontio Ftrd. Hirl
& Bohn, Bsp. Fako, Leiptig, Qerm. Prezo 10 gmk.

G A Z E T O l.
DRAZILA BSPBRANTISTO.

Malo-attgusto.

OBRMANA ESPBRANTISTO. Nov.
ESPERANTSKV ZPRAVODAJ.

Nov.

LA REVUO ORIENTA. Okt.
Kun raporto prl la Vlll-a kongrtso dt Japanaj taptranlisloj en Tokio, 14.-17. okt.
VEO ETARANO. Okt.

Grupo, Reichenberg, ĉeĥosl. 95 kĉ — 91. Gust.
MUnch, Leipzlg 10 gmk. — 92. G. van Heek,
Hengelo 100 gmk. — 95. B. Ciluchow»kl 2000 pmk.
Negermatial donacontoj estas peiataj ne sendl
la donacan sumon per germ. m«., sed per sia
propra valuto.

Hungaral HumoraloJ.
La anglajn gesamideanoin certe Interesos, klon
oni rakontas pri la trankvileco de la anglaj lordo).
Onl diras, ke iu lordo kun sia edzino vespermanĝis en la Oardeno. Fole venis tu'mo ka|
mortigis la edzinon. „Johnl“ vokis la lordo al
la servanto, .forbalau la polvon de la sinjorina
mo8to I"
Kamparullno enlris fervendelon kal petls „tlan
kuprokranon, el kiu, se oni £in enbatos en la
muron, fluos akvo**.
lugisto: Kiam vt aŭdis la vekrlon?
A testanto (ru za k am p aran o ): N okte.

Juĝisto: Bone, sed )e kiu horo?
Aiestanto: Je kokokrio.
JnJisto: Sed kiam krlas ĉe vl la koko?
Atcstanio: Kiam plaĉas al lii
#
Patro kaj flleto Karlo sidas en fervola kupeo,
Karlo ĉiam elkilmgas el la fenestro, vane la patro
admonas lin, ke li gardu sian novan paiioĉapeion.
Foie la patro subite forprenis la ĉapelon kaj
kaŝis ĝin. Karlo lerurege ekploris. „Ne plorul*
diris la palro, „mi fajfos, kaj la ĉapelo revepos.*
Kaj tiel okazis. K irlo jam ne plorls, li fellĉe
ridetis. Fo|e li subite ekprenis ia ĉapelon kaj
jetis flln el la vagono tra la fenestro, dirante:
„Patro, fajfu ankoraŭfoJeP
Tradukis: Jozefo Major, Budapest.

V
Pedagogie valora novaĵo por geknaboj estas niaj

Aboneiol de ET
cn la landol

J

GEBR. KROSS

„ARCHITECTUS“

Belga: Frans Schnofs, 45, Kl. Beerstraat, Antwerpen.
Bulgara: Georgi Ĥr. Oaŝevaki, Bul. Marle Luiza 46, Sofia.
ĉeĥoslovaka: Otto SMenĉka, Hradec Kralovĉ.
Eatona: Eat. Eap Unulĝo, poatkast 6, TaUinn.
Pinna: O/Y. MovadoA/B., Kaaarminkatu 20. Helainki.
Pranca: Eap. Centra Librejo, 51 rue de C lidiy, Paria 9.
(Abonprezo: 0,45 fk Xnom bro da dezirataj ainaekvaj
numeroj.)
Hiapana: Konrado Domdnedi. ŭerono, Rambla Alvarez 12-2.
Hungara: Pafllo Balkanyl, Hajoa-utca 15 11-2, BudapeatVI.
Litova: Paŭlo v. Medem, Smeliu g-ve 12, Kaunaa (Kovno).
Pola: Adolfo Oberrotman. Krak-Przedm. 10. Warszawa.
(P. K. O. n-o 5125). — Pola Eap. Servo (Fr. Prengel),
Kordeckiego 1a, Bydgoszcz-Brnmberg.
Pumana: Eaperanto Centro. Targul-MureŜ.
Sveda: Fttrlagafttreningen Eaperanto. u. p. a., Stockholm 1.
U .S .A .: The Eaperanto Service Corporation, 500 Fifth
Avenue, New York Clty.

IN TER N AC IA EKSPEDADO ® TENAD O
DOGANADO ® ENKASIGADO kaj ASEKURADO

Ludiloj por kunmeti kaj konstrui.

TalBfono

Riga,

Libau (Latvio)

Qr. KUteratr. 14

Facile komprenebla,, distraj ka, instruaj.

o m <>•»■

Eksporto ĉiulanden.

Kapablaj reprezentanto, serĉataj.

Windau,

Krost

Marktalr. 5

KARL LASSEN
en Stettin, Hamburg. LUb^ck Danzig, Dremen, Emden, Derlin,
Leipzig, Frankfurta. M., D esden. Chemnifr, Kttln. Mannheim, : Stutigart. Karisruhe, Offenburg, Schramberg,
Prostken, NUrnberg. Pforzheim. Saizburo, Regen>burg,
Schwenningen, Schw. Gmlind, Freiburg i. Br., Dodenbach,
TĉHchen, Wien I.
Stockholm. Ottieborg.
Kopenhago. Esbierg.
Rotterdam, Kristlania, Llsbono, Talllnn-Reval.

Freiburger
Spielwarenfabrik (Ludilfabriko)
Freiburgi.Br.

■■■■■■■■■

TH. idr.:

Reprezentantoj de la flrmo

Nia, malaltaj prezo, prezentas grandan proflteblon.

(Germanio.)

H u n g ara O anarala
K re d ltb a n k e
Budapest
■■■■«■■■

En Decembro aperos n-o 12 de

- = = LITERATURO = = = Kvaronjara Literatura Gazeto Esperanta.
En tiu numero aperos, inter aliaj interesaĵoj:
1. Traduko de La Forpaso de Arturo, el la
verkoj de la fama angla poeto Tennyson. La
traduko estas farita de f-lno L. Brfggs, kiu per
gi gajnls oran medalon de la Brita Ltteratura kaj
Debata Societo.
2. Artikolo pri Infana Esperanto, de w M .
C. Butter, kun multaj interesaj ekzemploj de Infana
parolado.
Kun ĉiu ekzemplero de la gazeto estos donacata bela portreto de la infanoj priparolataj.
Ne estas necese atendi por abonl. Tlon vi
povas fari tuj, kaj tiuokaze vi ricevos onkafi n-on
11 (per kiu via abono komenciĝos).

La ple, granda hungara banko kun interrilato, en ĉiul landoj.
Akcia kapitalo kai rezervofondoj: hung.
kr. 900000000.
Kvin flliol en Budapest.
Filloj e n : Brasso, Debreczen, Fiume, Gyttr,
Kassa, Kecskemet, Nagyvarad, Pecs, Pozsony, Ŝatoral|au,hely, Szabadka, Temesvar.

IHPZIG-A
SPEOMENFOIR0

Prlzorgas ankafl ĉlain banknegocojn por
Slovakio kal Transsilvanio per siai tiea,
fllloj. Per ĝia, entrepreno, eksporto ka,
importo de diversa, artikio, i

TOIRO
POR.TEKNIKO KA) KONSTRUTAKO

Foirol kal gravai Firmoi
estas petata, sendi siain esp. ckkuleroin al ĉi-suba,
flrmoj, kiu, plejparte farlgis donacantoj de loka
esp. klubo:
Firma F. Hazemeyer. Haaksbergerstraat
Heemaf, Bornsche Straat
*
W. J. van Wulften Palthe, Julianalaan,
Tuindorp
C .F . Stork, Grundel
A. P. A. Ottignon, C. T. Storkstraat, Tuindorp
R. A. de Monchy, Huize „Huttenbelt"
A. M . Dikkers, Huize „de Belder"
A. H. M. Wesselink, Enschedeschevveg 42
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Korespondantoi! Atentul
Ciu el vi havas, klel mi scias lafi propra sperto,
la dezlron, posedi fotografajon de sia korespondanto afi -ino. Sed la kutima, fotol estas hodlafi
Iro multekosta, por tlu ĉi celo. Mi povos al vl
llveri por tiu ĉi interdango tre malmultkostajn

belajn vlzltkartojn kun via fotografajo.
Prezo por 100 karto, kun bildo kal nomo 30 mk.,
kun kompleta adreso 35 mk. Formato 9 5 :4 5 mm.
Farota, lafi ĉlu a,n fotografajo, kiu estos resendata sendifekte. Livertempo 2—3 semajno,. A lsendo per rekomendita letero.

Ferna-Versand, Planen i. Togtl., Germ.,

Vendo kai InterSanfio.

Abonprezoi por la sekvantaj Iando) nun estas
(por kvar kvaroniaraj numeroj):

S-o Adalberto Radd. Luĉenec, Slovakio, vendas
200 belegajn poŝimarkoin por 1 nederl.mdn paperguldeno, 1 */, sved. krono. 2 dana, aŭ norvegaj
kronoj. Sendu rekomenditet M i ne sendas unue.
■
Ankaŭ interŝanĝo.
-

Kiam troviĝos suflĉaj abnnantoj, aperos malgranda
revuo

■
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--------------------- S k u lp tis to -----------------------

VOLTERRA,

toscana , italio .

Premiita laborejo por skulptajo, en

Castellina M arm oro
(A la b a s lro ).

Specialajol:
Pollkromataj artisf-laborajoj, lampoi, vazoj, objektoj
por elektra iluminado.
ĉiuspecai artist-laborajoj estas ĉiam preperataj.
Oni
On deziras agentojn kaj reprezentantojn en ĉiuj
landoj.
Oni korespondas en Eaperanto.
=

Kanado 50 cendoj
Meksikio 1 dolarn
Nederlando 1 50 florenoj
Norvegujo 2 50 kronoj
Sveduio 2.50 kronoj
Svjsulo 5 frankoj
Usono 50 cendoj.

Abonantoj en aliaj landol devas sendi 2 Sillngoln
ka, 6 pencojn en angla mono aŭ 12 resp.-kup.

W tmblej, Angl.,
La Mondo Politika. |, Charles H. Edmonds,
Adminislranfo,

Jara abonkosto 5/6 ŝil.,# t. e. 14 resp.-kup. Ne sendu
monon luj. aed anoncu vin kiel abononto.

•j
!■

Oni invlias ariikolojn nepagotajn Donvolu cnmeti kuponon, se necesos respondo.

;g

Redaktoro.
4 Princeton St., London W. C. 1.

!

!§
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Romuaido Colivicchi

BUgujo 4 frankoj
Danujo 2.50 kronoj
Egipiuio 12 piastroj
Francuio 4 frankoi
Orekujo 5 drnkmnj
Hispanuio 550 peŝetoj
Japanujo 1 jeno

„Rockwood“, High Road.

Grandkomercejo de Bildokadroj
Otto Knittel & Cie., Freibnrg i. Br.
(Germanio)

Wenzlngerstr. 42.

Dezirante starigi ĉe mi en Katalunujo (franclima hispana regiono)
:: :: :: : oflcejon de : u r. ::

Reprezentoj per Esperanto
mi petas al ĉiai firmoi kai komercistai esp. grupoi, bonvole transdonk al mi siain reprezentofn,
sendante katalogoin, prezarojn kaj
— se eble — specimennjn de novaj
:: facile vendeblai komercajoi. ::
Adrenu: K o n r a d o D o m ĉ n e c h ,
Rambla Alvarez 12. 2-a etaĝo,
:: Gerono, Hispanlando. :: ::
Nur korespondado en Esperanto.

Plej bona aĉetejo por orumitaj kaj poluritaj bildokadroj.
Ekŝporto ĉiulanden. — Onl petu speclmenojn kaj prezojn.
Reprezentanto, a e rĉ a to j.

Antonstr. 31.

Anoncetoi.
DU MALRIĈAJ MISIOPATROJ ekaterlanden forvolaĝontal
elpetaa aubtenon por la vojaĝkoatoj, kiuj aumlĝaa 50 000
nk., kvankam III uzoa la ple, malkaran ŝlpklason. —
ondonacoin onl bonvole sendu al s-o M. Mlelert, prez.
de Germ. Llgo de KalollkaJ Esperantistol, Breslau X,
Werderstr. 55.
SBNPERA V EN D AD O de fabrikanto al uzanto ŝparigaa al
vl a/d de la prezo de aĉetataj obiektoj. ĉ u vl dezlras
sekvl la parlzan modon? Se jea, aĉetu belartajn kaj
originalajn eaperantain Inalgnojn. Slnjorol, mendu rubandan pendajon por poŝhnrloĝo kun verda stelo el
galallto, la rando emajllta. Sinlorlnoi. mendu Juvelpendajon kun rubando afl perlol (tafl elekto) ka, verda stelo
el galalito. Prezo por ĉiu dek frankoj en rekomendita
sendajo. La nemuntlra pendajo kvin frankoj. Grandecoi:
0025 kaj 0040. La flrmo vendas egale Ĉiujn parizajn
artikloln de propra arta kreado. Detalai klarigoi kontraŭ
respond-kupono. Ĉiui mendoi estas akurate prizorgdtai.
Skribu al: Atelier Esperanto (direktorino fraŭlino Gerard,
vic-del. de UEA), 9, rue d'Armaillĉ, Paris 17.

R

BREMEN. Atentut Ml sciigaa al la deieghoj ktp., ke mi
transloĝia al Berlin S. 0 . 16, Neanderstr. 20, II Iks. Se
mi ne reapondaa leteron, demandon ktp., bonvolu pardoni.
Nuntempe en Berlin mi prizorgas ĉiujn rilatojn. — Frify
Bohlmann, del. UEA.
D IA P O S IT IV O I POR LUMBILDOJ de la X lll-a Kongreao,
en sep dlveraaj apecoj |am montriiaj, por 180 kĉ. inkl.
poŝtelspezoi: poste serio de la fotoi el la Xlll-a: Malferma kunsldo 12 kĉ., fremduloj 12 kĉ., 2 Karluv Tyn po
7 kĉ., granda grupo 12 kĉ kai kelkai en poStkarta formato po 5 kĉ. Ricevebla, Ĉe J. D. Vlach, Praha II, poŝtfako 504.
ELDONANTOJ KAJ LIDROVENDANTOJ. baldafl aperos „La
plena lernoltbro por ruaoj — kun gramatiko ka, du (eap rusa kai rusa-esp.) vortaroi*. Publlklgu vlajn eldonojn
kai flrmojn en tiu grava kaj mulfe disvastigota llbro.

Votu la apecialan tarifon peti de P. Hitrov, Berlin-

CbarioMtnburg» Ooethestr, 15, Ocrmaiilo*

AMUZIGAJ NOVAĴOJ Kiu povus mln Informi pri bonprosperantaj amuzigaj novajoj aŭ pri iai proiektoj aŭ
eltrovol, kiu) taflgus por amuza entrepreno. Proponoin
kun kondlĉoi bonvolu adresl al: JanB. VJach, Praha II,
po&tfako 504.
LA REVUO, Hachette. S-o van. Tlnferen, Amsterdam, 54
Saxen-Weimarlaan, deziras aĉeti malnovajn jarkolektojn
ka) petas proponojn.
ALFADETUMOJN naciajn, eĉ uzitajn, deziras rlcevi H.
Janverk, Vazalemo, Estonio. Same la stenograflsistemon
de Jirotofski (rusa) kaj „Paragone (angla-amerika).
ANONCOJN por eatonaj gazetoj kaj Jurnaloi, disvastigadon
de presajol kaj ofertoi en Rusio prizorgas Esperantooflcejo Talllnn-Vazalemo. Estonio. Almetu resp.-kup.
ESP. E K S P O ZIC IO . Fritz Michalek, Reichenberg, Lerchenfeldstr. 20, Cenoslovakio. kolektas kai interŝanĝas por
konstanta esp. ekspozldo ĉiuspecajn esperantajojn, propagandiloin ktp.
ESPERA N TIO . nova ilustrlta gazeto por socia vivo, literaturo, arto, humoro. fllatelio ktp. serĉas kunlnborantojn
el ĉiui n*cio|. Sendu Ĉion al P. Hltrow, Derlin Charlottenburg, Ooeihestr. 15, Oermanio.

Korespondo kaj Interŝanfto.
S-o Angelo Chistĉ. Lasino, Trentino, Italio, deziras interŜanflt poŝlkartoin kaj leterojn kun ĉiuj landot. Li korespondas volonte esperante, itale, germane kaj france.
F-ino Ctalina Monlaner, Danŭs 1 J, Palma de Mallorca,
Hispanio, InlerAanĝas ilustritajn gazetojn. poŝtkartojn kaj
poŝtmarkoin, korespondas esperante, france, angle kaj
hispane.
Pal Dinda, II, Telekhaz g 5. Temesvar, Rumanio, interŝanftas
poŝtmarkojn kun la tuta mondo.
Lernantinoi de 5-a gimnazla klaso deziras korespondadi
per ilustr. poŝtkartoj kun Junai fraŭllnoj de ĉiuj landoj,
predpe kun samaĝai lernantlnoj. La dezirantof aciigu
pian sdreson al la lektoro P. A. Kolev, Regenfska 19,
Sofla. Dulgario. — Klarigo: 5-a gimnazia klaso eatas

Uflvice U 10 « jaro 4c atudado cn lcmejoj.

S-o instruisto J. WUnsch, Karlsbad, Ĉeĥosl., Brlickenstr.,
serĉas gekorespondantoln ĉiulandajn por siaj gekursanoj
plenaĝai per poŝtkartoj Jlustr. kaj letero).
5 -o Frant. Daliĉek, instruisto, Ĉerveny Koatelec, ĉeĥosl.,
interŝanĝas poŝtkartojn, leterojn, poŝtmarkojn, monojn
kaj lernantulajn deaegnajojn precipe kun ekstereŭropaj
Jnsfruisfoj.
5 -o Ladislao Spiro, Miskolcz, Remĉnyi utca 7, Hunoario,
dezlras serioze interkorespondi kun pianludanto) kaj
komponist-studentoi de TAcadĉmie Nntionale de Musique,
Paris, franclingve, ankaŭ kun perfektuloj, pri muziko,
belartoi per leteroj, poŝtkartoj ilustr. esperante.
F-ino Rozsi Auerbach, Mlskolcz, Szeles utca 1. Hungario,
deziras korespondi per poŝtkartoj ilustr. (bfl.) kun ĉiulandaj gesamideanol.
S-o Alfred Klein, Miskolcz, Dayka Gabor ufca 1. Hungario,
deziras korespondi kun seriozai samideanoi kai turistoj.
Interŝanĝas ankaŭ poŝtmarkofn.
5 -o Marcell Lichtner, Miskolcz, Szcmere utca 29. Hungario,
deziras korespnndi per leteroi, poŝtkartoj llustr. (b fl)
kun ĉiulandai gesamideanŭj.
S-o Jentt Rosenthal, Miskolcz, Scĉdienyi utca 105, Hungario,
dezirds ioterŝanĝi poŝtkartojn ilusir. (b fl) kun ĉiulandaj
gesamideanoj kaj atudentoj.
KJu deziras korespondi kun samldeanoj el Chojnice, skribu
al s o K. Mdjorkiewicz, Jnstr., Chojnlce, Pol., Pl. Krol.
Jadwigi 2.
S-o Manuel Noelle GUell, Oeneral Arenales F. O P , Argent.,
Sudameriko, deziras interkorespondadi kun gesamideanoj
ĉiulandaj per letero) afl poŝlkartoi ilustr., pri ia| temoi,
precipe pri socialista movado; ankaŭ interŝanĝas poŝtmarkojn, gazetojn, revuojn, librojn esperantajn ktp.
F-ino Muratovskaja, Siberio, Omsk, str. PoĈlavala 21,
deziias interkorespondi per poŝtkartoj ilustr. kaj leterol
kun Ĉiui landoj.
S-o V. Plmenov, Staropavlovskoe, Tersk. obl., RusL. deziras
por siaj 15 kursanoi gejunuloj (kojakidol) havl korespondantoin en ĉiul landoj, por interŝanĝi poŝikarlojn ilustr.,

lettroja, poŝimarkoju klp.

Vloĉeslav Vssilleviĉ KalaSnikov, Rus.. urbo Niŝnii-Novgorod
Oruzinskii per. 6, kv. 6, deziras korespondodi kun la
tuta mondo pri esp. movado, interSanĝas Ilustr. poŝtkartoin kun vidajoj de urbo) ka| kolektas Ĉion en ka,
pri Esp.
Deziras korespondi per ilustr. poŝlkartoj la gelernantoj de
la esp. lerneio en AuerUmch j. V., Oerm. Ankad lnt*rSanĝaa poStmarkoin, gazetojn ktp. Adresu: Esperanto,
Auerbach, Vogtlando, Oerm.
S-o Walter Urban. inĝeniero. OlashUtte-Sa., Oerm., deziras
korespondadi per poŝtkartoj ilustr. ka| leteroj kun samIdeanol en Ciu) landoi.
S-o E Friebel, instruisto, del. de UEA, Residenzstr. 84,
Dresden-'>obritz, Germanlando, serĉas tutmondain gekorespondemulojn per ilustr. poStkartoi (btl.) ka, letero,
priĉiu temo. preferepedagogia; donaa komercafn informoin
S-n Hermann Schmidt, Unterallenburg 10, Merseburg a. S„
Germ., deziras korespondadi precipe nur kun Iraŭlinoi
pri iaj tre interesantai temol.
S-o Oswald Winig, Klausenlor 8, Merseburg a. S., Oerm„
deziras korespondl. precipe kun fraOltnoj, pri iajlnteresai
temoi.
D-ro Plsgge en KfMschenbroda (Oerm .) dezlras korespondl
per le ie ro l kal ilusiritai poŝikartoj kun eksterlandanoi
pri karakterizal nacial vidindajoi, kutimoj, moroj, vojaĝoj;
li ankaŭ Interŝangas poSlmarkojn.
S-o Frledrlch Hahn, Bremen, G e rm , Riensbergerstr. 22,
deziras korespondi per poŝikarioi kai leteroT; ankaŭ
interSanĝi libreiojn nacilingvajn kun ĉiul lando).
S-o F. X. Hofmann, libroteniato, MUnchen, Oerm., Karl
Singer Sir. 10. deziras fnterŝanfti poŝimarkojn kaj iluslr.
poSikartoin (b fl) kun eksterlandanol.
Por la infan-instruado en Mainz mi serĉas gekorespondantojn. P. Becker, Mainz, Germ., Holzstr. 10.
S-o Eduard Volkmann. DUsseldorf, Germ., Uerdingerstr. 77,
deziras korespondi kaj Inierŝanĝi poŝimarkojn.
W illy Puls, Gelsenkirchen, Orenzstr. 116, Oerm., deziras

koreapondi kan Ciuj landoj.

