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2-a Internacia Konferenco de Foiroj
Helsinki, 10.-11. Aŭgusto 1922.

La Finnlanda Folro, A. S., invitas al la
Il-a Internacia Konferenco de Foiroj okazonta en Helsinki la 10.— 11. aŭgusto 1922
/Bsperanta Sekretariejo: Punavuorenkatu
22) per sekvanta cirkulero:'
La referatojn, rezultintajn de la I-a Internacia Konferenco de Foiro), en Praha, ka)
kiu) poste estas sendita) por la konferenco,
okazonta la 10-an ka) U-an de venonta
aŭgusto, la Finnianda Foiro permesas al
si per ĉi tio resume konigi al la InteresatoJ
de la kunagado de foiroj.
Kiel ple) facile efektivigeblan la iniciatinto) rlgordas starigon de komuna „Foira
Kalendaro". Kaŭze de tio, ke la produkto),
kiuj estas ekspozata) en la div. foirloko)
ne povas esti suflĉe pripropagandita) per
nuna) reklamiloj ka) Ĉar tia presajo publikigita de foiro sola, fariĝas tre kara, ka)
ne ĉiam prezenfas suflĉan materialon por
ia naciaj gazeto), tial publikigo de aludita
„Foira Kalendaro** estas tre rekomendita.
C a r la tempa koincido de dlversa) foiro) tre nekonvenas al komercistaro, kiu llin vlzitas por
konatlĝi kun la industrio de diversa) landoj, la
citita kalendaro, enhavonfa interalie diversajn
k o m e rc a jn s c iig o jn , fa riĝ u s treutila. R^daktantoj
de tia „ F o ir a K alendaro** deVus enkafl prlzorgl
k o n c e rn a n p ro p a g a n d o n en la naciaj gazetoj, Ce
klo ili farus grandan servon al la produktantoj
kaj aĉetanto), kiu) pro lingvaj kaŭzo) ne povas
konatiĝi kun Ia kalendaro mem.
Por faciligi internaciajn rilatojn de la foiro) la
iniciatinto) pripensls starigon de speciala Centro,
kiu internacie prizorgus aferojn koncerne toiroj,
kaj kiu cetere entreprenus ĉian varbadon kaj interrilatigon de tiuj, influus al solvado de transportaj-,
pasportaj-, dogandemando) k. s. Al la Centro
apartenas kunmetado de ihternacia statistiko ka)
havigo de informo), kiu) estas en la interesosfero
de la foiro), kiel ankaŭ aranĝado de Ĉiujaral konferencoj, al kiu) Ĉiu foiro sendu almenaŭ unu
delegiton por diskuti la internacian laborprogramon
ka) aliajn aktualajn demandojn. Estas supozite,
ke tiu agado estu lokita en Zlirich.
Supozante fondlĝon de Jnternacia Foira
Asocio- , kies membroj estu nur la internacia)

La Ridete.
Skizo de Johannes Linnankoski.
Nenio en ia vivo estas pli ĉarma ol la rideto
de juna virino. Preclpe la rideto de juna fraŭlino
al Juna viro. ĉ i entenas printempan pluvon kaj
elburĝoniĝon de betulfollo, dum la suno brilas
inter falantaj akvoguto) kaj dum la ĉielarko sepkolora lumas sur la ĉielo.
Sed tiu rideto estas delikata kiel prihtempa
floro. Bloveto el nordo aŭ oriento, kaj la floro
refermiĝas.
Foje dum vojaĝo ml cstls devigata atendi la
vagonaron ĉe haltstacio.
La stacio estis granda kaj multe vizitata, sed
en tiu momento, dum ia tempo de fojn-rikollado,
lie regis silento kiel en preĝejo.
Por pasigi la tempon mi enlris la triaklasan
atendejon.
Tie sidis oflciro kun sia edzino, maljunulo,
kelka) kamparano), kaj sur benko tri mezaĝaj
sinjorinoj; pfle bufedistino malantaŭ sia tablo.
Mia atento koncentriĝis al la lastenomita, ĉar
ŝi tute ne estis ordinara bufedistino, sed tre juna
fraŭlino. Siaj bukloj ne estis arte frizitaj, Ŝia
vizaĝo ne vidigis la kutiman. afekteman ridetadon
aŭ indiferentan alrigardon. ĉ io estis Juneca, freŝa
kaj sincera, — ĉu ŝi trikis malantaŭ la tablo, aŭ
modeste prezentis al mi tason.
Ni jam momenton sidis, eltrinkis la kafon ka)
denove enprofundiĝis en silentan meditadon.
Jen malfermiĝis la pordo — eniris nova alvenanto.
Li jam ne eatis junulo, sed juna viro li tamen
povis esti nomata. Viro en ciklista kostumo, la

informita) pri la okazlĝo de la Konferenco,
bonvole esprimi sian opinion pri ĝi.
. >■
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H e ls i n g f o r s o , la 25. majo 1922.
Por la direkcio de Finnlanda Foiro
L a u ri Kuoppamŭki.
K onrad Ofala.
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Plano de la S taddom o en Helsinki.

De Elia Saarinen.

foiroj, la Internaclaj Foiro) de Reichenberg proponas
al la konferenco sekvantajn 6 punktojn:
1. ĉ iu j foiraj oflcejoj, apartenantaj al ĉl tiu
„A socio“ ,unue devus flksi siain tempojn de okazIgo, ke konkurado de foiro) geografe proksima)
unu al la alla estu malebla;
2. ĉ iu .asociiĝinta folra oflce)o“ aŭtomate farIĝas informejo por Ĉluj asociiĝinta) foiro). Por Ĉi
tiu celo estu interŝanĝota la tuta propagandilaro,
kiel foiraj revuoi, katalogoj, aliĝoj por ekspozicianto) ka) aĉetanto), legitimilo) por vlzltonto) k.t.p.
En la oflcialaj publikigoj de ĉiu foira oflcejo estu
menciala ĉi tiu organizo.
3. La asociiĝinta) foiraj oflcejoj promesas devige, peri ĉiujn oficialajn skrtbaĵojn (rekomendinte
favore) de fremdlanda) asociiĝinta) foiroj, direktataj al la propra registara estraro, kaj laŭ ebleco
havigi jesan respondon.
4. La „asociiĝinia) oflcejoj* promesas devige
reciproke, publikigi la plei gravajn sciigojn kiel
tempo, avantaĝoj kaj plifaciligoj por vizitonto) kaj
ekspozicianto) pri la alia) asociiĝinta) foiroj en la
propra foira revuo (eventuale interŝanĝo de anonco)).
5. Dum la foira semajno la informejo citita en
punkto 2. estas translokita en la foiran terenon.

6. Por ŝpari poŝtelspezojn, kiu) tre ŝarĝas ĉiun
folran budĝeton, estas proponate, ke ĉiui asociIĝintaj foiroj sendu konformaln petskribojn al la
Universala Poŝta Unuiĝo, por rlcevi internacian
rabaton por la diasendado de sia) presajo) en
eksterlandoln. Tiela) presaĵol estus: foiraj revuo),
foiraj katalogoj, varbilo) por aĉetanto), la ĉiutaga)
korespondaĵoj, kiel ankaŭ paketo) kun propagandiloj. Por la lasta) estu petata de la diversa) registaro) nuligo de limdepago.
Samtempe la citila) Foiro) petas, ke la Konferenco
ne nur pridiskutu la nurajn folrajn aferojn, sed
ankaŭ prisdiskutu ĉiujn popolkunigantafn ekonomiajn interrilatojn.
Rekonante la noblan rolon, klun la foiroj devas
ludl en rekomenco de ekonomla) rilatoj internacial,
oni esperas, ke la komuna laboro akcelu plejeblan
popularigon de la foiro), Ce kio la propagando
kaj reklamo necesa por la foiroj fariĝu pli eflka,
des pli kredeble, ĉar la koncernaj folro) estos lamaniere devigataj akceli sukceson unu de la alla.
Tiel prezentante Ĉi suprajn referatojn, kal suban
proponon de la direktoro de Finnlanda Foiro al
la interesatoi, nl kuraĝas petl la folrojn, kluj ankoraŭ ne respondis al nia invito aŭ okaze ne estas

tuta estajo ankoraŭ plena je aero kaj vigleco,
kvankam en la irado oni jam povis senti alprcksimiĝon de pliaĝo.
Bravulot ni certe ĉiuj pensis.
La alveninto ordigis sian kravaton, petis kafon
de la fraŭlino kaj ĝin eltrinkinte sidiĝis en angulo.
En la ĉambro refariĝis kiel en preĝejo.
lom poste la juna viro releviĝis kaj momenton
staris kvazaŭ hezitante antaŭ la fenestro; li rigardis siajn ŝuojn kaj ĝisgenuan pantalonon kun
tiel evidentaj gestoj, ke Ĉiuj rimarkis, ke ili estas
polvoplenaj, kaj ke tio lin ĝenas.
La juna viro aliris la bufedon.
„ ĉ u vi, fraŭlino, ĉi tie eble havas broson?“
li demandis tiel mallaŭte, ke ni, la allaj, apenaŭ
tion aŭdis.
„M i ne havas“ , respondis ia Junullno. „Sed“
— ŝia rigardo zorgeme ekzamenante direktiĝis
al la pantalono kaj ŝuoj de I’ demandinto — „e n
ia alia ĉambro vi trovos broson.“
Si tie finis sian penson kaj kvazaŭ esplorante
rigardis la okulojn de I’ junulo.
Li ŝajnis nedecidema. „Cu eblevi bonvolus..? “
li komencis hezitante.
„Jes — mi tuj alportos ĝ in t“ ekrapidis la junulino, kaj sur ŝia vizaĝo aperis helpema, amika
ekrideto, kiun ni viroj tiel bone konas.
La juna viro atendis en preskaŭ senpacienca
sintenado. Eĉ ni aliaj fariĝis scivolaj, kvazaŭ
ni estus aŭdinta) la unuajn vortojn de interesa
fabelo: estis foje junuio kaj junulino . . .
La junulino forestis momenton kal revenis.
Si alvenis per malpezaj paŝoj kaj sur ŝia vizaĝo
brilis juna, senĝena ĝojo pro tio, ke ŝi povis
helpi kaj servi.
Nun ŝi etendas al li la broson. Kaj jen ni
vldis ĝ in , ------- la rldeton de Juna fraŭlino. ĉ in ,
kiu similas al rosofreŝa, printempa mateno, sed

kiu tamen jam entenas ĉion, klo en virino estas:
amikino, kolegino, amantino, patrino, sed ĉiuokaze
nia k u n u I i n o , ĉu ni jetos nin en akvajn profundaĵojn aŭ ĉu nl paŝos la ruĝan vofon de I* revolverpafoj.
Tiu momenta rideto eklumigis la tutan Cambron.
La juna viro iris per viglaj, triumfantaj paŝoj al
la ĉekorta ŝtuparo. La maljunulo ridetis la junecan rideton el antaŭ jardekoj. Inter la sinjorinoj
ekfarlĝis vigla paroletado, eĉ sur la rigidaj vizaĝoj
de la silentemaj tavasilandaj*) kamparanoj aperis
bonvola, agrabla grimeco. Nur la oflciro kun
sia edzino restis senintereaa**).
Niai rigardoj instinkte direktiĝis al la ŝtuparo.
Tie la broso ĝoje svingiĝis en la mano de I’
juna vlro.
Baldaŭ ĉio estis en ordo. Kun kontenta rideto sur la lipoj la juna viro ekrigardis siajn senpolvigitajn vestojn kaj repoluritajn ŝuojn.
Sed — jen liavizaĝoekm ontris hezitantan trajlon
— ni vidis lian manon malrapide ŝoviĝantan en
la poŝon por elpreni la monujon kaj daŭre restantan en la poŝo; sur la vizaĝo estis nedecidema
mieno.
Ni vidis kvazaŭ tra diafana akvo en la fundajn
motivojn de la ŝanceliĝo. ĉ u mi povos doni
trinkmonon al virino, kiu tiel ridetas? Sedestas
kutimo, — ĉu mi povos ne doni?
Lia) doloraj sentoj ekkaptis nin, la aliajn.
Sed — Jen sur lia propra vizaĝo ekaperis trankvila mieno de kontenteco — kvazaŭ li estus ektrovinta la ĝustan solvon. Li malfermis la monujon kaj elprenis arĝentan moneron.
•) Tavaatlando, flnne Hflme: provinco en me^a Finnlando. La ĉefaj traitoj en ta naturo de la lavasttanda
popolo ealaa malrapidemo kaj ailentemo.
La oflciro certe eatia el la ruaa tempo, do fremda
al la popolo, ne komprenonla ftiafn linpvon ka) moioin.

Rim. de la trad.

Esperanto en katalogoj de la foiro).
Car ĝis plue trovlĝos foiroj, klu) nepovas
elspezi poreldonodespeciala folra katalogo
Esperanta, estus dezirlnde, ke almenaŭ al
la nomaro de komerca)oj estu aldonita
Esperanta traduko, por ke la aĉetolokoi
en koncerna folro per |tlu trovlĝu. En tiu
senco mi kuraĝas proponi aranĝon en la
nuna katalogo de Flnnlanda Folro.
La katalogo de Finnlanda Foiro povas
ĝis plue esti presita nur en la lingvoj flnna
kaj svedo. Tamen al la titolo de Ciu vargrupo estas aldonita ankaŭ Esperanta
traduko. Plue Ĉiu vargrupo posedas sian propran
numeron, kiu numero troviĝas en la alfabete ordigita Esperanta listo de komercajoj. Tio ne pliigls la lam 200-paĝan katalogon per pll ol ĉ. 10
paĝo), kio grondigas la elspezojn nur per ĉ. 6°/o
Lauri Kuoppamdki
Direkloro de Flnnlanda Folro.

Esparanto -Tasol
en Barlln.
(31-an de jullo kaj 1-an de aŭgusto.)
La portoprenonto) de I’ antaŭkongreso en Ltlbeck
ka) de I’ XIV-a Universala Kongreso de Esperhnto
en Helsinki havos okazon, kolektiĝl en la granda
metropolo Berlln por kune veturi Hamburgon.
Tial la Berlina Esperantlstaro ple) kore invltas
la samideanofn vcnontaln el sudaj lando) (ĉeĥoslovaklo, Polujo, Aŭstrlo, Hungarujo, Rumanujo,
Bulgarujo, Jugoslavio, Italulo ktp.) restadl unu aŭ
du tagofn en la interesa kaj vidlnda urbego Berlln.
Provizore ni donas la jenajn informojn:
Ni ĉiuj estis plenol de intereso, kiam li eniris.
La junulino leviĝis Ĉesante triki l.a ĉambron
lumigis brilanta, fellĉa rideto — ke ŝl, junulir.o,
povis helpi fremdulon, beligi la mondon, — homon
— viro n l
Lo juno viro olproksimlĝis al lo tablo. Jam
etendlĝis mano, jam tnalleviĝis la broso. ĉ u
okazis io alia, tion ni ne vidis — ni nur oŭdis
lian dankantan voĉon tremetanton, kiel tremetos
nur la voĉo de juna viro porolonto ol juna fraŭlino.
Sed en lo sama momento ni ekrimorkls, ke
tamen okozis io olio. Kun terurito, preskoŭ senkonscio mieno io junulino ekrigordls lo junon
viron.
„Ne . . ne estus . . “ ŝl balbutis —
serĉis vortojn — konfuziĝis — reprenis lo broson
— pli kaj pli konfuziĝls — ekprenls rapide ion
de sur la tablo, — en la kosa kesteto io ektlntis
— kaj profunde super sia trikojo kliniĝis lo junulino ruĝiĝinta ĝis lo.horrondo,
MalfeliĈo estis okazinta, ĝi plenigis per sia
pezo ĉiun ongulon de la Ĉambro. La juna viro
staris pentoplena. La moljunulo balancis malaprobe la kapon. Sur lo vizoĝoj de I' siniorinoj
oni vldis esprimon de bedoŭro La tavastlandai
komporonoj rigordis per serioza surprizo unuj la
allajn ka| nin, — lli verŝajne tute ne komprenis,
kio okazis, nur tion, ke la rideto estis formortinta!
Silente, korpremlte la juna viro iris al la pordo.
La rideto estas form ortintal kvazaŭ diris liaj
paŝoj resonantal sur la planko de I’ ĉainbro.
La rldeio estas form orlintat ektondris peze la
bastonpuŝoj de la maljunulo lamiranta post li.
La rideto estas form ortintat grumblls knore
la dika, kverka pordo post miaj propraj maigajaj
paŝoj.
El la flnna lingvo tradukis
Leo Jalava.

1. L u n d o n , la 31. Julio okozos:
antaŭtagmeze: gvidado tra Berlin,
posttagmeze: ekskurso per vaporŝipo al Potsdam (kastelo) ka) parkoi de Sanssoucl),
vespere: gaja babilvespero en koncertĝardeno.
2. M a r d o n , la 1. aŭgusto:
antaŭtagmeze: gvidado tra Berlin kaj antaŭurboj,
posttagmeze: vizito al granda magazeno kaj
kaftrinkado en ĝardeno,
vespere: komuna manĝo kun oficiala akcepto
de Berlina) jurnalistoj.
3. M e r k r e d o n , la 2. aŭgusto:
matene: forveturo al Hamburg kaj Lŭbeck.
La Berlina samideanaro Ĉion bone organizos
kaj zorgos pri loĝado en hoteloj ktp.
Bonvolu do atentl la Jenajn petoin:
a) Sendu vian skriban aliĝon al
„Esperanto-Verband Berlln“ , per adreso de
s-o Joh. Schwalger, Berlin-Steglitz, Zimmermannstr. 6.
(Ne forgesu aldoni al via letero internacian
respondkuponon I)
b) Antaŭsendu al la sama adreso la sumon
de 100,— markoj germana) (en „rekomendita letero, ĉeko de germana banko, naciaj
aŭ germana) monbiletoj).
ĉ i tiu antaŭpago estas necesa, por ebligi
la preparadon de loĝigo, gvldado, ekskurso,
manĝoj ktp. ka) estas enkalkulata en la tutaj
kosto). Kompreneble ni prpvos aranĝi ĉion
komforte kaj plejeble malkare.
c) Anoncu vian partoprenon ple) malfrue ĝis
la 22-a de julio ka) skrlbu suflĉe frue, kiam
precize vl alvenos.
E. W.

14.32 h. al Frankfurt
Vendr., 1A. aŭg.
22.07 h. el
Sabaton, 5. „
9.21 h. al Liibeck
}
14
h. el
Mardon, 8. aŭg.
frumatene al Helsinki
Vizito de Frankfurt ka) Liibeck.

•
K o n d iĉ o j.
Esti Membro-Abonanto de UEA, aliĝi al la
Kongreso), havi pasporton kun Ĉiu) necesaj vizo );
aliĝi tu) al la Karavano sendante garantian sumon
da 200 fr. fk. Oni povas aliĝi aparte por la iro
aŭ por la reveno de aŭ al Lyon aŭ Strasburgo.

Helsinki—Lyon.
Sabaton, 19. aŭg.
Lundon, 21. aŭg.

P a s p o rto .
Zorgu fam nun pri ĝi ka) petu germanan kaj
finnlandan vizojn.
A v e rto ).

Mardon, 22. aŭg.
Merkr., 23. aŭg.

el
al
el
7.50 h. al
7.04 h el
10.03 h. al

Helsinki
Liibeck
Liibeck
KOln
Koln
Mainz

La Karavano okazos nur, se ni estos ricevintaj
almenaŭ 12 aliĝojn. Ni respondos nur al leteroj

Al la
Esperantista laboristaro.
Kiel vi eble jam sclas, okazos la XlV-a Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki,
Finnlando, la 8.— 16. aŭgusto venonta. VI ankaŭ
certe komprenas la grandegan signifon de komuna
komprenilo, — kia estas llngvo internacia —, por
la laborista movado tutmonda, kaj, ke do venko
de Esperanto inter laboristaro estas nia ple)
necesa ka) proksima celo.
Laborista Esp. Societp „Unueco“ en Helsinki
kal Laborista Kleriga Asocio de Flnnlando decldis
kune aranĝi fakan kunvenon de laboristo) dum
la XIV-a. Krom la ordinara) fakaj kunsidoj okazos
ankaŭ solena festo kun programo internacia.
N i admonas Ĉiujn Esp. grupojn laboristajn ka|
izolajn laboristojn sendi reprezentantojn al la kongreso ka| ĉeesti la fakajn kunsidojn de laboristo),
por diskuti ka) pritraktl nian komunan aferon, —
propagandon de Esperanto Inter la laboristaro
tutmonda — , klo eatas nuntempe la sola reala
programo de Esp. laborlsto).
Nlaparte nl proponas dlskuton prl sekvonta)
demando):
1. Organlzado de propaganda laboro komuna
inter la laborlstaro tutmonda;
2. metodo) komuna) de la propagando;
3. kreado de Informservo Internacia;
4. kongreso) de Esp. laborlsto).
Proponojn pri diskutota) kaj pritraktota) afero)
bonvolu sendl al k-do V. J. Kostialnen )e la adreso
Helsinkl, Vaasankatu 3. D. 98.

Karavano da UEA

Lyon—Strasburgo—Helsinki — Strasburgo —
Lyon.
R esum a
1. Lyon—Helslnki.
Merkr., 2. aŭg.
Jaŭdon, 3. „

p ro g ra m o .
19.88 h. el Lyon
8
h. el Strasburgo

Lumol
Legendo de D. Fri&man.
U im a r k ig o de r t r a d u k l n t o : Oni ofte
Intermlksas la komprenaĵojn Judo" kal „hebreo“. Uilate al persono tlo estas egala, sed
rllate al la llteraturo estas diferenco. La ludol
havas du lingvojn ka| du llterafurojn. La lu d a
same klel la h e b r e a llteraturo) estas preskaŭ
de nenlu allllngvano konatai, kvankam tiui
llteraturol enhavas trezoroln, kluln onl devas
malferml ka| montrl al ĉlul llteratur-amantol.
Dank' al Ksperanto onl povas tlon atingl. La
|ena legendo „Lumo“ estas tradukita el la
h e b r e a llngvo.

Nokto. Densa nubo de mallumo plenplenigas
la dormoĉambron de unu flanko ĝis la alia.
En lulilo kuŝas dormanta infano, ka) en apuda
lito kuŝas lia patrino ka) ankaŭ dormas.
Subite la infano ekmovlĝis, malfermls la okul))n kaj vekiĝis.
„P atrinjo !“
Ka) ankaŭ la patrino vekiĝis.
„Kion vi deziras, mia amata infaneto?"
.Lum onl Lumon mi deziras, patrinjol Estu lumo,
itrineiot Mi deziras, ke ĉitiumomente estu lumot“
La patrino rapide ekleviĝis, ellitiĝis ka) bruligis
indelon.
„Ne, patrinjol Ne kandelon mi deziras, ne lumon
: kandelo, ne tlanl Estu lumot Mi deziras, ke sur
tuta tero estu lumot Mia deziro estas, ke ekstere
i) ĉie estu lumo, ke nun fariĝu tago, mi deziras!
„Sed, ho mla animeto! Tio, kion vi deziras, ne
estas eflktivigebla. Nun estas nokto, kaj ne ekzistas
homo sur la tuta terglobo, kiu havus povon ŝanĝi
la nokton je tago. Tion eĉ tutkore amanta patrino
ne povas fari por sia sola filo t Atendu, atendu
iomete, mia karulot Eatu pacienca iomete, mia
animetot Baldaŭ, tre baidaŭ tagiĝos.“
„Sed mi deziras, ke nun estu tagot Mi deziras,
ke ĉiam estu ta g o t“
Ka) la infano ekploras.

Esperanto en lernejoj kaj kiun li mem ĉeestis
kiel delegito de la Lancashire kaj Cheshire
Federacio Esperantista. Tiu malferma parolado
de la prezidanto tu) ekkaptis la intereson de la
neesperantista Ĉeestantaro, kiu avide atendis
la ĉefan paroladiston. Ilia anticipo certe ne
estis vana, kiam D-ro Privat sidiĝis post 70-minuta
flua parolado. Lian senkomparan elokventecon
en la Esperanta lingvo li eĉ superis ĉi tiun fojon
en la angta lingvo, de kiu li estas egala majstro.
Per bonega) argumento) kaj konvinkaj frazoj,
li montris )a neceson de Esperanto por tiu
nova postmilita organizo Ligo de Nacioj, kaj ĝian
eminentan taŭgecon por mondlingva celo.
La kunvenon ĉeestis kelka) profesoroj de la
Universitato, inter ili prof. Webster, entuziasma
subtenanto de la Ligo de Nacioj. Estas interese
citi la eldirajojn de prof. Websler, kiu proponante
voĉdankon al D-ro Privat diris interalie: ke li
venis al la kunveno kiel skeptikulo, sed foriras
tute konvinkita pri la taŭgeco de Esperanto kiel
helpa mondlingvo ĝenerale kaj kiel ilo por la
Ligo aparte. Li promesis helpi la movadon Ĉe
la angla) rondoj de la Ligo de Nacioj kaj ankaŭ
subteni nin en aliaj direkto).
T io ne flnis ankoraŭ la utilecon de la vizito:
merkredon matene D-ro Prival kun Prof. Collinson
faris viziton al la Direktoro de Edukado, kie ili
faris bonegan impreson kaj ricevis kuraĝigajn
promesojn rilate al Esperanto en lernejo). Oni
daŭrigis la bonan laboron de propagando ĉe lunĉo
en la Universitata klubo, klam D-ro Legge, eksdirektoro de Edukado, kaj alia) profesoroj kunlunĉis, kaj posttagmeze D-ro Privat vizitis la lernejon, kie li ekzamenis la knabojn, kiuj lernas
Esperanton.
La direktoro de Edukado petis raporton de
D-ro Privat pri tiu vizito. Lokaj jurnaloj bonege
raportis pri la poresperanta agado de D-ro Privat
en la urbo, kaj ni esperas bonajn rezultojn el tiu
vizito. Ni ŝuldas multajn dankojn al Prof. Collinson
kaj Prof. Webster por ilia helpo kaj morala subteno de nia afero.
J. D. Applebaum.

Postkongresa Vlzito
en Stockholm.
(18.—19. aŭgusto).

El la AntaŬkongresurbo LUbcck. — Internaĵo de Marien-Preĝejo.
ĵaŭdon, 24. aŭg.

4.86 h. el Mainz
10.11 h. al Strasburgo
12.40 h. el Strasburgo ”
23.06 h. al Lyon.
Vizlto de Kŭln kaj Mainz, eble eĉ de Hatnburg
ka) Strasburgo.
Se la LKK sukcesos luigi specialan Ŝipon, klu
forveturos el Helsinki jam merkredon, 16. aŭg.,
ni revenos en Lyon Jam lundon, 21. aŭg.
P r e z o l.
Laŭ hodiaŭa) prezo) kaj kurzo) ni povas certIgl, ke: La vojaĝo Lyon—Helsinki certe ne kostos
pli ol 350 fr. f k . ; la vojaĝo Helsinki—Lyon certe
ne kostos pli ol 400 fr. fk.. laŭ nia program o:
fervo o en 3-a kl. en Franclando, en 2-a kl. cn
Germanlando, ŝipo en 1-akl., hoteloi, restoracio),
manĝovagono), trlnkmonoj, tramveturado), enlroj
en muzeojn, k. a. Aliparte vivo en Helsinki ne
kostas 25 fr. fk. ĉiutage. Vi do povas fldi, ke, eĉ
se ni devos atendi en Finnlando ĝis sabato, 19
aŭg., vl entute certe ne elspezos 1 000 fr. fk.
La patrino suferas aŭdante la voĉon de sia
ploranta infano; la vokon de I’ morto frapanta per
flugllo) Ŝi kun plezuro aŭdus, sed neniam — |a
plorantan voĉon de sla infano. Ka) la infano daŭre
ploradas.
Li pli kaj pli maluriĝas, ka) ju pli li maluriĝas
des pli li serĉas lumon kaj tagon, ka) )u pli li serĉas
lumon kaj tagon, des pli li ploras. Ka) lia patrino
aŭdante la ploradon, pli kaj pll malgrasiĝas, ĉar
ŝi suferis pro la ĝemado de sia infano.
Ho, Dio de Lumot ĉ io n ŝi estas preta oferdoni
por ke fariĝu lumo al ŝia filo.
’
Kaj ŝi iris serĉi lumon por sia filo.
„Kie estas la loko, de kie estas prenata la
lum o?“
Ka) kiam ŝi estas staranta ĉe la vojkruciĝo
ka) serĉanta la ĝustan vojon, jen renkonte al ŝj
venas maljunulino.
„M i maljuniĝis, kaj la multa) Iravivitaj jaroj
saĝigis min. La lumon vi serĉas, mia fllino?
La lumon por via fllo? Aŭskultu, mia filino, k,on
mi diros al v i: se vi prenos viajn brilantaln kaj
lumaniajn okulojn ka) oferdonos ilin por via fllo,
li havos lumon, kian li deziras.“
La patrino ne hezitis eĉ unu minuton — ŝi leviĝ|8
kaj oferdonis siajn brilantajn ka) lumantajn okulojn
por la fllo. Tage ka) nokte, tage ka) nokte ŝi laboradis por sia infano, neniam haltigante la laboradon,
ĝis kiam ŝi blindiĝis pro multa dumnokta laborado:
Sed tiu lumo estis nur lumo sole por ŝia fllo —
ka) li, li )a deziris, ke al la tuta mondo ĉirkaŭe
estu lumo.
Ka) duan fojon stariĝas la patrino ĉe la vojkruciĝo ka) demandas:
„Kie estas la loko, de kie estas prenata la
lu m o?“
Ka) Jen antaŭ ŝi maljunulino.

enhavanta) du resp.-kup. aŭ suflĉajn francajn poŝtmarkoln.
Adresu ĉiun korespondajon al s-o Poncet, 30
rue Ferrandiĉre, Lyon. (Atentu pri tiu novaadresol)
M. Gdnermont,

L. Poncet,

Komilaiano de UEA (Moulina).

Vicĉefdel. UEA (Lyon).

D-ro Privat en Liverpool.
Profltante de la Ĉeesto de D-ro Privat en
London, la Liverpoola) samideanoj kaptis la
oportunon transkopduki lin al sia urbo.
La
vizito estis pli sukcesa ol oni antaŭe atendis.
Por interesigi en nia movado la ano)n de la loka
U n u iĝ o por Ligo de Nacio) ka) ankaŭ la Universitatanojn, publika kunveno estis aranĝita
la 6. julio vespere en la Universitato, sub la
aŭspicio de Unuiĝo por Ligo de Nacioj kaj la
Liverpoola Grupo Esperantista.
Prezidis la
kunvenon Prof. W. E. Collinson, kiu per trafaj
ka) klera) vortoj rakontis pri la signifoplena
Internacia Konferenco, kiu okazis en ŭenevo pri
„Nun mi maljuniĝis, sed iam mi estis same
juna kiel vi. Kaj en mia junaĝo ankaŭ mi estis
patrino kiel vi; tial mi multon scias. Se vi penlaboros, ĝis kiam la noktonigra) haro) de via kapo
blankiĝos kiel la tago, tiam el tiu blankeco eliĝos
lumo, kiun vi havos por via fllo.“
Kai la amanta patrino ne ŝanceliĝis eĉ unu
sekundon. Si komencis laboradi por la fllo, tage
kaj nokte ŝi laboradis, tage ka) nokte, ne ripozante, ĝis kiam pro multe da laborado blankiĝis
ŝiaj nigraj haroj. Kaj tiu blanko estis kiel la blankeco de safiro, ka) sendis sian lumon malproksimen
ĝis distanco de sepdek sep mejloj.
Sed ankaŭ tiu lumo nesuflĉis; ĝi ne estis mondlumo, kaj ne lumis al la tuta tero.
Ka) la trian fojon staras la patrinokaj demandas:
„Kie estas la loko, de kie estas prenata la
lum o?“
Kaj venis spirito, kiu diris:
„Se vi oferdonos la ruĝan sangon de via koro
por la filo, tiu ruĝo esfos grandega lumo, kiel la
lumo en la sep tago)1) “ „La sangon de mia k o ro ? “ diris la patrino —
ka) ne pensante je si mem, ŝi disŝiris sian koron
kaj ĝin oferis por la fllo. Kaj la patrina koro
oferita por la filo treege varmigis, ka) tiu varmego similis la varmon de la suno en Gibeon2),
kaj lumis unu tagon kaj nokton, lumis pliajn sep
tagojn ka) fariĝis lumo al la infano.
Sed eĉ tiu lumo ne estis mondlumo, kiu lumu
por la tuta mondo ĉirkaŭe, kaj kiu lumu eterne
kaj ne ĉesu.
Ka) la patrino ree vagiras ka) pet-demandadas:
„Kie estas lumo? Kie esfas lumo? Diru al mi,
’) Laŭ juda legendo en la sep tagoj, dum kiuj Dio e8,,a
kreanta la mondon, la suno lumissepoble pli inlense ol nun.
2) Gibeon — tie laŭ biblia rakonto tosuo lialligio ta sunon
ka) iunon.

Tu) post la Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki la svedai Esperantisto) aranĝos
viziton al Stockholm.
Por la trapasontaj samideano) ni intencas
aranĝi:
1. Esperanto-Oflcejon en Hotelo Cdhtinental
ĉe la ĉefstacidomo. Tie oni ricevos klarlgojn pri
vojaĝoj ktp. antaŭ kaj post la kongreso de Helsinki.
2. Rabatotajn prezojn en Hotelo Continental:
ĉambro unullta avkr. 6.— ka) pll, dulita svkr. 9.—
kaj pll; matenmanĝo «1« avkr. 8 80 ka| te g m m fr
de svkr. 4.—. ĉ io kun rabato de 10%.
3. Vizitan programon:
La 18. aŭg.:
10 h. atm. Trarlgardi la urbon, eventuale en
speciala) grupoj.
7h. ptm. Publika propaganda festo.
9 ptm. Komuna vespermanĝo kun amuzajo).
La 19. aŭg :
10 atm. Marekskurso ĉirkaŭ la urbo.
Vizito al la liberaera muzeo Skansen
kun tiea komuna tagmanĝo.
4. Eventualajn ekskursojn pli longajn al historia) ka) natura) vidindajoj.
Nenia certa kotizo. ĉ iu pagu por si mem.
Ni tamen deziras sciiĝl pri la venontoj por aranĝl
loĝejon ktp.
s
Por la Stockholma Komitato:
Leander Tell,
Prastgŝrdsgatan 42, Stockholm S8.
kie estas la lumo, kiu lumadu al mia fllo konstante
ka) ankaŭ al la tuta tero pro li.“
Kaj )en antaŭ ŝi maijunulo.
„Se vi kolektas ĉiujn librojn de la mondo ka)
ĉian sciencon kaj saĝon, vi havos la lumon, kiun
vi serĉadas por la fllo .“
La patrino kolektadas por sia fllo ĉiujn librojn
de I’ mondo, kaj ĉiujn saĝulojn ka) sciencistojn ŝi
kunvokas, por ke ilidonu al li ĉian saĝonka) sciencon.
Ka) la saĝuloj kaj sciencisto) donas ai la fllo
saĝon kaj sciencon, ka) ai II estis lumo, tre granda
lumo. Sed — eirlgardinte eksteren unu minuton,
li ekvidis, ke grandega mallumo regas ĉlrkaŭe ka)
ke sole li havas lum on; do tio doloris Iln sepoble.
La knabd estiĝis junulo, kaj la junulo plenkreska homo, kaj tiu homo estis tre malfeliĉa.
ĉ a r ne trovas trankvilon kaj pacon homo, kiu
ĉiam serĉadas lumon, unu lumon por la tuta
homaro.
Dum II estis serĉanta l“ 5n®n’ f 3?1® ^or
post tdgoj, JaroJ post JaroJ» kaj h laciĝis, maljuniĝis, ka) lia frunto sulkumlĝis.
Lia) piedoj doloras lin pro multa irado ka)
serĉado, kaj lla kchro
pro multa pensado kaj
esplorado.
.
Lia) nigra) haroj blankigis, kaj ili brllis ka)
1 U U I1 O *

.

Li havis fllon, kaj ankau lia fllo dezlras de li
tlon, kion II estis dezirinta kaj serĉinta dum sia
tuta vivo.
Ka) dume pli ka) pli proksim iĝis lia lasta ka)
malfacila tago.
Ka) anstataŭ Ia lumo, venis anĝelo malluma
kun mil nigra) okulo).
Subite li ekkomprenis: tio estas naturleĝot
Venas kaj foriĝas: tagoka) nokto, vinfro kaj somero,
lumo ka) mallumo, varmo kaj malvarmo.

Hebreoi.

LUbeck. — Holstentor (Holstejna Pordego).

Komerco.
F o iro j kaj Ekspozicioj dum julio.
1.—24. London. Ekspozicio aernaŭtika.
3.— 14. London. Foiro.
3.— 9. Gŭteborg. IV-a Sveda Foiro.
7.— 15. Bratlslava-Pressburg-Pozsony. Il-alnternacia Orienta Foiro.
11.—25. Geneve. Nacia foiro de horloĝ-industrio
kaj biĵuterio.
Internaciaj konferencoj de foiroj.
Sekve de la inicio de la foiro de Helsinki
(vidu paĝon 1 de tiu ĉi numero), la foiroflcejo
de Reichenberg ellaboris detalan raporton. Dum
la XI-a Germana Esp. Kongreso en Breslau okazis
konferenco de reprezentantoj de diversai germana)
ĉeĥoslovakaj kaj aŭstraj foiroj; dum ĝi onl deklaris unuanime la raporton de Reichenberg kiel
speciale taŭgan bazon por pluaj traktadoj, multobligis kaj dlsponigis ĝin al ia diversaj foirestraroj.
Francujo.
La Pariza Komerca ĉam bro presigis, kiel oflcialan dokumenton, la raporton. kiun s-o Baudet,
delegito de la Komerca ĉam bro en la Geneva
Konferenco, prezentis al ĝi la 25. aprilo. La
15. junio s-o Baudet faris en la granda amflteatro
de la Lerneio de Alfaj Komercaj Studoj (Ecole
des hautes ĉtudes commerciales) paroladon pri
Esperanto antaŭ lernantoj de la lernejo kaj 30
reprezentantoj de la komerca kaj industria mondo,
1nvttatai de T adminiatraclo de la lernejo. Inter
la Ĉeesfantoj eatis s-o Bumler, dlrektoro de la
lernejo, kaj s-o Bellin, membro de la Kom. ĉam bro
kaj prezidanto de la administra konsllantaro de
la lernejo.
La Kom. ĉam bro de A v I g n o n decidls starigi publikan kurson de Esperanto en 1922-23.

Breslaifa Kongreso.
Alplenigajo.
Kongresaĵojn, ĝis nun ne postulitajn, mi alsendos post pago de 6.— mk. por elspezoj (poStĈekkonto 36360 Breslau, Alfred Hanuschke). En
mia loĝejo oni povas ricevi ilin sen alpago.
Tempolimo: 31. 8. 22.
Grupbildoj de la kongresanoj liveros afrankite
la flrm o „Gebr. Barasch, Phot. Abt., Breslau 1“
post alaendo de 40 mk. al la poŝtĉekkonto
Breslau 628, Hanuschke, Hedkigstr. 11.
Kaj vokinte sian fllon al la mortlito, li ekparolls:
„Jen, vidu, dum mia tuta vivo mi serĉadis lumoni
kaj tio suflĉas al mi, ĉar kiu serĉas lumon, al tiu
fariĝas lu m o i“
El hebrea lingvo tradukis
J. Jurysta.

Nekrologo.
Post grava malsano mortis nia samideano
.
. , „ ® - ° F . Stock,
posedanto de la flrmo F. Stock & K-io en SolingenOhligs (Germ.). De multaj Jaroj ano de la loka
Esp. grupo li energie laboris por nia afero. Praktlke
li ĥelpis la movadon uzante Esperanton en eksterlanda korespondado kaj eldoninte adresaron de I’
industrio de Solingen en diversai lingvoj kaj
Esperanto.
La Esperantistaro konservos al II honorigati
memoron.
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pagante sesoblan jarabonon!
(Legu lo ire tovorajn kondifiojn en n-o 90.)
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Il-a Komuniko de T E H A
(Tutmonda Esperantista Hebrea Asocio).
Karaj samideanoj hebreajt
Jam la unua komuniko informis vin pri la unuaj
aliĝintoj, da kiuj — kiel oni komprenas — estis
tiam nemulte (Vidu E T n-o 85). Nun, kun ĝojo ni
povas komuniki la nomoin de multaj plue aliĝintaj
gesamideanoj, kiuj esfas petataj pardoni nin, ke
ni ne povas al ili persone respondi.
Pollando: Aŝ, Brukarz.D-roGelibter, Glicenŝtain,
Haberfeld, Kvejtman, Lejzerovvicz, Levenŝtajn,
Luidor, E. kaj R. Mizes, Nagel, Sapiro, Satau, Seps,
A .kai M.StaJnbergkaj 19geanoJ de Krakovasekcio.
Aliai landoj: Applebaum (Brit.), Buras (Est.),
L k.N.Con*argi,G hitm an,L.k.M Palschi.Rabinovici
(Rumanio), Dembovitz (Franc.), Schatz (Latvio),
Ginz, Weisskopf (Ĉeĥ.), Abramoviĉ (Ukrainio).
Okaze de la I-a Tutpolia Esperanta Kongreso
la .5. 6. estis aranĝata kuosido de la Teha-anoj.
Prezidis D-o Gelibter. La kunsido donis al ni
novan pruvon, ke ekzistas inter niaj samideanaj
fratoj forta volo al flna fondo de la Asocio. La lasla
estas farota dum la XIV-a Kongreso en Helsinki.
Ĉiuj Teha-anoj tute certe vizitontaj la Dekkvaran
estas petataj:
1. Skribi al nl (la adreso: T. E, H. A. ĉe „Societo Esperanto", Krak6w, Pollando, Stawkoswka 6.
2. Anonci al Kongresa Komitato la deziron,
panopreni en la t. n. faka kunsido de hebreaj Esperantistoj. La provizora sekretario prezentos al la
nomita kunsido la koncernajn materialojn peraparta
multobligita cirkulero, al ĉiuj aliĝintaj Asociano)
antaŭkonigota. Laŭ peto de multal, en ĝi troviĝos
ankaŭ kompleta adresaro de la ĝisnuna) aliĝintoj.
F in e : Kelkaj altvalutaj Asocianoj treege helpus
al la sekretariejo per iomete da spezoj.
Leopold Dreher
prov. hon. sekr. de T. E. H. A.

alvenos ankaŭ multaj eksterlandaj teknikistoj. Laŭ
propono de siaj Esperantistoj membroj la societo
tial decidis kunvoki specialan Internacian fakkunvenon de inĝenieroj dum la XIV-a por diskuti
komunajn aferojn, kiuj inleresas niajn kolegojn
en la tuta mondo.
La Societo de Finnaj Teknikisto) do jene
invitas ĉiulandajn teknikistojn (inĝenierojn kaj
arkitektojn) multnombre alveni al la XIV-a kaj
partopreni en la faka kunveno de inĝenlerol.
Por interkonatiĝo estos rezervita tempo marde
la 8 aŭgusto je 9 h. matene.
La kunveno mem
okazos sabate la 12 aŭg. je 12—5 h. ptm. Dum
la sama tago antaŭtagmeze oni verŝalne aranĝos
teknikan ekskurson por tiuj teknikistoj, kiuj ne
partoprenos en la kunveno de UEA, kaj, se
bezone, ankaŭ posttagmeze laŭ interkonsenlo kai
deziroj de eksterlandaj kolegoj kaj laŭ tio, al klaj
fakoj la ekskursontoj plejparte apartenas.
Ĉlujn demandojn konceme la fakan kunvenon,
proponojn pri diskutdemandoj, aliĝojn ktp. oni
sendu al inĝeniero S u lo A ttila , H elsinki, Hakaniemenranta 4, A, Finnlando.
P. S. Ni petas, ke ĉiuj Esperantaj gazetoj en
la tuta mondo bonvolu represi la supran inviton
sen aparta alsendo de manuskripto.

Kooperativo.
Esperanto ĉe Koopetativa Societo
en Llverpool.
Grandan intereson vekis s-anoj Jones kaj
Grifflths por Esperanto ĉe la kooperativaj gildoj
dum la pasinta vintro-sezono, kaj kiel sekvo
komencis nun (14. majo) du kursoj por kooperalivanoj. Unu je la norda kvartalo estas gvidata de
s-o G rifflths kal partoprenas ĝin ĉ. 25 personoj,
alia je la suda kvartalo gvidata de s-o Jones, Ĉ
30 personoj.

Libara Penso.

Laboristaro.

Internacia Esperanta Llgo de Liberpensuloj
kaj Monistoj.

7 -a Jarkunveno de Nederlanda Federacio
de Laboristaj Esperantistoj
okazos en Haarlem, dimanĉon, la 10. julio, en
konstruajo „Ni)verheid“ , Jansstraat 85, matene |e
10 h. ĉ iu j Esperantistoj estas invitataj Ĉeesti tiun
ĉi publikan kongreson, kiu kiel dum antaŭaj jaroj
tute okazos en Esperanto.
El la detala jarraporto de la sekretario ni cjtas
la jenon:
Dum la wVerda Sema)no“ (varba semajno por
Esperanto inter la laboristoj) okazis en kelkaj
urboj pli-malpli sukcesinfaj kunvehof. Bedaŭrinde
la Verda Semajno okazis nur en decembro. M algraŭ la neoportuna tempo kelkaj centoj da aflŝoj
estis algluataj. Plue la Ned. Lab. Esp. Servo
dum tiu semajno sendis al la redakcioj de ĉiuj
laboristaj kaj socialistaj gazetoj cirkuleron pri la
slgnifo de Esperanto por la laborista klaso.
Samtempe aperls broŝuro holandlingva: „Esperanto kaj la Laborista M ovado" (de s-o Kloek),
kiu baldaŭ estis elĉerpita (1 000 ekz.).
ĉenerale ni povis konstati malgrandan ekinteresiĝon ĉe kelkaj meti-centraloj invitita) de nl
por kunlaboro. Dum tiu ĉl jaro ni certe havos
pli da sukceso. —
Okaze de la 1-a de majo ni eldonis flugfolion:
„Een brug tussen de Volkeren“ (Ponto inter la
popoloj) en 10000 ekzempleroj.
Nia prezidanto s-o Faulhaber vizitis la kunvenon de la SAT-anoj en Praha, kiu okazis samtempe kun la XIII-a. Bedaŭrinde li ne trovis tie
reprezentanton de la GLEA-estraro, la nura, kiu
lomete samopinias kun ni prl fondota Internacio
de Laboristaj Esperantistoj. Nt konatiĝis pri la
fakto, ke ankaŭ la GLEA-estraro ne troviĝis je
la antaŭkongreso de la laboristaj Esperantisto)
en Dresden, kie ankaŭ SA T ludis la Ĉefrolon.
ĉ a r nia Federacio estas pure propaganda ligo
por Esperanto kaj rilatas al politiko kaj religio
tute neŭtrale, ni ne povls iamanlere kuniĝi kun
la SAT-anoJ, kiuj cetere ne kunvenis por fondi
Internacion de Lab. Esperantisto), sed havis jam
preta tutan Internacion, al klu oni povas „libere
a liĝ i“ .
En la pasinta jaro ni perdis unu sekcion,
2 societoj aliĝis al la Federacio. Ni nun havas
10 sekciojn kun 164 membroj.
Krom muljaj grandai pakaĵoj dum la „Verda
Semajno“ kaj la 1. majo ni forsendis de 1. junio
1921 ĝis 1. junio 1922: 103 leterojn, 197 poŝtkartojn
kaj 277 presitajojn.
Francujo.
En T r o y e s la francaj revoluciemaj Esperantistoj kunvenis la 4. kaj 5. junio, okaze de ia Dua
Kongreso de sia Federacio. La delegito) estis
akceptata) de la Esp. laborista grupo de la urbo.
Komunista deputato kaj reprezentanroj de la sindikatoj kai de la Respublika Asocio de Eksbatalantoj ĉeestis la kunvenon, kiu okazis en la Laborborso. La organizado de la Federacio kaj la
propagando en la laboristaj rondoj estis pritraktata). Jam la Federacio sukcese eldonis lernolibron por laboristoj kaj publikigos baldaŭ broŝurojn. La sidejo de la Federacio estas nun en
Troyes, kaj la proksima kongreso okazos en
Le H a v re .

Dum la XI-a Germana Esp. Kongreso estas
fondita de monistoj nova unuiĝo sub la non o
Jnternacia Esperanta Ligo de Liberpensuloj kaj
M onistoj". Ĝi celas kunigi la koncernajn samIdeanojn, disvastigl Esperanton Inter liberpensulaj
kaj -nonistaj rondoj, aranĝl apartajn kunsidojn je
dlversaj naclaj ,kaj Internaciaj kongresoj, eldoni
liberpensan gazeton.
La Ligo estas neŭtrala
rilate al nacleco kaj politiko. La sidejo troviĝas
en Leipzig (Germanujo). Kotizo 1922 por germanoj 5 gmk., por eksterlandanoj 10 gmk. —
Adreso: Kurt Hubricht, Leipzig-Neustadt.Mariannenstrasse 30, III. r. Poŝlĉek-konto 43808, Leipzig.

Tekniko.
Al ĉiu lan d aj Teknikistoj
(Inĝenieroj kaj A rkitektoj).
En la maja kunveno de la tutlanda Societo
de Finnaj Teknikistoj (Suomalalsten Teknikkojen
Seura), la ple) granda Finnlanda organizaclo de
teknikistoj (inĝenieroj kaj arkltekfoj) estis interalie
diskutata la demando pri la XIV-a Kongreso de
Esperanto pro tio, ke inter la kongresanoj verŝajne

Mallongal Esp. Scilgoi.
Finnlando.
En H e I s i n k i du kurso) por 50 policanoj.
Paroladoj kaj kursoj en Jokikylŭ, Perŭselnŭjokl
kaj Jalasjŭrvi. Alia parolado en Jeppo.
FrancuJo.
Nova grupo en V a ls o n (Vaucluse). Hon.
prez. s-o Ulysse Fabre, prez. de la departmer.ta
konsilantaro. La kurso okazas en la urbdomo.
Petu de s-o Blanc, instruisto, Esp. gvidlibron eldonitan de la urbestraro kaj informojn pri komerco.
Belgujo.
En A n t w e r p e n , la Sindikato de la Antverpena Instruistaro malfermis kurson; partoprenas
15 geinstruistoj sub gvido de s-o J. Swalf. — La
Slndikato de la Metallaborlstoj ankaŭ aranĝis
kurson por siaj membroj, el kiuj 40 respondis la
alvokon instruas s-o Maurice Jaumotte.
Itallando.
La 18. junio prof. A. Lacalendola, del. de U.E. A
en Bari, paroladis en B i s c e g l i e kaj montris
Esp. cirkulerojn, gazetojn ktp. Poste II komencis
kŭrson kaj fondis grupon de instruistoj kaj lernantoj.
Aliaj novaj grupoi en C o m iz o (30 membroj)
kaj en S. M a r i a C. V. (Campania). Kurso de
B. M orri en V e n e z i a.
Komisiono de Esp. Fervojista Unio en Torino
estis akceptata la 8 junlo ĉe la direkcio de la
fervoja „kompartimento“ de Torino. ĉ ia estro,
s-o kom. inĝ. Edilio Ehrenfreund, bone akceptis
la proponojn prezentitaln kaj promesis personan
interesiĝon por doni al Torinaj fervoiistoj, kiel
antaŭ nelonge faris la ĝen. direktoro de la „Ferrovie dello Stato" en Roma, lokon por biblioteko
kfl) kunvenejo, apud la cenlra stacidomo de
Torino P. N. — Partoprenis en la kom isiono s-o
Kav. Saccani kiel reprezentanto de la Torina Esp.
Asocio kaj la fervoj-oflcistoj s-o) Ramolfo, Bisetti,
Bonino kaj Torchio.
Hungarujo.
BUDAPEST. La nederlandaj mondvnjaĝantoj estis dum unu semajno gastoj de la
budapestaj .samideanoj, kaj preskaŭ ĉiuvespere
estis kunveno kun ili. Pri ilia alveno eĉ tagjurnalo „Pesti Naplo“ skribis grandan artikolon, kaj' ilia parolado en la Socia M> zeo
estos neforgesebla por la ĉeestintoj. Al la
bonkoraj, afabla) kaj kuraĝaj samideanoj ni
deziras sukcesan bicikladon tra la tuta mondo!
Spite de aliaj sciigoj, samidcanoj G. Seubring
kai R. Stoeltje helpas per sia mondirado la propagandon de Esperanto kaj ne ĝenas la samideanojn per sia alveno.
M ISKO LCZ. La grupo fervore preparas la
landan kongreson por la 26. kaj 27. aŭgusto.
X V -a Kongreso
de Esp. Asocio de N o rd a Anieriko
okazos Ia l2 .— 16. julio en T o r o n t o , Kanida.

Antaŭkongreso Danzig.
Germanoj, kiuj vizitos Danzigon kaj reveturos,
post la Danziga kongreso, Germanion, nur bezonas
vidrimarkon de kvartala policejo en siaj pasportoj,
nenian vison. Poloj bezonas nenion alian ol siain
pasportojn. La karavanestro de Danzig al Helsinki
estos s-o Oberrotman, del. de UEA, Varsovio,
Polujo.
Por k a to lik o j: En Danzig okazos Esp. prediko
en preĝejo de S-ta Nikolao, de Ekl. Kons. Becker,
Breslau.

Gazetaro.
Wdshinffton Daily Newa, 6. 0. (Intereaa art »Back to Babel"
de E E Sloaaon pri int. lingvo )
L’lndex dea Induatriea du Cuir, Paria, junio. (Kun Eap.
rubriko)
L’ln(ormation Univeraitaire, ĉa., Paria, 2 6. (Inatruado de
Esp en Germanlando.)
L'Exoortateur Eran^aia, Paria, 12. 6. (Esp kaj kom. Ĉambro
de St. Omer.)
Le Journal, Paria, 15. 6. (Kun Aerca artikoleto )
Le Travail, Gen&ve, 8. 6 kaj Le Droit du Peuple, Lauaanne,
8 6. (Kun leteroj de d ro Privat pri la Brita Esp Kongr.)
Nieuwe Hengeloache Courant, Hengelo, N ederl, 10 6 (Esp.
Konferenco en Genfcve)
Ciazette van Gent, Belg., 15 6. (Art pri progesoj de Esperanto.)
Neptune, Anlwerpen, 5 6 (Pri Brlta Eap. Kongr.).
Daily Telegranh. 5 6 , Daily Herald, 5 6 , Dallv Newa,
5 6 , Daily Chronicle, 5. 6 kaj Momlng Poat. 5 6 , ĉiul
en London, kun art pri la Brita Esp Kongreao.
Reichenberger Zeitung, 15. 6 (Art. .Internacla kunagado
de la grandaj foiroj kaj Eaperanto*.)
Eugenia, Barcelona, junio. (Bap. fako )
Danziger Volksblatt, Danzig, 5. ka| 10. 6 (Esp anguloj.)
Danziger Volkaatimme, 50 5 (Art. pri mondvojaganto a-o
Hudaon.)
Zoppoter Zeitung, Danzig-Zoppot, 27. 5. (Eap. konferenco
en Gen&ve.)
Volkazejtung, Bromberg, 17.6 (Bap. angulo)
Plomienie, Krakdw, Pol., 1.6
Skolta revuo, kun Bap
angulo kaj koreaponda fako) Adreao: ul. Bracka 17.
Nowy Dziennik, Krak6w, 10. 6. (Pola Bap. Kongreao.)
Jutarniiliat, Zagreb, 4. 6. (Longa art. pri „Eap. en Japan
lando“.)
KHrntner Tegeapoat, Villach, 9. 6. (Kun traduko de Letero
el Pollando, laŭ B T )
La Calle, Madrid, 10. 6. (Kun traduko de „Famo* el ET
n o 78.)
Norak Bokbinder-Tidende, Kriatlania, 15 6. (Artikolo pri
Baperanto, en lingvoj norvega k. j Baperanta.)

Recenzejo.
GAZETOJ.
Amerika Baperantiato. Ma|o.
Baperanta Finnlando. Majo.
Export-Eaperantiat. Majo.
Holanda Baperantiato. 8. 6.
Katolika Mondo. N-o 10.
Litova Stelo Marto iunio (kvarobla numero).
L’ Baperanlo. Maio.
Baperanto Junio.
(En rubriko aNia| Mortintoi* ni legaa prl ainmortigo de
a o Adam-Lanty, red. de .Sennacleca Pevuo*; ĉu mal
bona ŝerco?)
Verda Uioplo. Aprllo.
La Verda Ombro. Febr., marto-aprilo.
Holanda Eaperanliato. 15. Junio.
Arguao. ' Aprilo.
Sennacleca Revuo. Junio. Adreao: 177, rue de Bagnolet,
Paria 20
The Britiah Eaperantiat. Junio. Kun detala raporto pri la
Brita Bap Kopgreao en London.
Berllner Baperanto-Mitteilungen. Junio.
Corriere Balcanico-Baperantlata, Barl, 50. 5.
Nova Bflropo. Junlo Kun ,ĉeĥoal< vaka Oazeto*.
Eervoia Baperantiato. N-o 1.
Bakorgano de Internacia
Aaocio de la Eap. Fervoihtol.
Adreao: Praha II,
Teŝnov 10
Orlental Idiato.» N-o 1. Marto.
Adreao: A Todoroff,
Ul. Hayredln Paaha 5, Piovdlv, Bulg.

AFlSOJ, PROPAGANDILOJ, ktp.
ESPERANTO ALS PA D A G O O IS C H E S PROBLEM. (Eaperanto klel pedagogla problemo.) Flugfollo pri la Eap.
Konferenco en Genĉve, verkita de d-ro Trttgel, Auerbach I. V.

LIBROJ.
MAGYAR-ESPERANTO-ZSEBSZOTAR.
Kĉazitette Dr.
Schatz Robert. Maaodik Javitott Kiadaa. Budapeat 1922,
Kokai LaJoa Kiadaaa, IV, Kamermayer Karoly utca 5.
— 160-pafta hungara-Eaperanla poŝvortaro. Prezo ne
montrita.
SONORIL-KONCERTOJ DE MECHELEN. De Jef Denyn.
Intereaa libreto pri la mondfamai aonoril-koncertoi de
Mechelen (Malinea)
Bn lingvoj flandra, franca, angla
kal Eaperanta. Prezo 1.25 belg. fk. Havebla ĉe Axal
Baeaena. rue de la Station 16, Mechelen, Belg.
La libreto enhavaa 55 paftojn da tekato, portrcton
Lai 5 vidafojn aur lukaa papero, planon de Mechelen,
diveraajn vidajojn Inler la tekato kaj multain anoncojn.
La Eaperanta teksto enh ivaa multe da eraroj. La preao
de la libreto eata.a nigra kaj flava, tiu de la kovrilo blua
kaj orbronza
KOREKTO de la eraiai tradukoi en Univeraala Vortaro.
Kun aprobo de la Lingva Koinitato. Franca parto. Prezo
50 cla.
Pa ia, Eaperanliata Cenlra Librejo, 51 rue de
Clichy.
PRI LA DEVOJ DE L’ HOMOJ
Parolado al junulo. De
Silvio Pellico. El la itala lingvo tradukia D-ro A. Telllni.
94 pĝ 12: 16 cm. Kolekto de la Revuo .L ’ E«peranlo*.
Eldonia A. Paolet, S. Vito al Tagliamento (Italio) 1922.
Prezo: Karlon. 5 liroj.
Antaŭ kelkaj aemajnoj nur flugia librelo kun preakaŭ
la aama titolo aur nian redaktejan tablon. Eatia: Devoj
de la homol (Mazzini), verketo, kiea enhavo ptitmkiia

LUbeck. — M agistrata Domo.

aocialajn temojn. Kvankam la libreto skribita de Pellico
kvazaŭ „Bona konsilanto* ain turnas al viriĝanta junulo
per la voĉo de pia, grandantma ka) nobla admonanto,
estas rimarkinde, ke ambaŭ verkoj naakiftla en la aama
epoko de 1' veki&anta kaj ekflamiftanta patriotismo.
Pellico (1789—1864) suferinta pli ol ok jaroj en malluma
karcero havis tutsimilan vivosorton kiel la granda italo
Mazzini. Leginte la anekdotaran rakonton de Pellico
wDum la tempo de mia mallibereco" mi estas memorigita
al la germana poeto Fritz Reuter. Kelkloke iliai animpolusol sin fuŝas. — Nia) italai pioniroj agas laŭdinde,
donante al ni historiajn momentojn kaj epizodojn el la
vivo antaŭ cent jaroj, kies spegulon la poetof-patriotoj
alte tenas antaŭ ni. — La Pelltco’a verko est&s ankoraŭ
hodiaŭ plenvalora legaĵo por ĉiulandaj junuloj. La perloj,
kiujn homo suferinta martirecon dum longjara kaptiteco kaj
maturiginta sub pezaj muroj de 1' duonmorto, prezentas al
la junularo, ne paliĝis. — Pli bonan instruilon primoralan
mi preskaŭ ne konas. —• A1 la tradukinto mi konsilas, ke
li korektigu sian ellaboritaĵon de kompetentulo, Ĉar ĝi enhavas gramatikajn malkorektaĵojn nepre forigendajn. Kiel
li mem diras en la antaŭparolo, li tion jam scias; des pli
bone. Ni gojos, se baldaŭ aperos la dua eldono en vesto
lingve brila.
(O. A ju l)
ITALAJ RAKONTOJ. De Edmondo de Amicis. Tradukis el
la itala lingvo D ro P. C. Monti. 7ftpaft., 12:16 cm. Kolekto
de la revuo „L’ Esperanto". Eidonls A. Paolet, S. Vito al
Tagliamento (ItaHo) 1922. Prezo: Karton. 5 liro) aŭ 2 fr fk.
Lertekaj zorgemelatradukintoelektis ses el la ple| ĉarmaj
rakontoj de 1’ famekonata literaturisto itala de Amlcis.
Signifus porti strigojn al Atheno, se ml dirus multajn vortojn
pri la granda poeto, kies verkofn konas tre multe da homoj.
Dank' al du belai tradukaĵoj de niasamideanino Rosa Junck,
Edmondo de Amicis (1846—1908) jam estas konata en la
Esperanta literaturo. — En la aea rakontoj ni konMiĝas
kun la karaktero de 1' popoio itala; elokventeco kaf bonstileco ornamasĉi liun pentraĵon realecan. Kelkai nekorektaĵo) kaj malglataĵo) ne senvalorigas la libreton. kaj ni ne
dubas, ke nia literaturamanta legantaro kontentiglte envicigos la volumeton en sian libraron.
(G .AjuI.)

Stettin.

Itala Vino

Multaj parfoprenontoj de la XIV-a Kongreso
en Helsinki seridube ŝipveturos de Stettin al
Finnlando. A1 ili mi donas jenain informojn pri
la duŝraŭba ŝipo „Rŭgen“ :
A lv e tu ro sabaton, la 5-an de aŭgusto je la
4-a ptm.; alveno en Helsinki lundon, la 7-an de
aŭg. tagmeze. Prezoj: I-a klaso (kun manĝo)
5000 mk. (germ.) plus aldono por unuopa kajuto
400 gmk.; Ill-a klaso 4000 gmk. (kun manĝo); interferdeko 2000 gmk. (sen manĝo).
R eveturo merkredon la 16.VIII. je la 1-a tm;
alveno en Stettin vendredon antaŭtagmeze. PrezoJ:
I-a kl. 900 fmk., aldono por kajuto 75 fm k; Ill-a
kl. 750 fmk., inter-ferd. 350 fmk. (sen manĝo).
Fervoja alveturado de Ĉiu flanko tre oportuna.
Kiu tamen devas aŭ volas pasigi nokton en
Stettino, tiu estas petata tiel baldaŭ kiel eble
skribi al mi siajn eventualajn dezirojn rilate al
hotelo aŭ senpaga noktgastigo ĉe samideanoj (en
malgranda nombro), la precizan tempon de sia
alveno en Stettin ktp. La aranĝon de malgranda
saluivespero nia. ĝrupo dependigos de la cirkonstancoj
Alvenante en nia stacidomo atentu
verdan flagon aŭEsperanlan aflŝon. Pro la ŝipvojaĝo per „Rŭgen“ mi rekomendas antaŭmendon
ĉe 'a ŝiparanĝejo Gribel, Stettin, G r Lastadie 56
aŭ ĉe lia agento M. Balzer, Berlin, Jagersir. 20
aŭ ĉe iu ajn porvojaĝa kontoro.
Rektoro Krieger, Stettin, Klosterhof 25.
Unua prezidanto de la Esp.-Verein Stettin.

Unuakvalitajn vinojn de la Piedmonto kaj
Toskanio eksportas al ĉiuj landoj

GIOVARA

La Firm o
Fedele
Via CiaiTiarella 5, T o r i n o (Italio).
Plej granda seriozeco.
Oni korespondas prefere Esperante.

Dr. Vogtsche Bank, Stuttgart, Germ.
Wallruthbau
Telclono,

Komandit'SOCi6tO Priidrlshttr. 13

N-oj I14S8 kaj 1145».

-

Telegr.-Adreao: Bankvogt.

Aĉeto kaj vendo de valorpaperoj.
Procentado de kontantaj deponoj.
Aĉeto kaj vendo de fremdaj valutoj.
Perado de ĉ iu s p e c a j n e g o c o j.

AFIŜOJ, PROPAGANDILOJ, ktp.
A FlSO iom stranga sed tre eflka, malhel-verda preso sur
helverda papero. Teksto: I-a Kongreso de Esperanto
de Ĉeĥoslovaka respubliko, Brno, 10-11. VI. 1922. —
Formato 62 : 73 cm.
FLUGFO LIO, surhavanta en franca lingvo la konatan
voĉdonon de franca) Akademianoj pri Esperanto, eldonita
de Societo Kuba por la Propagando de Esperanto kaj
dissendita al universltataf profesoro), membroj de la
Kuba Scienca Akademio, diplomatoi.membroj de la registaro k. a.

Klel vi
aspekta»?
Hon vldos vial korespond<into|, se vl sendos al III
vian folon I

T ip o g r a f i s t o j
en la tuta mondo atentu!

deziraa agi kiel sola

Lasu multoMigi vian portreton!
Ml cstas pli malmultekosta ol vlafotograflsfo.
pecol:

20

30

100

80- 130- 2 5 0 PoŜtkartoj (brom -arjenlal) nlgra
1 0 0 - 2 0 0 - 8 3 0 .„
w
brunaaepia
—
1 3 0 .„
(lumpreaaj)
50- 802 5 .Glumarko) (poŝtmarka formato)
1 60.50. - 100
.
(formato
cm)
5 0 - 70 - 120
Paaportbildeto (formato 4 X 0 cm)
80 —
—
Vizitkartoj kun portreto
4------5 - 6-------0 .—
w
w
nur
llU i
kun
n M I I nomo
La prezoj estaa en germanaj markoj. —• Krom tio 20°/«
por eendkosto). — Llverado nur kontraŭ antaŭa pago I

A rta Laborejo por Amasaj Multobligoj

Ferna Versand, Plauen i. v .Germ.

Agento en Skotlando
por grava ne-teksa manfabrikista firmo aŭ eksporta sindikato.
Plei bona) rekomendo) donotaj
kai mon-garantio povas estl
aranĝota. — SamldeanoJ bonvolu traduki tiun ĉi anoncon
kai sendi ĝln al gravaj flrmoj
en vla distrikto! — Ofertojn
peras la administraclo
de nEspcranto Triumfonta44

L uksa-pano Fabrikoj
antaŭe Henrl J. Carels.

I

- *

60 ButikoJ:
D e n H fia g , H a a r le m , A m s te rd a m .

Lunteio Carels
(ĉeto: H.A. Scharw8chler)

63 Weimarstraat,
Den Haag.
Oni parolas Esperanton.

E s p e ra n to S e rv ic e
C o rp o ra tio n „ E S K O “
500 Fifth Avenue

New Y o rk Chy

Aboneloi de ET
en la landpi
AŬ&ira: Ferd. P. Huber, Mtindiaberg 0, Salzburg; porWIen
»Lai Eaperanlfafo* (d-ro E. Pfeffer), WIen II/1, Poatamf 34
Belga: Frana Schoofs, 43, Kl. Beerafraat, Anfwerpen. PoŝtĈeka n-o 284 20.
Bulgara: Georgl Ĥr. Gaŝevŝki, Bul. Marie Luiza 46, Sofia
ĉeĥoalovaka: Otto Sklenĉka, Hradec Krdlovĉ. Otto Lumpe.
Trautenau.
Eatona: Eat. Eap. Unuifto, poatkaat 6, Tallinn.
Finna: O/V. Movado A/B., Kaaarminkatu 20, HelainkL
Franca: Eap. Cenfra Librejo, 31 rue de Clichy, Parla 9.
Hiapana: Konrado Domĉnech, Caldea de Malavella, prov.
Girona, Vichy Catalan.
Hungara: Paŭlo Balkanyi, Hajoa-utca 13-ll~2, Budapest VI.
japana : Morlzo Ga, 16-V, Kitamaĉi, Aojama, Tokio.
Jugoalava: D-ro Duŝan Maruzzi, Zagreb, jezuitska ul., br. 1.
Lltova: Paŭlo v. Medem, Smeliu g-ve 12, Kaunaa (Kovno).
Pola: Adolfo Oberrotman, Krak-Przedm. 10, Warazawa.
(P. K. O. n-o 3123). — Pola Eap. Servo (Fr. Prengel).
Kordeckiego la , Bvdgoŝzcz-Bromberg.
Rumana: Esperanto-Oficeio Cluj.
S veda: Ftirlagaftireningen Eaperanto, u. p. a., Stockholm 1
U. ŝ. A.: The Esperanto Service Corporation, 500 Fifth
Avenue, New York City.

La InterianOo = =

Franca kaj Esperanta revuo ilustrita por korespondajoj, Interŝanĝo) kaj komercaj interrilatol
aperas sep fojojn jare, estas 32- aŭ 40-paĝa, ne
enkalkulante la llston de la aliĝantoj sendatan
nur al la abonintoj.
lara abonprezo: 10 trancal frankof.
Specimena n-o: 1 franca franko aŭ

4

respond - kuponoj.

A. B o n n e f o u s , Dlrektoro, Bdziers (Hĉrault),
Francujo, 3, rue du Capus, et 22, rue Vlennet.

Anoncetol.

Familidi anoncefoj senpage. Allaj anoncefo) (nur akcepfafal por mlnlmunie du slnsekval enpresol) kosfas po du enpresol ka| po 20 vorloj
0.20 dol., O.«5O hfl., I nord. kr., 1 611., l svls. fk., 1 pes., 2 franc. aŭ belg. fk.,
.5 IIr., 7 fmk., 8 kĉ.. «50 gmk., 7B hung. kr., 360 pmk., 600 aŭsfr. kr., Tnfernacie «5 sfamp. resp.-kup.; ĉe rektaj abonanloi nl deprenas la pagon por
anoncefoj laŭdezlre de la abonkonto, de aliai ni enpresas anoncetojn nur
posl aniaŭpago. - AnoncetoJ devas alvenl 10 tagojn antaŭ publiklgo.

KURT SCHEFFLER. - Somldean(ln)o. kiu ocias ion pri
la aorto de s-o Kurt Schefller, Eaperantislo, antoŭ la
mllito lofiinla en Sakslanda viloĝo Tannenbergalhal
(poAtoflcejo JHgeragi Un), estaa Ire pelata ociigi ol s-o
J. Oolubcov, P. O. Romanovka, Primorskol obl., Petrovka,
der. Llnda, tra Vladivostok, Siberio.
RUSOJ KAI SIBERIANOJ. Alentul — Sendu ol ni vlan
fotogrofajon kaf 50 nedifektitajn, pleteble malsamajn,
neuzitajn kai stampitain poŝtmarkojn, ka| yi ricevoa de
ni 80 Uumarkcjn aŭ 12 belajn poŝlkarloin kun vla portreto. — Ferna-Veraand, Plauen i. V„ Oermanujo.
GAZETKOLEKTAĴO, proka. 1000 div. ekzempleroj, 160 div.
speco), Inter ili tre valoraj, maimullekoste aĉelebla Ce
Bihari Mdr, Nfcpazinhaz u 27-1V -31, Budapesl, Hung.
LA REVUO. Ml aerfiaa „La Revuo", 7-a jaro n-oj 2 kaj 4,
8 a iaro n-o 10. Pagaa altan prezon. — Marlin Blicher,
Bredgade 68, 111., Kopenhago, Danlando.
KRIOJ DE L’ KORO, de Salo Orenkamp-Kornfeld, afrankite
gmk. 10 —. .UnuaJ AgordoJ*. de Elakl kaj Eaka, afrankiie
gmk. 20, —. Liveraa Bldonelo .Esperantista Voĉo“,
Jaalo, Pollondo.
PLI MALKARE O L ĈIE. - Konlraŭ referenco) ni forsenda.s
poŝlmark clektojn.
Llverebloi de ĈtuJ landoj, speciale
polaj, ukrainaj,
ktp. — 41 demandol aidonu por
reapondo!
Eldonejo .Esperantlata VoĈo“, Jaslo,
Pollando.

Aĉeto, eksporto, importo kaf maklerado
de Ĉiuspeca) kom ercajoj.

Katalogoi, prezoroi kaj specimenoj estcs daiA .
ricevataj

K U R A C I5TVID VIN O akceptoa du iunaln, kleraln alilandulojn. Plena penaiono kai iamilia aliĝo, Mutlka kaj
lingva instruado en la domo.
S-ino D-ro Hemoel
Dreaden-A, Zoellnerstr. 19. Rekomendita de a-Ino Marie
Hankei.
LETERVESPERON aranĝoa Sociefo Eaperantlatfl de
VHsterŝs „La Verda Stelo*, la 25-an de julio 1922, Sendu
tui ieterojn kaj karfoin*(markitajn: .Leterveapero*) fli B-o
O .N : 6on Ihrborn, Fiakartorget 5, VHsterŝa, Svedujo.
ĉ iu j ricevos respondon
BES'a ADRESARO. Prezo 1.50 svis. fk., germano) 33 mk.
Krome sendkosto).
Havebla ĉe Esp. Eldonelo Butin &
Jung, Godesberg, Germ.
KOMERCAJN INTERRILATOJN, eventuale reprezentadon
de germania) (saksaj) fabrikoi de tolajo, ŝtrumpeto) koj
laCmoda komercaĵo por sinjoroi serĉas solida imporla
flrmo en Argentinio. — Skribu al s-o A. Bartoŝ, PrahaNusle 170—62, ĉeĥoalovakio.

Korespondo kaj Interŝan£o.
L. JUriaaon, inatruiato de gimnazio, Haapsalu, Sakaa 6,
Eatonio, deziraa interŝanĝi poŝlmarkojn de Eŭropo,
prefere laŭ katalogo Michel 1921/22.
W. J. Blllerŝ, Nieuwe Schoolatraat 18, G., Den Haag, Hollando,
interŝangaa poŝtmarkojn de ĉiuj landoj, escepfe Poluio
kaj Cehoslovakujo.
Geskoltoj I Mi deziraa koreapondi kun skoltoj cn la tuta
mondo pri la skolta) movadoj (skoltismo) per poŝtkartoj
ilusfr. kaj leteroj.
Paul Kundt, Merseburg, Germanio,
Goifhardslr. 8.
9
Kiu sendos 200 nedifektajn poŝtmarkojn el sia lando
ricevos samvalordn kvanton da Ĉeĥoslovakaj poŝtmarkoj
kaj belegan panoraman karton de mia urbo. — Antonin
Uher, Praha, 11, Jindriŝska ul. 51.

Ciulandal abatinenculol.
La demando pri alkoholctU^pgkiĝttojutas nuntempe en tagordo en diversa) landO )rK w fconate,
en Finniando ekzistas )am de kelka) jaro) alkoholmalpermesa leĝo (Kieltolaki). Pro tio estas tre
interese precipe por eksterlandano) aŭdi ka) ekscii la influon de la leĝo al la vlvado de la popolo.
La Finnlanda Ligo por Alkoĥolmalpermeao(Kieltolakillitto) invitas ĉiujn interesulojn de la mondo
partopreni en la faka kongreso de abstinencuio)
dum la XIV-a en Helsinki. La Llgo faras ĉion
eblan por bone ka) sukcese aranĝi la kunvenon.

(iubilea numero) aperos la 3-an de septembro 1922 en eksterordinare granda e l- '
donnombro kaj minimume 6-paĝa, kun
speciala 16-paĝa iiteratura aldono.
AI varbonfoj de

(ne anoncetoj) por tiu ĉi numero ni konsentas

Rekompencon de3O°t
La prezo de anonco) por tiu ĉi numero
estas por ĉiu) iando) po centimetro-kvadrato
5 g m k , sed sen rabato por la anoncontof.

HUNGARA
VINO.
La TokaJ-Hegyal)a-Provinca V ln kom erca A. S. Budapest

malmultkoste

Telegrafd adreso: Esperanto New York.

=

Tradukas cirkulerojn, komercajn leterojn ktp. el
Esperanto en nederlandan lingvon, kaj sin ŝarĝas
per la dissendo de cirkuleroj.
Prokuras komercajn adresojn.
Prizorgas la anoncadon en Nederlando.
Interrilatigas kun nederlandal komercistoj kaj
industriistoj.
Sciigas la kurzojn de valutof kaj valorpaperoj.

ET niunero 100

Manuskripton onl sendu al: K a rl Jost, monotipisto, Cullmannstrasse n-o 57, Z ttrich, Svislando.

Nederlando Anonlraa Societo

(Nederlandsch Esperanto - Handelsbureau)
Diergaardelaan 64, Rotterdam (Hollando)

La Ligo por Atkoholmalpermeso konsistas el
diversal grava) soctaf asocio) reformema) kaj
socialista), el parlamentaj grupoj. komunumoj ktp.,
enhavante pli ol 500000 anojn.- La estraranoj de
Ligo estas malnovaj fama) abstinenculoj de nla
iando: verkisto S. Alkio, profesoro V. Voionmaa,
superdirektoro de la lerneja admintstracio M.
Soininen, fama sciencisto prof. T. Laitineu, nuna
instrua ministro N. Liakka ktp.
ĉ iu jn demandojn koncerne la fakan kunsidon
bonvolu adresi al K ie lto la k iliitto , H e lsinki.

Sperta Komerclsto

La centra komitato de la svisa societo
de maŝlnkompostistoj deziras havi kunlaborantojn prifakajn el la tuta mondo kaj
de Ĉiuj maŝlnsistemoj por sia oflciala
organo wDer Maschinensetzer — Compositeur a la machlne" (La maŝinkompostisto). Precipeonidezirasinformojn pri
labor- kaj salajrkondiĉoj. Artikoloj estas
akceptataj en germana, franca kaj Esperanta lingvo) kaj iii estas pagataj laŭpove.

Nederlanda Esperanta
Komerc-Oficejo

Mondfama verko, kiun devas legi Ĉiu samideano:

eksportas unuarangajn vinojn al ĉiuj iandoj.

B. v. Suttner,

(En lastaj monatoj oni aendis al Brazllio, Ĉinio,
Nederlando, OermahtoJ

For la Batalilojn!

— BotelvinoJ. —
Mondfama) „Toka)“ -vinoJt

Prezo 50 gmk., por mezbonvalutuloi 80 gmk., por
bonvalutuloj 100 gmk. — Por pakado kaj sendkoMoj aldonu 10 g m k , negermanoj 16 gmk.

Serioza) flrmoi ka| reprezentantof ricevas ofertofn
pere de

Esperanto-EIdonejo

B u tln

& J u n g , Godesberg,

P a ŭ lo B a l k ŭ n y i , B u d a p e s t VI.
Hajos u. 15.

Germ.

S-o Samuelo Samuel, oflcisto Ĉe „Foresfa“, Cluj, Rumanio,
interŝanĝas leterojn, poŝtkarlojn ilustr. kun Ĉiuj landoj.
precipe kun Ĉinaj kaj japanaj gesamideanoj.
100—2C0 poŝlmarkojn (esceple Hungario, Aŭstrio, ĉeĥoslovakio, Germanio) tuj kompensos per samnombraj
rumanaj: D ro Feder, Cluj, Calea Ferdinand 70, Rumanio.
100—300 vialandajn ekstermezeŭropajn poŝtmarkojn tuj
kompensos p tr samnombraj rumanaj aŭ hungaraj (malsamaj preferate): D-ro Kepes, Cluj, Pettifl-ufca 10. Rumanio.
S o Maurits Bocren. juna instruisto, Leemputstraat 11,
Berchem (apud An werpen), Belgujo, deziras korespondi
kun ĉiulandanoj per ilustritaj poŝikartoj kaj leteroj.
F-ino Tiny Uyttendaele. Eendrachfstraat 28, Anlwerpen.
Belgujo, deziras korespondi per ilustritaj poŝtkartoj kaj
leteroj.
S-o Alfred Neuber, Dresden-A, Georgplatz 2, Germ , deziras
interŝan&i ilustr. poŝtkartojn (bfl.) kun samideanoj de la
tuta mondo.
Asen S. Velĉev, s. Dol Doubnik, Plevensko, Bulgaruio,
deziras koresnondi kun gesamideanoj ĉiulandaj per poŝtkartol ilualr. (bfl.) interŝanĝi Esp. mk. kaj Esp gazetojn.
S-o Rich Protze, inslruisto, Dresden 23, Grossenhainer
Str. 75, Germanio, deziras interŝanĝi lelerojn kaj poŝtkartojn ilustr. kun ĉiulandaj gesamideanoj. — Geinstruistoj, instruantai Esperante geknabojn, estas petataj sendl
adresojn de siai lernantoj al la sama adreso por disdoni
ilin en infanaj Esperantaj kursoj.
S-o Rudolf BiertUmpfel, Merseburg, Germanio, Lauchatedlerstrasse 43, deziras korespondi kun gesamideanoj, precipe
el la landoj: Ameriko, Svedio, Anglujo, Rusujo, Cinujo,
Egiptio.
S-o Ernst Reisse, Merseburg, Germanio, Weissenfelserstr.
26 (21-jara) deziras interŝangi poŝtkartojn ilustr. (bfl.)
kaj Ieterojn kun ĉiulandanoj, precipe fraŭlinoj.

S-o Murakami, ĵurnaliato, Rcdaktejo de Kyuahu-Nippo
Fukuoka, Japanujo, deziraa koreapondadl kun alilandano)
nur per poŝtkartoj ilustritaj.
Fraŭlo L. Bonzon, Grand’ Ruc 20, Montreu*, Svla» dtziraa
koreapondi kaj interŝanĝi poŝlmarkojn Inui' ekatereŭropano), balkanai kaj baltaj ŝtatoj.
Du mezlerneiaj amikoj volaa korespondi kun Ĉiulandajgesan ideanoj. — Jozefo Krauaz. akolto, Pĉcs, F. Malom
u. 18. — Banjuao Guttman, Pĉcs, Majlalh tĉr 5, Hungarlo.
Junulo. 18-jara gimnaziano, deziras koreapondi kun geiunuloj el la tuta mondo pc«* ieteroj
Adreao: Todor
K Popov , PetriĈ, Bulgarlando.
Erich Kleppisch. helpanto en Esp. eldoneio, Dreaden A 24,
Schnorratr. 27, Sakaujo, deziraa koreapondi kun samideanoj Ĉiulandai per iluatr. poŝtkartoj (bfl.), leteroj,
kolektaa poŝtmarkoin kai papermonojn eksterlandajn,
Interŝanftas fotograraĵojn.
Rudolf Prepss, Juna poŝtoficiato, Dreaden, Btinmiache Slr. 21,
Germanuio, deziraa korespondi per ilustr. poŝtkarto) aŭ
letero) kun la tuta mondo.
S-o Albin Korn, Ruslando, Petrograd Fontanka 17, dezlraa
koreapondi kun ĉiuj landoj per leteroj. — KIu abonoa
por ml wE8p. Finnl.“, „Nov. Eŭrop.* k. a., al liu mi aendoa
ruaajn poŝtmarkoin (caraj, sovjetaj, uzitai kaj neuzita)),
Eap. presaĵojn, nacilingvain gazetoin kai revuojn ktp.
— Geaamideanof! neniam demandu pri mia konaento
por koreapondado aŭ interŝan£ado, aed komencu
aferon tuj!
Eaperantistino Appolonia Pileva, Rualando, Petrograd,
Fontanka 17, deziraa interŝanĝi Eap. gazetojn kaj libro]n.
Por sovietai poŝtmarkoj mi deziras ricevi Parizan, Londonan aŭ Berlinan ĵurnalon de modaj koatumo).
19-iarulo deziraa koreapondi kun la tuta mondo. — Hana
Weigl, Haaendorf 30, poŝto Ktiflach, Stirio, Aŭstrujo.

