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Cheltenham Spa.

Mondpaco kaj ekonomio

konsilantaroi. Tial klopodoj rilatantaj la teritorion
de ĉiu opa lando estas daŭrigotaj kaj kolektotaj
Cheltenham Spa, la urbo de la 18-a Brita Laŭ D -ro H BeerH. en .S visa Ekonomia Kuriero". sur kampo internacia. Sed, por ordigi kaj stabllEsperantista Kongreso, kiu okazos |e Pasko 1927,
Okaze de la debatoj en la lasta pormondpaca igi la ekonomiajn interrilatojn internaciajn, necesas
estas unu el la plej allogaj urboj cn Anglujo, ng kongreso, kiu okazis en Ĝenevo (28. 8 —5. 9. 1926), unue riĉa dokumentado informanta pri ĉiuj ĉefaj
nur pro sia milda klimato, sed ankaŭ pro la beleco oni plej mulle akceniis la postulaton pri ekonomia faktoroj de ia vivado ekonom ia: produktado, konde la urbo mem kal de ĝia) apudal ĉirkaŭajol. organizo de la paco. Ĝuste la sin montrinta sur- sumado, provizado de industrloi kaj agrikulturo,
Oni nomas la urbon la .Ĝardena Urbo de Anglujo",
priza unuanimeco sufiĉe pruvis, kiel ĉiu estis kon- disponeblaj monrimedoj kaj precipe pri la bankkaj la urbo mem elektis la devizon .Salubritas vinkita pri la necesego de la proponitaj postul- deponaĵo). jam hodiaŭ intense prilaboras tiun
et eruditlo* (sano ka| edukado).
atoj. Ĉiam ankoraŭ multaj rondoj juĝas la paci- kampon unu apud la alia la Internacia Statistika
Antaŭ ol oni eltrovis la kuracaln potencojn fntojn bonvolal sed nespertaj homoi naĝantaj en Instituto, la Ĝenerala Sekretario de la Ligo de
de ĝiaj mineralakvoj (antaŭ pli ol cent jaroj), utopioj. Al tiui la prezidanto de laU nio de por- Nacioj kaj la Internacia Laboroflcelo. Sed neChellenham (parolu: ĉe’ltenahm) estis nur ne- pacaj asocioj, senatano La Fontaine, trafe res- cesas ankoraŭ plue ellabori ka| konformigi la
konata malgranda vilaĝo.
Post la eltrovo la pondis, rimarkigante, ke hodiaŭ la Ligo de Nacioj ekonomiajn celadojn, por ke plejeble frua publikigo
vilaĝo famiĝis, ka) post la m llito kontraŭ Napo- prenis sur sin la plej grandan parton de la antaŭ- de la ififormmaterialo estu atingebla. Laŭ tia
leono oni konstruis multnombraln domojn kaj milita programo de I’ porpaca kongreso (pro- ĉiam bone informita dokumentado estas gvidota
stratojn, enhavantaj glorajn arbajn aleojn kaj blemoj pri nacieco, malplimultoi, opio, moderigo la ekonomia vivo inlernacia, nome simile kiel
belege ornamitajn parkojn Oni kalkulis, ke en de armado). Tio raitigas llin, hodiaŭ, sub ŝanĝ- sur teritorio nacia. Super la naciai ekonomia,
la urbo estas pli ol dek ses melloj de aleoj, ĉefe itaj cirkonstancoj, partopreni la diskuton. ĉ a r konsilantaroj estas starigota popolekonomia konel tilio, hipokaŝtano ka) betulo.
malgraŭ la Ligo de Nacio) la mondpaco ja an- silantaro internacia, en kiu ĉiui grandal aganta)
La loĝantaro de la urbo nombriĝas ĉirkaŭ koraŭ ne estas fakto perfekta; por la atingo de tiu fortoj de la ekonomia vivo rektc estas reprezentkvindek miloj. Plejparle la urbo estas loĝefo por celo poste kiel antaŭe laboras celeme la pacifistoj. otai, nome: industrio.agrikulturo, komerco, flnanco),
rentuloj, la fabrikejoj nur malmultaj. La ĉefai loĝJen en pli frual pormondoacaj kongresoi, nome laboristaro kaj konsumantaro. Tiu konstanta porejaj distrikto) estas la Parko, Landsdovvn, Bays- okaze de la lastiara en Parizo, estis defendita tuie ekonomia organizo, kiu starus apud la jam ekhill kaj Pittville, ka| Ĉi tie la domol estas grandaj energie la ideo ke, por es:i daŭra, la ĝenerala zistanta labororganizo, okupiĝus pri la fakta efekkaj lukse konstruitai. La vicol de domoj mon- paco devas esti organizata ne nur laŭleĝe sed tivlgo ka| daŭrigo de la tasko de projektita portras bonegajn arĥitekturajn ecojn. La
ekonomia mondkonterenco.
urbo enhavas multajn preĝelojn, kaj
Krome la lasta pormondpaca konaliaj notindaj konstruaĵoj estas la Urbgreso substrekis jenajn postulatojn en
domo (la Kongresejo), Publika B ibliosiaj unuanime aprobitai rezolucit j : Konteko kun Muzeo ka| Artgalerio kaj
trolo de la Ligo de Nacioj pri inlerla Gimnazioj.
Pro la gimnazioj,
konsentoj internaciaj de la industrio
Cheltenham estas mondfama, precipe
rilate la krudmaterialojn kaj produktpro la Cheltenham College (por fraŭlo))
ajojn de ĝenerala graveco, nome sub
kaj la Cheltenham Ladies’ College
kunlaboro de la prilaboranlal industrioj,
(por fraŭiinoj). Ankaŭ estas kelkaj
komercaj kaj metiaj ĉambroj kaj karpreparadaj kolegioj
por
geinstrute lo j; plue Internaciaj interkonsento)
istoj.
por organizo de juro pri el- kaj enmigrado kaj precipe malpermesi ĉiun
La ĉefstrato en Cheltenham estas
diferencigon pro raso aŭ haŭlkoloro.
la Promenejo, kiu estas Ire larĝa ka)
Prave ĉiarn denove akcentis la ĉefenhavas tri vicojn de plenkreskintaj
raportanto de la ekonomia komitato ĉe
arboj. Sur unu flanko kuŝas kelkaj
la nomita kunveno, Edgar M Ihaud, ke
tre beletaj florejoj kaj fontano.
La
alia flanko konsistas ĉefe el grandaj
unue necesas ekonomia interkonsentiĝo
magazenoj kaj butikoj, riĉe provizitaj
de la eŭropaj ŝtatoj inter si. Tiu postulato klariĝas senplue, kiam oni priper aĉetindaĵo) ĉiaspecaj. La alia grava
komerca strato estas la High Street.
pensas, ke Usono estas unusola merkato,
sur kiu krutmaterialoj kaj produktnjoj
La ĉefparko, nomita Pittville, enhavas
plenlibere moviĝas — dutn en la prokdu beiajn la g o jn ; unu estaa ornama
lago, Ĉe kies bordo oni trovas kelkaln
simume samgranda teritorio de Eŭropo
ekzistas 29 opaj ŝtatoj kun siaj limol
specoln de fremdlandaj birdoj, la alia
politika, kaj ekonomiaj.
estas iom vasta remadlago. La parko
Cheltenham Spa — En P iltville-Ĝ ard cnoj
ankaŭ enhavas belegajn florbedojn kaj
Apenaŭ ckzistas problemo, kiu pl
multajn maloftaln arbojn. Alia parko
(Foto reproduktita kun afabia permeso de Chettenham Chronicte and Oraphic.)
profunde eniĝus en la praktikan ekoestas la Montpellier Ĝardeno, kie oni
nomian vivon ol la ĵus priparolita. Kai
povas laŭvole aŭskulli la muzikistaron aŭ ludi ankaŭ laŭekonomie. Se oni ankaŭ ne apartenas kiel la Ligo de Naciol en sia laborprogramo sin
la laŭntenison.
al tiu inklino, kiu emas rekonduki ĉiuln militkaŭzojn ekokupis pri la efektivigo de gravaj postulatoj el
al faktoroj ekonomiai, tamen oni devas konfesi, antaŭaj packongresoj, tiel oni jus nun per la preCheltenham estas vere belega urbo, sed oni ke almenaŭ en granda nombro de la kazoj tiai paro dc la porekonomia mondkonfercnco estas
trovas la apudajn ĉirkaŭaĵojn eĉ pli ravaj. En estas la motivoj, kaj ke ĉiukaze estonte ili eĉ helponta solvi postulaton, kies tutan gravecon la
mallonga piedirado oni povas facile atingi la estos la plej granda minaco de la paco.
pacifisloj jam tre frue ekkonis.
p dUl H o ftr
ailogan montetaron nomiian .C otsw old“ (parolu:
Similajn ideojn jam antaŭe elparolis unu el la
kotsŭold) kaj tie enspiri la sanigajn ventojn, ĝui . francaj delegitoj, Leon jouhaux, en kunsido de
la facilajn paŝadojn sur la elastaj herbkampoj, la Ligo de Nacioj, ka| per tio ebenigis la vojon
kaj superrigardi la mirindaln panoramojn de la al la posta Loucheufa postulato pri aranĝo de
S-ro pastro Ramboux, la redaktoro de Espero
vasta valo de la Rivero Severn.
La pejzaĝoj mondekonomia konferenco. Ĝe la porpacaj kon- Katolika, ne povas lasi siajn atakojn konlraŭ la
estas aparte ravaj, kaj en la arbaroj la amanto gresoj estis — inter luta vico de alia) distingaj neŭtrala Esperanto-movado En la ianuara numero
de la naturo trovas realan paradizon. T ri not- kompetentuloj — antaŭ Ĉio la Ĝeneva universitata de E. K. li asertas, en arlikolo superskribita
indaj lokoj sur la montetoj, ka| ne malproksimaj profesoro Edgar Milhaud, klu defendis la postul- .E s ti plene katolika, aŭ nc ekzisti" ( I I ) ke por
al Cheltenham, estas Cleeve Cloud (parolu: kliv afon pri ekonomia organizo de la paco. ĉiam
ili (la .neŭtraluloj*) la neŭtralcco konsistas en
klaŭd), kun golfiudkam po; Birdlip, malgranda denove li klarigis, ke kiel faktoroj, kapablaj mal- permeso samrajte disvastigi Veron kal Malveron,
vilaĝo ĉe la mezopinto de kvazaŭa tergolfo infer ligi malamikajojn inter la nacioj, estas konsider- Virlon kaj Malvirton. En nia Verda Stelo (dec.),
la arbaraj montetoj kaj superrigardanta la verdan indaj antaŭ ĉio la problemol de krutm<iterialo|, en artikoleto .Super ĉio la Vero“ , ni pruvis ĝuste’
valon; kaj Cranham (parolu: kranham), alia mal- de fremdlandaj laborforto), aŭ pli ĝenerale dirile, la tualon, nome ke estas s-ro Ramboux, kiu ne
granda vilaĝo inter la arbarol ka) montetoj.
tiu de el- kaj enmigrado, kaj, iast not least, la multe atentas la veron.
batalo pro la importeloj. Sur bazo nacia la solvo
S-ro R. ankaŭ denovc provas rcfuti nian diron
Al la geesperantistoj alilandaj, kiuj volas kon- de tiul ĉi problemoj ne estas efektivigebla sed
pri
Skolta Heroldo dirante ke ĝi estas ne neŭtrala
atiĝi kun Anglujo kaj kun unu el la plej belaj povos esti preparata, antaŭ ĉio helpe de reguligo
partoj de tiu fama lando, oni diras: .Venu al de la ekonomia vivo per prudenta kaj asimilebla sed skolta. En tiu senco ankaŭ Heroldo kaj
Cheltenham la venontan Paskon, ĝuu ĝiajn allog- sistemo de laborol publikal, la kontrolo de kredit- Verda Stelo estus ne neŭtralal sed esperantistaj.
aĵojn ka) samtempe konatiĝu kun la amika angla aferol, organizo de la produktado en tiel nomitaj Estas klare, ke ni refuzis publikigi ,reĝustigon“ ,
kiu ne estis ĝustigo (Cetere, ĉu laŭ pastro r’
samideanaro, kiu tre volas konatiĝi kun v i! “
.ŝlosil-industrioj*, per prigardado de la kartelo) skoitismo rajtas entute ekzisti, ĉar ĝi |a ne estas
A. C. Cvana.
kaj flnflne per la kreo de internaciaj ekonomiaj plene katolika? ĉ u la centmilionoj da protestantoj,

Super ĉio la Verol

N e ro ld o d e Esperanto
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Al ni mem.
»

Ni prog resu laŭ kv a llto .

La ideo de disvastiĝo estas tiom kunligita kun
nia afero, kies necesa celo ĝi estas, ke oni tutnature inklinas iom flankenlasi, fo)e iom forgesi,
la nepran neceson progresi laŭ kvalito, allogata)
kiel ni estas de 1* ideo progresigi nian movadon
laŭ la kvanto, po amaso).
Komprenebla eraro, kies kaŭzo estas la urĝemo
de nia entuziasmo.
La inklino juĝi prl iu ajn afero laŭ ĝia kvanto
prefere ol laŭ ĝia kvalito devollgas nian ]uĝkapablon, ka) el tio Ĉi sekvas falsa), erara) konkludoj.
Ne ĉiam — ho, tute nel — la aŭtoro), kies
verko) disvendiĝas po dekmilo) ka| centmllo) da
ekzemplero), estas la ple) valora), la ple) meritaj,
la ple) edukaj, la ple) bona) ka, bela). Ne ĉiam
la ple, larĝmezura) proflto) estas la rekompenco
— ho, tute ne 1i — de la ple, kuraĝa, Iniciatinto),
de la ple, merita) laboranto), de la ple, laŭdinda)
penadanto). Koncerne Esperanton la ple) multnombre vizitata, kurso) ne estas tiu), el kiu,
sekvos la ple) bona) por-Esperanta) frukto, —
ho, tute ne, bedaŭrinde)!
Nl progresu mem, nl progresigu la ,una)n
adepto,n laŭ esperantista bonkvalito, se ni volas
ke ili fariĝu la bona, semo) por estonta) bona)
rikolto).
N i ĉlam rememoru Lin, la Malstron, kiu tute
sola, sen rimedo), nur armita de sia ple) bona
.kvaliteco", agis kiel ne haltigebla, potenca fermentilo en la skeptika mondo Lin ĉirkaŭanta,
estis la vera sinapa semo, el kiu elkreskis kaj
floris la branĉoriĉa arbo akceptanta porripoze
la plumhavajn aerloĝantojn.
Ni ne celadu p r e c i p e la kvanton, se ni
volas ke oni ne )uĝu supraĵe nian aferon, sed ni
klopodu ig i ĝin pli alte taksinda laŭ esence
valora), praktika, rezulto, kaj utilo.
Nur la altgrada kvalito de individuo, havanta,
fortan esperantistan personecon povos elveki la
intereson de la multnombra, klaso, ka) ilin formi
ka) eduki al nia ideo, povos ĉerpi el ili novajn
elementojn: la postajn batalantojn por nia sankta
ka, paca, senĉesa almilito.
Nur la esperantista bonkvallto estigos la firman,
neniel ŝanceligeblan sukceson.
Aŭzonio Ĝenovano.

da mahometano), da budhano), da konfuciano),
da ,udo, ktp. ne rajtas ekzisti, Ĉar ili tute ne
estas katoliko)? Kial do Dio kreis Ĉiuln-ĉi homojn,
se ili ne raltas ekzisti?)
Se nl iam silentis pri iu katolika esp. kongreso, tio estls kulpo de la organizinto, mem.
Ni ĉiam estas danka) por aktuala, informo, ka,
raporto).
Mirige estas, kiel s-ro R. povas antaŭdiri (profeti), ke .baldaŭ estonte en oflciala, kunsido)" (de
esperantisto,) oni ofendos .nian religian kredon".

M) Jozef kaj la edzino de Potifar
a ŭ : idoj do Herknro kaj Eroso
Romano originale verkita en Eaperanto
de H . 1 Bulthula, L K
Rekomendlta de Eaperantiata Llteratura Aaocio

Li eliris la ĉambron, evitante ĉian bruon, trairis la koridoron ka) haltis antaŭ la ĉambro de
Berta. Li sin klinis ka, aŭskultis. Li aspektis
serioza, trankvila; sed post kiam li aŭskultis
kelkan tempon, li forviŝis la larmojn, kiu, kurls
trans liajn vangojn. Reirante al la vidvino, li diris:
— Ne rakontu al ŝi, ke mi estis tie ĉ i! ĉ u vi
promesas tion? Eĉ ne parolu pri mi sen kaŭzo!
— Tion mi promesas.
— Mi dankas vin, sin,orino. M i ne povas
kunporti kun mi la bukedon . . . forigu ĝin,
Eduard senbrue malsuprenlris la ŝtuparon. Li
iris al la stacidomo por tu, returni sin a, Delft.
Malĝole li sidis en la vagonaro pripensante pri
tio, kion diris al It siniorino Kelderman, ka, pri
tio, klon li estis subaŭskultinta. Li komprenis, ke
lia edziĝo kun Berta estos io neebla ne nur al
li, sed ankaŭ al la knabino. Li komprenis, ke
nur lia propra sinofero estos la unua rimedo por
antaŭsavi ilin de la ple) granda malfeliĉo, kiu
povas trafi geedziĝintojn.
La sekvintan matenon Berta ricevis la jenan
leteron:
Kara Berta!
M i devas kaŭzi al vi grandan ĉagrenon: mi
sentas, ke mi estas devigata sciigi vin pri io,
kion mi pro multaj kaŭzo) ĝis nun prisilentis,
ka, pro tio mi petas vian pardonon. La doktoro,
denove ekzameninte miajn okuloln antaŭ nelonge, esperigis min, ke eble mi reakiros mian
tutan vidkapablon, ka) tial mi tu, poste venis
al vi kun mia geedziĝpropono. Sed Ĉar vi
estis malsana ka, suferanta, ni prokrastis nian
intencon. M i tiam por vi ion kaŝis, kion fakte

(S-ro R. skribas „nia)n religiajn kredo|n“ , sed
tio ŝajnas skriberaro.)
Fine eble interesas s-ron R. la fakto, ke !a
tuta 19-kapa personaro de la Heroldo-eldonejo
estas kristana, ka, inter ili nur du nekatollkoj.
Do, supozeble, ni ĉiu, devos bruli en infero, pro
tio ke ni eldonas herezan (?) gazeton!? Feliĉe,
ke s-ro R ne estas la Juĝonto mem, alie Satano
devus malatenti la Vaŝingtonan Konvencion pri la
8-hora labortago, kaj lia, mil diableto) devus, postlaborante, tro multe ŝviti. Dio estas kompatema.
Je tio ni esperas.
®

En la februara numero de E. K. pastro Ramboux denove provas renversi la faktojn. Tie li
asertas, ke jarabono de E. K. kostis 4 sv. fk. en
la sama tempo, kiam Verda Slelo kostis 3 sv. fk.
Tion li asertas por pruvi sian diraĵon, ke V. St.
kostas preskaŭ la samon kiel E. K. Fakto tamen
estas, ke V. St. kostis tiam por simpla abono
15-monata 3 sv. fk. (larabono do 2 4 0 sv. fk.)
ka, por kolektiva abpno 15-monata 2.40 sv. fk.
ĝis 1.50 sv. fk. (larabono ĝis 1.20 sv. fk.) E. K.
laŭ sciigo en la decembra numero mem, 4.50 sv.
fk., do preskaŭ la duobton kiel simpla jarabono
de V. St. ka, preskaŭ la kvaroblon kiel kolektiva
jarabono de V. St. po 25 ekzemplero). Eble s-ro
R. nun diros, ke li skribis la noton ,am en novembro, kiam E. K. kostis ankoraŭ 4 sv. fk.; sed,
tiukaze, la noto estis erarigo de I* publiko, ĉar
li publikigls ĝin nur en decembro, kiam la prezo
jam estis 4:50, ka), kiel redaktoro, li certe povis
eviti tian erarigon.
La aserto, ke Verda Stelo kostis preskaŭ la
samon kiel Espero Katolika, do restas malveraĵo.
(ĉ e la nuna prezo de V. St., la diferenco estas
eĉ pli granda.)
Kiel strangain vojojn iras la pensado de pastro
R , tion pruvas la jeno: En la decembra numero
de E. K. li nomis .reklama lertaĵo* nialn parolojn
pri la malkareco de Verda Stelo. ĉ a r, en V St.
de decembro, ni refutis lian atakon, li nun skribas,
en la februara numero de E. K , ke .s-ro Teo
Jung ne ŝatas, ke oni konsideras lin kiel »lerta« !“
ĉ u povas ekzisli pli ridinda pensirado?
ĉ io montras nur la bataicman senton kaj la
nesupereblan fanatikecon de s-ro R. Li estis la
unua, kiu atakis nin (pro nia neŭtraleco). Same
li atakis UEA (pro ĝia neŭtraleco), ka, li eĉ (en
la februara numero de E. K.) atakas sian propran
fraton .Katolika Mondo" pro tio, ke ĝi estas
.tendence liberala*. ,,Kion oni povas fari kontraŭ
tia fanatikeco — fanatikeco senskrupula, kiu eĉ
ne timas renversi la veron?
Tia fanatikeco
malarmigas ĉian sanan homracion
Ni nur bedaŭras, ke ni devas skribi tiujn ĉi
vortojn kontraŭ unu el la niaj (por tiel diri), kaj
eĉ kontraŭ pastro, kiu unuavice devus montri la
kristanan amon, komprenemon kaj precipe nepran
veremon.
Heroldo k a j Verda Stelo tamen restas neŭtra la j k a j veremaj, kvankam la partieco ka, kelkfo|e la renverso de la vero eble estas pli oportuna,. N i forte esperas, ke nia, legantoj, kaj
precipe ankaŭ nia) k a to lik a j leganto), konsentas
al tiu nia vidpunkto.
mi estus devinta konfesi, nome ke laŭ mia
propra opinio mia, okulo, ne resaniĝos: sed
ĉar la doktoro povus trompiĝi ka, eĉ mi mem,
mi prisilentis mian timon esperante, ke la estonteco montriĝu kiel favoranta ka) feliĉon alportanta anoncisto. Sed, ho ve, montriĝis, ke mia,
espero, estis vanaj, Ĉar hieraŭ la doktoro denove ekzamenis miajn okulojn, ka) post longa
ka, serioza ekzamenado li devis sciigi al ml
ion, kion mi nur hezite ka, per tremanta mano
devas al vi skribi.
La stato de mia, okulo) estas tia, ke ne nur
resaniĝo estos neebla, sed ke iom post iom
mi tute blindiĝos. La konscienco min riproĉas,
ke mi ne ,am pli frue skribis al vi aŭ diris al
vi mian propran opinion pri la stato, en kiu
troviĝas mia, okuloj. Erari estas home, tial
mi povas pardoni al mia doktoro lian eraron,
sed mi ne povas pardoni al mi mem, ke mi tiel
longe kaŝls al vi la teruran staton, en kiu mi
troviĝis.
Blindulo estas ŝarĝo por ĉiu) homoj, mi do
devos fariĝi ŝarĝo al multa); sed al vi mi ne
volas estiĝi tia ŝarĝo. Vi estas tro luna por
preni sur vin la taskon, kiun edzino kun blinda
edzo nepre devas surpreni. Ne demandu, ĉu
mi vin ne plu amas! Vi scias, kion mi ĉiam
sentis por v i; sed via estonta feliĉo estas al
mi tro kara por toleri, ke vi oferu vin pro mi.
Vi estas ankoraŭ tiel )una, via koro estas tiel
plena je espero, ke neeble mi konsentos, ke vi
pro mia estonteco unuigos vian vivon al tia
de viro, por kiu la estonteco estos nur profunda
mallumo sen ĝo)o ka, eble sen konsolo. M i
diras: eble sen konsolo, Ĉar la nura konsolo
al mi restanta estas la espero, ke vi feliĉiĝos
sen mi. Vi estas pll luna ol mi, vi forgesos
pli facile ol ml la staton, en kiu ni nun troviĝas, kaj sendube vi renkontos alian viron,
espereble pli Junan ol mi, kun kiu vi povos
estiĝi feliĉa.
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etero el Sveduio.
Oodegard, febr. 1927.
Svedujo estas vastega lando. La norda parto
estas tre malvarma ka, montop!ena. La pli suda
havas malpli severan klimaton.
Oni tial povas
elekti laŭ sia plaĉo la lokon por sia loĝado.
La popolo superas iomete ses milionojn ka)
estas multespeca. Ekzistas homo, tro babilema).
Je Ĉiu okazo ili paroladas kiel malplena, barelo,
,e frapado. Estis iam tia parolisto-parlamentano,
kiu parolis jene:
.M iaj sinjoro)! M i ne havas ion por d ir i;
sed estas por- mi neeble esti silenta.
Estas nur
tio, kion mi volis diri.“
Kontraŭe oni ofte trovas personojn, al kiul la
vortoj tute mankas, malgraŭ ke ili ne estas surdmutulo). lam mi aŭdis pri viro loĝanta en Ameriko, kiu sentis enuon kaj sopiris al Svedujo, kie
li havis fraton Fine li prenis siajn ŝparitajn
monerojn, aĉetis bileton ka, vojaĝis.
Veninte proksimen al Ia hejmo, li ekvidis sian
fraton, kiu plugis kampon.
La volaĝanto haltis
antaŭ li ka, sa lu tis:
.Bonan tagon, Johano!“
.Bonan tagon, K a rlo !“
.V i plugas, kiel mi vidas."
.Jes. Ka, vi volaĝas, kiel ml vidas.“
.Jes.“
Ambaŭ fratoi ekrigardis momente unu la alian.
Ka, tu, poste Karlo revoiaĝis Amerikon.
Tro multe ka, tro malmulte estas egale malbona. Kontraŭe bonaj vorto, ĝustatempe elparolita) estas perlo, aŭ .oraj pomo, sur arĝenta plado“ .
David Kar/sson.

La mlnacanta gasmilito.
En sia, komuniko, al la gazetaro Mondjunulara
Ligo, kiu ankaŭ uzas Esperanton, elmontras la
teruran efikon de la uzo de gasOj dum milito.
ĉ ie oni atendas ampleksan uzadon de venenaj
gasoj en venonta milito. Tion pruvas ne nur la
multnombraj sciencaj publikigajol tiurilataj. La
Brita Armea Konsilantaro jam publikigis .M edicinan manlibron por la gasm ilito“ , kiu estas destinita precipe por la sanitara, oficiro). Tiu ĉi
verko komencas per la vortoj: .L a kemia m ilitgvidado estas rapide evoluanta scienco, kaj estas
certe, ke la malamiko (!) klopodos neniigi niajn
protektrimedojn, uzante konatajn venenojn pli
efike ka, en pli alta koncentreco trans pli grandajn
areojn kaj ankaŭ enkondukante novajn venengasojn.*
Sekvas instrukcio por la sanitaraj oficiroj, studi
la manlibrojn pri ĝenerala defendo kontraŭ kemiai
armilo, kaj proflti ĉian okazon por lerni la aplikadon de la protektrimedoj. 111 ankaŭ alkutimiĝu
al la uzado de gasmaskoj kaj spiraparatoj, por
esti kapablaj, ankaŭ portante la maskojn, plenumi
siajn devojn je nemalgrandigita forto.
La libro okupiĝas pri ĉiuspecaj venengasoj kaj
ilustras la zorgemon, per kiu oni devas studi la
aferon.
Unuavice estas pritraktita la .sinapa
(mustarda) gaso“ , kaj oni antaŭdiras, ke en la
ple, proksitna m ilito oni uzos ĝin amplekse, ĉra
la regiono malpurigita per la sinapa gaso restos
danĝera dum longa tempo. Oi povas, eĉ per plej
malgranda kvanto, eĉ )e proporcio 1 : 5 000000
Ne pensu pri la malmulto, kion mi tiam ka)
tiam kaj propravole faris por vi. Vi ,a neniam
tion petis de mi, kal mi mem devigis vin eksiĝi el via antaŭa ofico. Mia, financa) subteno,
al vi estis nur bagatelo, kompare kun la riĉaĵol, kiuin mi posedas, ĉar mia patro postlasis
al mi multe pli, ol iam mi povis esperi ka,
atendi; kaj ili ankaŭ estas bagatelo, kompare
kun tiom da amo, Juneco, beleco ka, bonkoreco,
kiom vi donacis al mi.
Penu forgesi min ka|, se eble, pardonu min,
se ĉi tiu letero faros ai vi multan ĉagrenon . . .
mi ne povis agi alie.
M i redonas al vi vian liberecon. Konsideru
min de nun via protektanta amiko ka, ne rifuzu mian estontan helpon, ĉar mi scias, ke vi
ĝin bezonos.
Eble mi vizitos vin post kelkaj tago,, se mia)
okuloj permesos, ke mi iru al vi. Pardonu, ke
mi Ĉiam malatentis vian bonan konsilon pri la
aĉeto de nova, okulvitroi, Ĉar eble ili estus
povintaj eviti la tutan ruiniĝon de mial okuloj.
Montru Ĉi tiun leteron al sinjorino Kelderman
ka, sekvu la konsilo)n, kiu,n ŝi donos al vi I
Via malfeliĉa
Eduard.
Berta legis la leteron kun miksita, sento, de
malĝojo ka, ĝojo, kvankam ŝi tu, akuzis sin pri
maldankemo, kiam la unua eksento de ĝo,o sin
trudis al ŝia koro. La penso, ke Eduard estas
blindiĝonta, plenigis ŝin je teruro ka, kompato,
ka| larmoj rivere elfluis el ŝia, okulol, larmoj de
sincera ĉagreno; sed legante, ke Eduard memvole redonas al ŝi ia liberecon, ŝi vole nevole
sentis neesprimeblan ĝojon, ĉar tu, ŝi pensis pri
Jozef.
Si sonorigis ka), kiam la vidvino eniris, ŝi
k r iis :
— Ho, kara sinjorino . . . legu Ĉi tiun leteron!
Eduard skribas al mi, ke II tute blindiĝis. Ho, la

N iim ero 7

N e ro ld o d e Esperanto

kaj eĉ 6—18 horojn post la atako, kaŭzi malsanojn. Gasmaskoj ja protektas okulojn kaj pulmojn, sed speciala protekta uniformo estos nepre
necesa.
La efikoj de la .levizito* laŭdire estas similaj.
La levizito estis fabrikita de 1’ amerikanoj sed
ankoraŭ ne uzita en la mondmilito. .Fosgeno*
kaj .klorgaso* estas speciale menciindaj inter la
gasoj venenaj por la pulmol. Iii povas mortigl
homon en du horoj, kaj oni konstatis, ke ĉe 81
el 100 mortoj, kaŭzitaj de tiuj ĉi gasoj, la morto
venis en 24 horoj.
ĉ u ne, ni demandas nin, antaŭvidante la terurajn efikojn de estontaj m ilitol, kiuj multege superos
tiujn de la pasinta mondmilito kaj kiuj eventuale
povos neniigi la loĝantaron de tutaj Iandoj, ĉu
ne (ni ripetas) ĉiu unuopa el ni devus laŭeble
kontraŭstarl kaj kontraŭbatali novan militon ? Sed
1a homaro ŝajne ne fariĝis prudenta.

Pestalozzi.
La 17-an de februaro nunjara oni festas e i
Svislando kaj en aliaf landoj la centan datrevenon
de la mortotago de Heinrich Pestalozzi. Li nasklĝis e«i ZUridi la 12-an de januaro 1746.
Pestalozzi estis granda pedagogo, kiu ne nur
estas konata en sia patrolando, sed ankaŭ malproksime de ĝi en eksterlando.
Li dediĉis sian
tutan vivon, kiu estiĝ s vere ĉagrenoplena kaj
rlĉa |e nehavo, al edukado de infanoj. Kal vere
malstre li kapablis eduki la infanojn, kiuj estis
submetita) al lia patra zorgado. Kun pura, senflna amo II regis siajn infanojn, kaj tiuj amis lin
kiel patron. Kaj li atentigis ilin je la aliaj homoj
kaj petis ilin zorgi ankaŭ por homoj neriĉaj,
kadukaj kaj malsanaj, ĉar li estis homarano konvinklta ei profunda koro.
Unu sentencon de li mi volas cltl, kiu respeguligas lian brilan karakteron: .D isvastigi ĉirkaŭ
si benon kaj ĝojon ? Kia ekstazo de plezuro ka)
feliĉot*
Ka| alia sentenco, kiu ankoraŭ hodiaŭ estas
vlvorajta, estas jena: .Se ni volas, ke fariĝu pll
bona kaj en la plej malgranda kabano pajlokovrita
kaj en la tuta mondo, ni devas, kion ni helpi
povas, mem fari. Mi kredas, ke vi blasfemas,
kiam vi opinias ke Dio devas helpi al aliaj por
kaj anstataŭ ni kaj sen nia kunago.*
Pestalozzi famiĝis post eldono de sial mondkonataj verkoj .Lienhardt und Gertrud* (Lienhardt kaj Gertrud) kaj .W ie Gsrlrud ihre Kinder
lehrt* (Kiel Gertrud instruas siajn infanojn). Ili
apartenas ankoraŭ ĉiam al la ĉefaj verkoj de la
pedagogia Jiteraturo.
Th. St.

Atenligo.
Povos esti, ke pro teknikaj novaranĝoj en la
presejo (starigo de llnotipo-kompostmaŝino k. a.)
la venonta numero de Heroldo aperos kun prokrasto de kelkal tagoj. Okaze de tia prokrasto
ni petas niajn abonantojn, bonvole ne tuj reklamacii. Pro tio, ke tiu numero estos la 400-a, ni
intencas eldoni ĝin en speciala festaranĝo.

Tra la monde.

— Terura tertremo suferigis Jugoslavion. Oni
raportas pri la ruinigo de milo) da domoj kaj la
morto de ĉ. 600 personoj. La domaĝon oni taksas
je 100 milionoj da dinaroj.
— Kolonelo Ibanez estas komisiita formi la
novan Kabineton en ĉ ilio . Ibanez, kiu mem akceptis la oficon de ĉefministro kaj ministro de
Interno, nomis Conrado Rios Gallardo ministro
de Ekstero, Pablo Ramirez financministro kaj
generalo Ortez Vega ministro de Milito.
— Laŭ statistiko la komunista partio en Ameriko nun nombras 6000 membrojn kontraŭ 35000
en la jaro 1919.
— Proksime de Hull (Britujo) kunpuŝiĝis du
vagonaroj. 12 personoj estas mortigitaj ka) 40
parte grave vunditaj.
— Inundoj en la gubernio de Cairn (Aŭstralio)
kaŭzis la morton de 20 personoj.
— La Insulo Korsiko suferas pro granda
neĝado, kiu eĉ ruinigis domojn. 13 personol
perdis la vivon.
— Depost tri semajnoj neĝventegoj suferigas
Japanujon. Oni raportas pri granda domaĝo ka)
la morto de multaj personol.

Radie.

Esparanto ol Falun.
Denove ni ate tigas pri la Esperanto-disaŭdigo
el Falun (Svedulo) la 25 2., )e 23 h MET, ondo
400 m, sendforto 2 kilov.
Jen la deflnitiva progra m o :
1. Esp. himo „La Espero*.
2. Salutparolado.
3. wMi konas landon en soleca nord’.* (Vira
voĉo.)
4. «Dalekarlio kiei turista regiono. (Parolado.)
5. .V irkuraĝ’, malmola fer’“ (Vira voĉo.)
6. Tipaj Dalekarliaj muzikajoj, ludataj violone
de kamparanal muzikistoi.
7. .U rbo Falun kaj ĝia malnova kuprominejo.*
(Parolado.)
8. „AI la fratol.*
9. El .Jeruzalemo* de nobelpremiitino Selma
Lagerlof. (Laŭtlegado.)
10. „La tagiĝo."
11. Malnova Dalekarlia muziko.
12. „La Espero *
La programo estos tute en Esperanto kaj
daŭros ĉ. P/s horojn
Aŭskultintoi estas petataj
raporti pri la ricevado al Radio Ktubo, Falun,
Svedujo.

Esperanto el Moskva.
ĉiumerkrede el urbo*Moskva |e 22 h. M ET
per radio-stacio je nomo de Komintern (ondlongo
1450 m) okazas Esper*nfo-radio disaŭdigo|, kiul
estas aŭdeblaj en tuta Eŭropo.
Oni petas ĉiuin
aŭskultinloln,'n e p r e infnrmi pri la impresol kaj
aŭdebleco laŭ adreso: Moskva, P<>ŝtkesto 701,
al Centra Oflcelo de Esperantistoj de Ligilo. . ĉ i
tiun gravan anoncon bonvolu represigi en viaj
gazetol kaj jurnaloj kaj la spec'meno|n (aŭ eltranĉaĵojn) sendi al ni.
V ikto r Javoronkov.

Esperanto el T a llin n .

Redakcio kaj Adminiifracio
de Heroldo.

La Radio-stacio de Tallinn (Reval), Estonlo,
disaŭdigis la 6. 2. Esperanto-programon, konsistantan en parolado kaj kantoj.
M. Origorjev.

bonulo, ĉu li meritas tian teruran sorlon? Kion
do mi povos fari por li?
La vidvino legis la leteron kaj emociiĝis. ŝ i
komprenis, ke Eduard sin mem oferis kaj, leginte
ĝis la flno, ŝi diris:
— Kiel feliĉe estas, ke li scias nenion pri via
interrilato kun Jozefl Ankoraŭ ne parolu al li
pri lio ! Eble vi povos fari tion post kelka tempo.
L i ja nun skribas, ke lia sola espero konsistas
en tio, ke vi iam fariĝos feliĉa kun alia viro.
— Ho, sinjorino Kelderman, kiel bonkora li
estas . . . sed kiel malfeliĉat
— Malfeliĉa li estas; sed la sorto estas kulpa.
N i povas nur kompati lin.

La operacio okazis sed malsukcesis, tiel ke
Eduard post unu monato estls tute blinda je la
operaciita okulo, dum per la alia li povis vidi
preskaŭ nenion. Li loĝis tiam en la domo, kiun
lia patro postlasis al li. Dum la tago II preskaŭ
ne e liris ; horon post horo li sidis en unu el la
salonoj de sia domo, akceptante ĉe si preskaŭ
neniun kaj vidante nur serviston kaj servistinon,
kiuj jam delonge servis lian patron kaj kiuln li
post la morto de I* notarlo ne eksigis, ĉar ambaŭ
estis fidelaj honestaj homoj, kiujn li povis fidi.
Vespere li kelkfoje promenis kelkan tempon
en la granda ĝardeno kuŝanta malantaŭ la domo
kaj laŭlonge de kiu fluis la Lejdena Kanalo. —

XVI-a ĉapitro.
Eduard — Jozef kaj Jempsar — La fino.
Skribante sian leteron al Berta, Eduard sciigis al ŝi ion, kio estis malvera, ĉar kvankam la
okulkuracisto antaŭ duona jaro kaj denove antaŭ
semajno post akurata ekzameno certigis ke liaj
okuloj iom post iom resaniĝos, li skribis al sia
flanĉino, ke li blindiĝos. Tion li skribis kiel pretekston, por rompi la geflanĉecon, ĉar li ne volis nek
povis edziĝi kun knabino, kiu amas alian viron.
Ankaŭ li ne volis akceptl la sinoferon de Berta.
Tial restis al 11 nur unu rim edo: redoni al ŝi la
plenan liberecon, kaj lion li faris je maniero, kiu
devus feliĉigi ŝin. Sed skribante tiun leteron.Eduard
ne sciis, ke vere granda danĝero minacas lin, ĉar
semajnon post la skribado de la letero li sentis
tian malboniĝadon de sia vidkapablo, ke denove
li devis sin submeli al ekzameno.
La dokloro konstatis kun mlro, ke li sin
trompis la antaŭajn fojojn aŭ ke subita neatendita
ŝanĝiĝo de la malsano minacis la baldaŭan ruiniĝon de la okuloj. Nur tuja sed danĝera operacio povus savi unu de la malsanaj okuloj —
la alia estis jam senespere perdita.
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Iun matenon Berta ricevis leteron el Delft. La
tie loĝanta notario sciigis al ŝl, ke la antaŭan
matenon oni trovis la korpon de Eduard en la
Lejdena Kanalo, ke verŝajne pro sia preskaŭa
blindeco li falis en la akvon kaj dronis.
La subita sciigo tiel eflkis sur la knabinon,
ke ŝi senkonscie falis teren. La terurita vidvino
enkurls la Ĉambron kaj kuŝigis la svenantan
knabinon sur la kanapon, kie ŝi baldaŭ rekonsciiĝis. Rigardante ĉirkaŭen, ŝi unue ne sciis,
kio okazis; sed la letero, kiun sinjorino Kelderman tenis en la mano kaj kiun ŝi estis preninla
de la planko, revokis la knabinon al la lerura
realeco. Nerve ŝi eksplodis en laŭtan ploradon,
plendante pri la kompatinda droninto.
— Ho D io! ŝi ekkriis. Kial do li ne pli frue
atentis miajn konsilojn? Kial li ne jam pli frue
aĉetis taŭgajn okulvitrojn? Mi ofte antaŭdiris al
li, ke akcidento lin trafost
La vidvino konsolis la knabinon kiel eble plej
bone; sed ŝi flrme kredis, ke io mistera sin kaŝas
sub la katastrofo, kiu trafls Eduardon, kaj tion
ŝi kredis des pli firme, kiain ŝi legis la finon ds
la letero, kiu invitis fraŭlinon Berta al la notario,
ĉar li devos reguligi kelkajn gravajn aferojn kon-

Kroniko.
Por servl nlan leganlaron per £lam aktuala, fldlnda kaj kompleta
Informaro, nl bezonaa scllgoln (sur poSlkarlo aŭ aparta folleto
unuflanke skrlblta, sed ne Inter admlnlstral aŭ prlvatal scllgol) de
ĉlu novalo el la esp. movado.
Kondlĉol: raplde, konclze, fldtnde
legeble (preclpe nomol).

Eŭropo.
A ŭ s trio .
W 1c n. La 2. 2. okazis ĝen. kunveno de la esp. grupo
en „La Naturamikoi* La grupo ekzistas unu jaron, ĝia
membraro aliiĝis de 30 at 92 p. Dum la jaro oni gvidis
tri kursojn. Por la propagando de la naturamika movado
oni tradukis 21 artikolojn, kiuin publikigis kvar gazetoj.
Ciudim <nĉe okazis ekskursoi. Orupkunvenoj okazis Ĉiun
duan ma>don, kelkfojc kun paroladol, otte ankaŭ kun lumbildoi. La grupo estas en inlerrilato kun dek eksterlandal
grupol en kvin lando|. Nova eslraro: estro MUller, vlcestro
Fischer, kas. Klein, sekr. Polzer, gvidantestro Poppe kai
kvin komitatanoj. La 8. 2. komenciĝos nova kurso por
komencantol.

Bulgarujo.

Propagandan rondvolaĝon
entreprenis lastatempe s-ro Iv H. Krestanoff. Li vizltls la
regionoin (urbofn ka| vilaĝoin) de Pirdop, KoprivStica,
PanagluriSle, Blropole, Orhanie, Novoselci, jambol, Sliven,
Kazanlik la Poza V alo )kai Stara Zagora. Bn multaj lokoj
li faris aukcesplenaln paroladojn pri la internacia vivo kal
lingvo Bn kelkal lokoj kiel sekvo de tio fondlĝis grupoj
kaj malfermiĝis kursoj.

Francujo.
m I e n s. La urbestraro aenpage dlsponigis Ĉambron
por la kunveno de la grnpo.
C a n c o n (L o t-e t-O a ro n n e ).
Propaganda parolado okazia sub la prezido de s-ro urbestro Lacoste.
Orupo fondiĝis.

Germanujo.
A a c h a ffe n b u rg .
Bsp. Klubo 1912 aranĝls 21. 1.
intereaan vesperon, al kiu e»tis invititai ankaŭ neesperantistoj
S-ro Smit el Haag vizltis nian urbon dum sia
rondvolaĝo ka| faris lumbildparoladon pri la nederlanda
popolo.
ĉ . 50 p. ĉeestis.
La aŭdantaro donis grandan
aplaŭdon.
La sukceso de la vespero estis, ke kvin neesperantistoj luj aliĝis al nova kurso. La tri Ĉi lieal gazetoj raportis per artikoloj prl tiu Ĉi vespero.
C h e m n i b. Esp. Sodeto Sanĝis sian klubejon.
ĉii
estonte kunvenos Ciuvendrede en .Kuhnerls Bierstube*,

BrUckenstr.
10. 5 parolos tie ĉi la holanda samideano s-ro Smit.
D r e s d e n. 6. 2. loka societo festis slan jarfeston
en ornamita salonego de Vereinshaus
Prezidanto s-ro
Karsch salutis la Ĉ. 500 gesamideanojn kai gastojn. Muzikprezentadoj ktp. beligis la vesperon. Posle balo kai tombolo plue helpis al bona rezultato de la festo.

Hispanujo.
C h e s t e.
Sekve de festo de 18. 12. malfermiĝis du
noval kursoj. S-ro Fr. Manez Sanchez ka| aliai fervore
laboras por nla afero. La princino Paz petis de la samideanoj, kiu) organizis la helpon por la aŭstral infanoj,
Ciu|n dokumenlo|n, fotografajojn ktp. por Pac-ekspozicio
en Muniz (Ĉu Mllnchen en Germanujo ? R ed ) por prezenti
la esp helpagadon kiel la plej grandan, kiun faris Hispanuio
post la milito.
S c v i l l a . Estas aprobite, ke en sepl. 1998 okazos
Ĉi tie la 7-a Hlspana Kongreso de Esperanto. Ĝi okazos
kelkajn tagojn antaŭ la inaŭguracio de la granda ekspozicio lbero-Amerika, kiu komencos oficlale la 12.10.1928,

Hungarujo.
B u d a p e a f.
En kelkai vagonoj de la Hungaral
S'atfervojo| estos bildo, de Budapest kun kvinlingva subskribo, la kvina lingvo estas Espcranto.
En laborista
grupo oni sukcese prezenlis unu scenon de la Tragedlo
de Homo en Esperanto. — La Hungaria Esp. Soc. Laborista ricevis uor instruaj celoi de la urbo Budapest subvencion de 15 000 000 kr. (1 200 pengoj) por 1927.

Polujo.
K r a k o w. 21. 1. komenciĝis en la Ĉi tiea Polica
Lernejo oticiala instruado de Esperanto, kiun gvidas D-ro

sideranlaj la testamenton, kiun Eduard postlasis
kaj deponis Ĉe la notario du semajnojn antaŭ sla
morto. La vidvino pensls, kal eble rajte, ke ĝenerale juna viro faras sian testamenton nur, kiam
li sentas sian proksimiĝantan morton aŭ post
kiam lin atakis danĝera malsano. Sed Ĉar Eduard
ne bezonis limi baldaŭan morton, li sendube pro
specialal kaŭzoj faris siajn lastajn antaŭmortain
aranĝojn jam tiel baldaŭ. Sinlorino Kelderman
tamen estis tro prudenta kaj slngarda por eldiri
sia!n konjeklojn, kaj ŝin feliĉigis la kredo, ke
Berta tute ne supozas ion similan. —
La sekvintan tagon Berta kaj sinjorino Kelderman kune iris al la notario, kaj ĉl tiu sciigis al
la surprizita knabino, ke ŝi fariĝis la sola heredantino de la postlasiiaj proprajol de Eduard Slolk,
sed ke la notarlo prizorgu la flnancajn aferojn de
la heredantino, pagante al ŝi Ĉiumonate suflĉe
grandan monsumon, por ke ŝi komforte vivu en
la domo de la testamentinto.
®

Pasis kelkal jaroj. Estis aŭtuno, klam kvar
homoj trairis la feran kradopordon de la tcmbelo
en Delft. Antaŭe iris juna virino kaj ankoraŭ pll
iuna viro. lli aspektis seriozaj, iris senparole unu
flanke de la alia, kaj ĉiu portis belan bukedon.
Je distanco de kelkdek paŝoj sekvis ilin du
virinol irantaj ankaŭ unu flanke de I'alia. Unu de
ili estis sanaspekta, iom dika sinjorino, kaj la
alia, kiu estis tre maldika kaj pli altkreska, havis
flave-blankan vizaĝkoloron.
Malrapide la kvaro iris pluen laŭ la vojetoj de la
tombejo, preler starantaj kaj kuŝantaj tomboŝtono).
— Kiom bela paro ili estas I mallaŭte diris la
virino kun la flave-blanka vizaĝo.
— Jes, kaj laŭ kia stranga maniero ili trovis
unu la alian ) rimarkigis la alia.
— La ĉefa afero estas, ke ili sln amas reciproke, kaj pri tio neniu povas dubi.
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M ero ld o d e Esoeranto

N um ero 7
Dreher. La lernelo nombras 45 anojn. — 27. 1. flniĝis en
Muzeo Industria du kursol.
Du novai komenciĝis.
La
kursflnijiiol fondis novan gropeton nomitan .Verda Stelanaro*«(Ĉar preakaŭ Ĉiuj abonas nian monatan .Verda
Stelo*), kiu nombras 25 anoin. — .Pola Esperanlisto*
Aperas depoat ianuuro en Krak6w.
Ĝia Ĉefredakloro
lariĝis s-ro B. Kuhl.
P lo c k . Tagĵurnalo .Express Plocki* preslgas ĉiu|n
artikolofn de Esp. Press,
W a rs z a w a .
Tagĵurnalo .Nasz Przeglad* (Nla
Revuo) preaigas molte pri Esperanlo.

U. S. S. R. (Rusujo.)

K r a s n o d a r. 23. 1. okazis jarkunveno. ĉeestis
26 p. Aperigita estas n-ro 1 de murgazeto .Esp. movado*.
Materialo estas Ĉerpita el Heroldo.
Komenciĝis nova
kurso ĉe Kooperaliva Teknikumo.
Partoprenas 54 p.
En Krasnodar nun funkcias 8 kursoj kun entute 125 gekursano).

Leterkesto.
C M. F. en S Laŭ niaj kondiĉo), vi nun pagis por
entute 12, ne por 10 ekz. de Verda Stelo. Ni do sendas 12.
D. en K. Ni mulle dankas pro vlaj oflaj raportoj, informol ktp., sed ni dezirus, ke vi pli bone atentu vian
afrankan tarifon. Denove ni pagis punon por via karto.
J. R en O Monon vi povas sendi per banko.
W F. en S Ni esperas, ke estonte ni povos publikigi
pli multe da literaturo en Heroldo ol lastatempe.

Libera tribune.
Snb ttu Cl rubrlko laŭ dlsponcbla loko estas lolale enpresatal Clal sclIgol lnformo), krltlkol, llberal vortol ktp. La redakclo tamen ne prenas
sur sln lun respondecon prl la enhavo, sed ftl rezervas al sl la ralton
evenluale rlfuzi ne konvenaln artikololn.

Esperanto en balta) ŝtalo).
Antaŭ kelkaj monatol mi legis en Litova Slelo alvokon
adresltan al esperantistoj en baltaj Statoj por pritrakti
serioze la enkondukon de Esperanto kiel internacia he'oa
lingvo inter tiuj ŝtaloj kiuj sendube tre bezonas ĝin. Ĝ>s
hodiaŭ mi nenion relegis pri la sama intereaa temo, kion
mi tre bedaŭras.
Mi opinias, ke la enkonduko de nia lingvo komencos
precize en tiuj malgrandaj ŝtatoj tre proksimai unu al la
alia kaf tamen tre diverslingvaj. Apud la Balta maro
loĝas naŭ diferencaj Ŝtato), por kiui la oflciala enkonduko
de Esperanto kiel helpa lingvo inter ili estus utilega, kal
tiu ulilego baldaŭ klare montriĝus al aliai ne potencaj
Ŝtaloj loĝantaj apud la Nigra kaj Egea maroj kaj en Centra
Eŭropo. De tie Esperanto jam disvastiĝus kun fulma
rapideco tra luta Eŭropo, Azio kai Afriko.
Sed ni ne lasu tro kuri la fantazion. Estus tre interese
aŭdi denove pri la progresoj de Esperanto en baltal ŝtatoj.
Kun granda plezuro mi legus denove novaioln kiel ekz.
pri laŭleĝa enkonduko de Esperanto en maraj, komercal,
telegrafaj ktp. lerneloj de baltaj ŝiatoj. Se mi bone rememoras, en la dirita alvoko al esperantistoj de baltaj
ŝtatol oni parolis pri Esp. Kongreso de baltaj ŝtatoj kal
ankaŭ, mi kredas. pri fondo de aparla Asocio, kiu petus
al la diversaj registaroj la laŭleĝan enkondukon de Esperanto *
L. de O , Bilbao.
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La lasfa) 150 ckzcmplero)!
Mendu tu j se v i deziras ankoraŭ ric e v i e k z im p le ro n !

Teo Jung

La Alta Kanto de la Amo
baladsimila poemo 102-strofa,
p rem iita p e r /a Natura Pioro ĉe !a Internaciaj
P lo ra j Ludoj 1926.
La lukse presita libreto kostas rm k. 0 ,7 5 ; p o r
afranko aldonu rm k. 0,20, el Oermanujo k a j A ŭ strio
rm k. 0 1 0 .

Heroldo de Esneranto, Horrem b. Koln
Libreja Pako, Oermanujo.

Hotelo Alpina
Tschiertschen apud Chur
Svislando

★

1400 m, bela) skikampo)
apud la hotelo, tre bona
nutraĵo, sin rekomendas.

Jak. W icsncr.

Tri ĉarmaj kantoj.
Tro malmulte konataj estas la ĉarmaj ka nto j:

La Kongres-Amatino.
Kanto humora. Vortoj de John Merchant.
Muziko de H. Moy Thomas.

P eto al ra d lo -a m a to ro j.

Mia verdasteiuiino.

ĉ lu j radio-amaloroj en malproksimaj landoj,
povantai aŭskulti la sendstacion de Warszawa,
sendantan sur nova ondlongo (400), bonvolu sciigi
pri lio Prof. L. Kronenberg, War»zawa 7, Polujo.

Valsa kanto. Vortoi de W. M. Page.
Muziko de H. Moy Thomas.

La vojaco.
Humora kanto originala. Verkis kaj
komponis H. Moy Thomas.-

Ni serĉas pertektan

| Komposllslon por linofipo. |
KondiĈo: scipovo de Esperanto
kai germana lingvo.

Heroldo de Esperanfo,
Horrem b. Koln

Prezo po kanto kun fortepiana akompano inkl.
afranko mk. 1.— (Oermnnujo kai Aŭslrio mk.0.90).
Por revendistoj kaj esp. grupoj rabato

Heroldo de Esperanto, Horrem b. Koln
Libreja fako.

Fako Presejo
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Ambaŭ eksilentis. La juna paro haltis antaŭ
staranta, bele skulptita tomboŝlono, sur kiu oni
jam de malproksime povis legi la nomon de la
sub ĝi ripozanto:
EDUARD STOLK.
Malrapide la du virinoj iris pluen kaj, atinginte la tomboŝtonon, ankaŭ ili haltis.
Kelkajn momentojn neniu el la kvaro diris
unu vorton. ĉ iu gravmiene kaj enpense rigardis
la nomon de la mortinto. Fine la juna virino sin
klinis, demetis sian bukedon ĉe la piedo de la
tomboŝtono, kaj kiam ŝi restariĝis, du brilaj
Iarmoj falis sur la florojn de la ĵus demetita bukedo. ŝ ia j lipoj nerve tremetis, kaj kiam la juna
viro ankaŭ metis sian bukedon teren, li kaptis
ŝian manon.
— Li estis tiel bona, ŝi ĝemdiris, li estis la
plej bona homo, kiu iam vivis, sed, ho ve, iom
obstina! Kial li ne ĝustatempe aĉetis taŭgajn
okulvitrojn ?
Singarde ŝi tuŝis la ŝtonon per la m ano; ŝiaj
fingroj malrapide glitis laŭlonge de la nomo de
1’ mortinta amiko kaj protektinto, kvazaŭ por ĝin
karesi. Poste ŝi sin turnis kaj foriris.
La juna viro, iama ĉifoneto, nun arkitekto de
preĝejoj kaj turoj, denove iranta Ĉe ŝia flanko,
kaj la du virinoj, sekvantaj je malgranda distanco,
returne iris laŭ la samaj vojetoj por eliri la tombejon. Neniu parolis, sed ĉiu kun emocio pensis
pri la strangaj kapricoj de I’ sorto, kies antaŭdifinitajn celojn neniu povas kompreni kaj kiu ofte
destinas vere noblajn karakteroln kiel viktim ojn
por feliĉigi aliajn homojn en ĉi tiu stranga, misteroplena mondo.

-
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Danĝera eraro.
Laŭ vera okazintaĵo
rakontis originale en Esperanto M. Fehr.
En iu urbo malleviĝis la nokto.
Estis dum
tiu epoko, kiam ankoraŭ ne bruis la vagonaroj,
ne rapidis la aŭtomobiloj.
Pro tio la atratoj
kuŝis silente en mallumo, ĉar ankaŭ lanternoj
mankis tiam en la urbeto.
Tre malofte iu sola homo rapidis tra la stratoj
malforte lumigataj de duonluno. Ankaŭ malgranda
knabo kun botelo en la mano paŝis timeme tra
la nokto. Li haltis antaŭ apoteko kaj tiris la
sonorilon.
La apotekisto jam dormis Kun sia familio.
Nun li ĉagreniĝis esti vekita dum noktomezo.
Kiam li malfermis la fenestron kaj vidis la malgrandulon, li ĵetis kelkajn vortojn de kolero. La
knabo ekploris. Pro tio la apotekisto malfermis
la dompordon.
„Kion vi deziras, knabo?* li demandis, malfacile kaŝante sian koleron.
„M i volas aĉeti medikamenton por mia panjo.
Ŝi estas malsana preskaŭ ĝis morto.
Bonvolu
rigardi la recepton I"
Dum la viro pretigis la kuracilon, la knabo
timeme kaŭris en angulo.
Tiam li akceptis la
plenigitan botelon kaj kuris hejmen por helpi
sian karan panjon.
La apotekisto ree enliriĝis. Subite li eksaltas
kaj rapidas malsupren.
ĉ u mi donis al la knabo la ĝustan rimedon ?
ii pensis. Sur la magazena tablo staris malŝlosita botelo, kies surskribon kaj etiketon li ne bone
atentis antaŭ minutoj pro la duondormo.
Nun
li rigardadas terurigite la etiketon: du ruĝaj
krucoj kaj inter ili la vorto — venenot
La viro paŝas ekscitite tra la ĉambro, senĉese
ripetante : Mi estas la mortiginto de patrino. Kial
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Nia nova romano.
En la venonta numero ni komencos la publikigon de originala romano de nia ĉefredaktoro
Teo Jung. La romano havas la titolon „Landoj
de l’ Fantazio“ . Ĝi temas pri du kuraĝaj junuloj,
loĝantaj en la Lando de 1’ Feliĉuloj — lando
fantazia kuŝanta meze de grandega dezerto kaj
ĉiuflanke kvazaŭ hermetike fermita kontraŭ la
cetera mondo per altega montaro. En la Lando
de I’ Feliĉuloj cirkulas la famo pri .landoj de
grandaj sorĉistoj*, kie oni scipovas konstrui domegojn puŝantaj la ĉielan plafonon kaj kie ekzistas multaj mirigaj miraklaĵoj, kaf la du junuloj
intencas viziti tiuln landojn, kiuj por ili mem
estas .landoj de I’ Fantazio*
Kiamaniere ili
efektivigas sian intencon kaj kiu n diversspecajn
aventurojn ili spertas en la .landoj de 1’ Fantazio",
tion la interesato bonvolu legi en nia nova
romano.
Ke en la romano ne mankas la amo, la
romantikeco kaj la poezio, tio estas komprenebla
de si mem. Ankaŭ la temo de artefarita lingvo
estas tuŝita.
La romano tamen nenion enhavas,
kio ne estus ebla ĉe la nuntempa stato de nia
civilizacio.
Ĝi do ne anticipas, kiel multaj aliaj
romanoj, cent- aŭ eĉ miljaran progreson de la
tekniko rilate al ĝia nuna stato. Ni esperas, ke
la nova romano kontentigos niajn legantojn.

NovaJ Libro-Akcioj.
Kiel por la antaŭa romano, ankaŭ por la nova
ni eĵdonas t. n. Libro-Akciojn. Unu akcio kostas
20 rmk., 5 dolarojn, 25 sv. frankojn aŭ egalvaloron. Por tio Ia akciano ricevos la romanon,
post apero en Heroldo, en formo de bela, ampleksa libro broŝurita. Kiu krompagas 4 rmk.,
unu dolaron, 5 sv. fk. aŭ egalvaloron, ricevos la
lib ro n bele binditan. Krom tio, kompreneble, ĉiu
rericevos sian enpagitan monon : 20 resp. 24 rmk.
aŭ egalvaloron. Ni klopodos aperigi la novan
romanon en formo de libro je Kristnasko 1927,
tiel ke ĝi estos valora kristnaska donaco.
La dua parto de la romano .Jozef kaj la
edzino de Potifar* de H. J. Bullhuis estas ekspedota al la ĝisnunal Libro-Akcianoj post du—
tri semalnoj. Akcianoj, ktuj deziras rericevi sian
monon plus la promesita rentumo, skribu samtempe ensendante la malnovan akcion.
Ankaŭ
akcianoj, kiuj deziras resti akcianoj por la nova
romano, skribu ensendante la malnovan akcion
interŝanĝe por no va ; por la promesita rentumo
(rmk. 1.—) ili eventuale mendu libron laŭ nia
katalogo.
Malnov-akclanoj, kiuj deziras resti
akcianoi ankaŭ por la nova romano kaj ricevi
ĝin kiel binditan libron, sendu ankoraŭ egalvaloron de 4 rmk. (Kompreneble, ankaŭ tiu kromsumo estas repagota.)

A noncetoj
destinitaj por la hodiaŭa numero aperos nur en la
venonta numero, kiu estos presata en multe pli
granda eldonnombro kaj, se eble, en amplekso
de 8 paĝoj.
mi ne demandis la nomon de la knabo ? Eble
mi ankoraŭ povus malhelpi la malfeliĉon.
Sed
nun ĉio estas vana, ĉio estas vana t
Malespere li sidiĝas sur seĝon.
Jus la sonorilo ree eksonas.
Kiam li malfermas la pordon, eniras la fremda knabo, forte
plorante.
Ektremante la apotekisto demandas: „KieI
fartas via patrino ?“
„ ŝ i mortos I ŝ i mortos t“ kun larmoj plendis
la knabo. „Pardonu, kara sinjoro, ke mi denove
petas la medikamenton.
Antaŭ nia dompordo
mi falis kaj rompis la botelon “
La knabo daŭrigis plori kaj timeme observis
la vizaĝon de la viro, kies koleron li timis. Sed
tiu ĉi viro nun certe mem ploris, ĉar kelkaj larmoj
glitis trans liajn vangojn.
Tiam li ĉirkaŭprenis
la knabon kaj donacis al li sukeraĵojn.
Kiam la knabo ĝojigite forlasis la apotekon
kun nova medikamento, la viro diris, ke li vizitos
lian patrinon.
______

SercoJ.
L i : Enjo. sinjoro M., al kiu vi foje fianĉiniĝis, hieraŭ
m orligis sian edzinon pro malfideleco.
Si : Terure I Estas bone, ke mi akeeptis vian edziĝproponon.

®

Gasto en restoracio, trarigardante la fakturon : len vi
enfakturigis bifstekon.
Mi ne rememoras, ke mi manĝis
tian.
Kelnero : Tion mi kredas volonte.
Niaj bifstekoj ne
estas tiel grandaj, ke oni facile povas rememori pri ili.

In struislo : Karlo, citu tri sovaĝajn beston, rapide I
Karlo : E . . . e . . . Du leonoj kaj tigro.
E. U.

Sesjara Sonjo: Patro, kial unu patro povas havi kelkain
infanojn, kaj infano nur unu patron ?
E. U.
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