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... kaj nunĵare: en Krakovo.
Spite!

Nuboj pendas sub la
ĉielo. Kiel nepenetrebla vualo de minacoj kaj zorgoj. Sufoka estas la aero.
Ciumomente oni atendas, ke fulmo ekflagros, skribante per flamliteroj sur la
grize-nigran ĉielplafonon unu timigan
vorton: Krizo.
Krizo! iras krio tra la landoj. Krizo
en la centro de Eŭropo. Krizo en la
kvin kontinentoj de la mondo. Krizo
en politiko, krizo en socio, krizo en
ekonomio. Krizo eĉ — en Esperantujo.
Kaj tamen — malantaŭ la grizc-nigra
vualo ankoraŭ etendiĝas la blua firrnamento. Gi ekzistas ankoraŭ. ĝi nur estas
kaŝita. Venka suno iam elaperos, ŝirante la vualon, dispelante la pecojn ŝirrtajn kaj superverŝante ĉion per radioj
de brila klareco. —
Pasis malfacilaj semajnoj. Semajnoj
de dubo, de zorgoj kaj minacoj, semajnoj de_neLvmurtiga-xlre£iicco.
Krizo! Krizo!
Terura fulmo, kiam ĝi subite enfalas
en 'la fluadon de 1’ evoluo, eĉ kvankam
la nuboj jam antaŭe anoncis la venontan
tempeston. Alten disŝprucas la ondoj,
ŝipoj ŝanceliĝas, ne fortike konstruitaj
aŭ ne bone direktataj malaperas en
fendoj de 1’ akvoj. Nur kie la ŝipo estas
fortike konstruita, kie energia ŝipestro
kaj bona direktilisto ĝin kondukas, kaj
kie ia ŝipanaro kaj la pasaĝeroj ne perdas prudenton kaj fidon, tie la uragano
kaj la ondoj estas senpovaj, tie la ŝipo
fine tanien atingos la havenon. Spite!
Spite . . . Cu la homaro estas ĝustamaniere gvidata? Cu la nacioj kiuj
havas ia bonan volon? Cu ili konservis
kaj konservas prudenton kaj fidon? Necesa tio estas, se ne la liomaro pcreu
kun sia multmiljara kulturo.
Spite!
Cu — nun mi parolas pri pli malvasta
medio — la ŝipo Esperanto havas spertan ŝipestron kaj taŭgan direktiliston, al
kiuj la esperantistaro povas fidi en la
tempesto? Cu la esperantistaro mem ne
perdis la kapon?
Ni ja devas venki la krizon. Ni devas.
Kaj ni venkos. Certe.
Spite!
Mi estas sidanta en mia hotelo en
Krakovo. Estas dimanĉo. Hieraŭ komenciĝis en tiu ĉi urbo la 23-a Universala Kongreso de Esperanto.
Dum la pasintaj tagoj la ĉieio estis
kovrita de densa nubvualo; eĉ hodiaŭ
matene, kiam mi vekiĝis, la griza vualo
ankoraŭ kaŝis la firmamenton. Sed nun
1a suno traboris al si vojon, en intensa
bluo pompas la ĉielo, kaj kongresa ĝojo
ekkaptas la koron.
La ceteraj nun estas ekskursantaj. Ili
havos belan posttagmezon en la arbaro. Mi restis ĉambre por komenci la
verkadon de mia nunjara kongresraporto. Sed mi ne ĉagreniĝas. Mi estas
feJiĉa simple pro tio, ke mi estas ĉi tie
en Krakovo.
Spite!
Jes, grandaj kaj nekutiinaj estis nunjare la malfacilaĵoj. La katastrofo de
Germanlando, la preskaŭ absoluta
manko de mono dum kelkaj semajnoj, la
alta imposto de KH) germanaj markoj

por la transiro de la limo, la tutmonda
krizo — ĉio ĉi ĝuste antaŭ la okaziĝo de
la universala kongreso — ne demandu,
kiel oni tamen sukcesis, finfine, alveni
en la nunjara ĉefurbo de Esperantujo!
Antaŭ ses—ok semajnoj mia decido viziti Krakovon estis absolute firma. Antaŭ nur unu semajno mi certe sciis, ke
mi ne povos veni. Do, la arda deziro,
nutrita dum multaj monatoj, ne preterlasi la nunjaran mondfeston esperantistan en la rondo 'de multaj polaj kaj alilandaj geamikoj, neniiĝis. Forflugis la
antaŭĝojo, la esperoj, kiel belaj birdoj
subite ektimigitaj. Sed des pli granda
estis la ĝojo, kiam fine, lastmomente,
tainen montriĝis ebleco.
Ne ĉiuj liavis la saman bonŝancon.
Multaj germanaj samideanoj, kiuj tre oeziris partopreni la kongreson en la najbara PoJlando, devis rezigni.
Eĉ alilandaj kongresanoj spertis malfacilajojn ae aj.LmvidiLtju.

Ln Beriiiio

mi aŭdis, ke la nederlanda karavano, al
kiu aliĝis ankaii areto da britoj, estis
malbonŝanca tiumaniere, ke la karavanestro, kiu ĝis tiam plej ekzakte prizorgis
ĉion, en la lasta momento ne estis trovebla kaj supozeble akeidentis.
Mi mem spertis lastmomente kelkajn
malagrablaĵojn. Volante viziti la polan
konsulejon en Kolonjo, mi eksciis ke ĝi
estas ĉesigita jam de iom da tempo, kaj
ke mi devas veturi Essen’on por ricevi
la polan vizon. Kiam mi jam estis ekvojaĝonta, la valizo difektiĝis kaj mi
maltrafis la vagonaron.
Sed spife al ĉio kontraŭa, fine mi
sidas en la kupeo. Rapide tondras la
ekspreso tra ia kamparo. Vilaĝoj, urboj
preterflugas, pejzaĝoj, riveroj, arbaroj.
Berlino. Mi alvenas nokte, sed jam
frumatene daŭrigas la vojaĝon.
Breslau. Antaŭkongreso. Promenado
tra la urbo. Oi estas vasta, pura, bela,
interesa, moderna, iom severa. Tro malinuite da fremduloj, eĉ germanoj, ĝin
konas. Metropolo de 1' germana sudoriento.
Vespere oficiala akcepto eu urba domo. DeklamoJ (s-ino Kretzschmar), salutoj. Kiel unua salutas la vicurbestro
Maelie. S-ro Ereund, prezidanto de la
loka grupo, salutas nome de la Breslaifaj esperantistoj. Li komparas Esperanton kun aviadilo. Li opinias, ke
ni esperantistoj estas tro modestaj rilate al nia lingvo, same kiei la Breslau’anoj estas tro modestaj koncernc sian
nrbon, kaj ke ni devas „meti nian aferon
en la ĝustan lumon”.
Prof. Rosenfeld salutas noine de ia
Societo por hejmlanda kulturo kaj nome
de (sciencista) Humboldt-societo.
Poste oni aŭdas belajn vortojn simpatiajn por la nun suferanta germana
popolo kaj laŭdojn por la urbo Breslau
el la buŝo de reprezentantoj de dek
naoioĵ.
ŭojiga estas informo de la sekvanta
salutanto, s-ro Degrumbkovv, nome de
radio Breslau-Gleivvitz. Li promesas,
ke ekde la mezo de septembro ia radiostacio rekomencos siajn regulajn dissendojn en Esperanto.
S-ino Polier dum la tuta vespero
funkcias kiel lerta interpretistino de la
diversaj paroladoj.

Malfruvespere pli ol cent gesamideanoj kunvenis por atnika kuuestado en
fama subtera restoracio „Scliweidnitzer
Keller'". —
En Breslau ni restis kune ĝis la dua
nokte. Post triihora dormo mi jam
devis leviĝi por ĝustatempe alveni je la
oficiala malferma kunsido en Krakovo.
Mi ne bone komprenis, kial la Krakovanoj ŝanĝis la tradician kutimon, iiavi
la malferman kunsidon nur en la tago
post la interkonatiĝa vespero, sed oni
ja devis akcepti la fakton. Bedaŭrinde
per tio ili devigis multajn kongresanojn,
rezigni la partoprenon en la plej solena
momento de la kougreso, au alveni jam
iinu tagon pli frue oi kutime. Eble oni
ne povis ricevi la salonojn en la Katolika Donio je dimanĉo, aŭ la ŭrbcstro
estis mallielpita dimanĉe, au kio ajn
estis la kauzo — sed preferinda estas,
en estonteco revcni al la pruvita mali> v;« kutilnO.
Ni traveturas vastan silezian ebenon.
Poste la kupean fenestron preterpasas
tizinoj kaj fabrikoj. Ni alproksimiĝas al
ia suprasilezia industria distrikto. Jam
aperas slavaj nomoj. Du popoloj loĝas
en tiu ĉi distrikto. Du liugvoj sonas
unu apud la alia. Pli frue la loĝantaro
miksita el poloj kaj germanoj harmonie
laboris kune. Kial poste oni fiksis la
limon rneze tra tiu ĉi regiono, tiel disŝirante unuecan industrian distrikton, tio
ŝajnas al germanoj kiel al poloj kaj al
ĉiulandanoj neŝovinistaj malfacile kaptebla en la menso. '^io estas saine, kva-

zau oni duonigus umi korpon kaj postulus, ke la piedoj pensu sen kapo, aŭ ke
la supra korpo kiiru sen piedoj. Cu tiun
korpon oni vestu per nigra-ruĝa-ora aŭ
per blanka-ruĝa drapo, tio ŝajnas ĉe tiu
konsiderado nur duaranga demando.
La-linio. Kontrolo de pasporto flanke
de germanoj kaj poloj, kontrolo de valizo flanke de poloj. Ni estas tri esperantistoj en la vagonaro: dtt germanoj
kaj unu anglo. Mi bedaŭras iiian anglan
amikon, kiu devas laŭ ordono de la kontrolisto tute malordigi sian valizon. Ni
germanoj estas pli milde traktataj. Simile severa kontrolado okazis al nii ĝis
nun nur flanke de la prusoj; sed kiant
temis pri kongresanoj, eĉ miaj scverai
doganistoj-samlandanoj estis indulgemaj. Plej ofte oni tute ne ĝenas kongresanojn, por ne estigi en ili malaRiabiait sentua tuj ce la ctm o on la
landon, kies gastoj esti oni ja invitis ilin.
Pli ĝentila estis la biletkontrolisto, kitt
tre kompleze prizorgis al ni en Katovico biletojn je rabatita prezo. —
Krakovo alproksimiĝas. La koroj
batas pli rapide. Gojo eniras la koron.
Einitaj — la malfacilaĵoj. Ce 1’ horizonto aperas jam la turoj de nia nuujar<\
ĉefurbo. „Wawel“ — konata el rnultaj
bildoj viditaj duin la lasta jaro sttr afiŝoj,
prospektoj kaj gazetoj.
Ankoraŭ kelkaj minutoj, kaj ni alvenis.
Ni alvenis, spite krizon kaj malfacilaĵojn. Ni alvenis. Spite ĉion . . .

En la urbo dc Vavelo.
La urbo estas interesa, la liotelo estas
bona, la manĝoj estas bongustaj kaj
malmultekostaj.
Proksime de la staeidomo salutas
bonvena aranĝaĵo, starigita el stangoj
kun verdaj girlandoj, meze super la
strato pendas verda stelo el abiobranĉoj.
Tra la tuta urbo flirtas verdaj standardoj kaj flagetoj. Preskau ĉiuj hoteloj,
restoraeioj kaj magazenoj ornamis siajn
pordojn aŭ fenestrojn per verdaj flagetoj aŭ steloj.'
Jen kaj jen Esperanto-parolanta policano donas afablan respondon a! informiĝanta samideano. Multaj tramistoj parolas nian lingvon. Multaj kelneroj.
Multaj komercistoj.
Oni sentas jam en la unuaj ltoroj, ke
la urbo bone adaptiĝis al la esperantista
kongreso, ke la tuta loĝantaro volas
partoprcni en la mondfesto de 1’ esperantistaro.
Iom nialfacile estas en ia unua momento trovi la vojon. En la stacidoma
akceptejo oni donis al ni karton por la
hotelo kun kuponoj, kies signifo ne tuj
klariĝis al .multaj kongresanoj. Poste
oni adiaŭis nin per la bonkora deziro:
„(’erte vi estas lacaj, iru nttn dormi, bonan nokton!” Estis precize duonhoron
post tagmezo.
Efektive oni sentis lacecon. Sed pli
alloge ja estas, tuj serĉi la kongresejon

por trovi, se eble, karajn amikojn el pli
fruaj jaroj kaj babili kim ili, Kotnpreneble, ne tute facile estas orientiĝi en
fretnda urbo. Mi trovis afablan junulonKrakovanon, kitt portis stelou kaj kiu
plezure konsentis konduki min al la
kongresejo. Ni faris belan promenadon,
eble tuthoran, eĉ ekster la urbon — tameu la kongresejo ne montriĝis. Nu,
ĝis la komenco de la malfernta kunsido
ankoraŭ estis sufiĉege da tempo. Do, la
atero ne gravis. Eine mi vidas antaŭ mi
pordon flankumitan de du verdaj standardoj, kaj jen
la kongresejo estas
trovita.
Mi ricevas miajn dokunientojn: kongreskarton, praktikan poŝformatan kongreslibron, bele presitan gvidlibron tra
Krakovo kun granda urboplano (kiun mi
estus ŝatinta ricevi jain en Ja stacidomo
kune kun la liotela karto), enlrbiletojn
kaj amason da diversspecaj presajoj,
kiujn tralegi oni certe trovos tempon
dtmi la hejmveturo.
Tuj atakas miu karaj amikoj, kaj mi
— ilin. Manpremoj, salutoj. Carmaj
fraŭiinetoj direktas al mi ĉarmajn rigardojn, ĉarmaj manetoj prezentas al mi
ĉarman libreton, — kaj mi enskribas
kelkajn ĉarinajn vortojn (ĉar kiu povas
kontraŭstari al tia senarmiJiga fortego
da ĉarmo!).
Jen Julio Baghy kaj la tuta stoko de
„Literatura Mon<lo“. Jen Ja direktoro
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de ICK, multe ŝvitanta ĉar jani multc
laborinta, kies influo estas tiel potenca,
ke li sukcesas iam kaj iam krei dummomentan suneklipson, kiam li hazarde
preteriras la fenestron. Jen iia severa
ĉefo, la simpatia prezidanto John Merchant, kun ne malpli simpatia edzino.
Jen tiu, jeu tiu, jen tiu alia. Kaj nun, kaj
pli malfrue, la tuta amaso da hone konataj geamikoj: Hugo Steiner, fondinto
de la Esperanto-Muzeo en Vieno; Hans
Jakob, gvidanto de la sorto de UEA;
ge-Morariu’j, nove bakitaj ge-edzoj esperantistaj; Einar Dahl el Svedujo kun
la potenca voĉo; ge-Isbrucker’oj, la
lertaj prizorgantoj de la Ĉe-Instituto;
pastro Ĉe kun la tondra aplaŭdo; B.
Long, la prezidinto de la 22-a Universala Kongreso en Oksfordo; pastro
Prof. Font Giralt, de IKUE; Prof. D-ro
Canuto, prezidanto de la Itala Federacio
Esperantista; s-ro Borel, direktoro de la
radiostacio Lyon-la-Doua, kun edzino;
s-roj Pitlik, Miinz, Karsch, Sehoofs,
Indra — kaj la cent aliaj bonaj konatoj
kaj amikoj. La oficiala mondvojaĝanto
de ICK, s-ro Scherer, kiu paroladante
kaj lumbildprezentante varbas por Esperanto, kun s-ro P. Christensen kaj ankoraŭ tri aliaj samideanoj el la regiono
de Los Angeles, Kaiifornio. La multaj,
uiultaj polaj amikoj, unuavice la meritplena Prof. Odo Bujwid, s-ro Hodakov, ski, kunlaborantoj de Heroldo s-roj Lejzerowicz, Dreher, Medrkiewicz, Dratwer, Alfus, triobla stelaro Fethke, — la
vico ne rompiĝas. Kaj la muitaj samideaninoj polaj kaj alilandaj — la Bianko, Margareto, Irenjo kaj Manja, la
fraŭlinetoj, fraŭlinoj, fraŭlinegoj kaj sinjorinoj. Kaj laste — tamen ne Iastaj
la tre ŝatataj gefanŭiianoj de nia kara
majstro.
Pli multaj ĉeestas, ol estis atcndebiaj
post la okazintaĵoj de la jus pasintaj du
monatoj. Sed bedaŭrindege mankas ankau multaj, kiuj ne povis veni pro la
kondiĉoj de 1’ tempo aŭ pro sia propra
situacio.
Al ili doni kiel eble plej fidelan imagon pri la esperantista mondfesto en ia
naskiĝlando de nia majstro, pri tio mi
klopodos en mia jena raporto.
Krakovo,’ la 2-an de aŭgusib 1931.
T. J.

Malferma
kunsido.
La solena malferma kunsido kaj ia
laborkunsidoj okazis en salono de ia
Katolika Domo, je kelkminuta distanco
de la kongresejo.
Sur la podio sidas la estraro kaj la
reprezcntantoj de la diversaj nacioj kaj
institucioj, duoncirkle ĉirkaŭitaj de iaŭro-arboj. Fone de la podio oni vidas la
blankan polan aglon, en la antaŭaĵo maldekstre estas starigita la .portreto de
D-ro L. L. Zamenhof. Post kiam ni
serĉis tablon por ni ĵurnalistoj kaj portis
ĝin malantaŭ la laŭro-arbojn, niajn orelojn atingas ia solenaj preludaj akordoj
de la orkestro. Sekvas la pola nacia
himno.
Je la 7-a horo s-ro Long, la prezidinto de la 22-a Universala Kongreso de
Esperanto en Oksfordo, leviĝas kaj
diras proksimume la jenon: En la pasinta jaro multaj polaj, ankaŭ Krakovaj,
gesamideanoj vizitis Anglujon, kaj mi
ĝojas, ke nun ni angloj povas reciproki
tiun viziton. Mi deziras memorigi pri la
8-a Universala Kongreso de Esperanto,
kiu same okazis en Krakovo. Mi esperas, ke la nuna kongreso estos ne
malpli glora ol la tiama. Denove post 19
jaroj la popolo de Esperantujo jen venas
al la luliio de Esperanto, al la nun liberigita Polujo, al la naskiĝolando de nia
majstro. Mi deklaras la 23-an Universalan Kongreson de Esperanto malfermita. —
Sekvas la elektado de la jena estraro: honora prezidanto Prof. Zaleski,
rektoro de la universitato; prezidanto
Prof. Odo Bujwid; vicprezidantoj inĝ.
Tor, f-ino Weinberger, R. Robertsson,
D-ro Kamaryt, Einar Dahl, Prof. Christanell, Prof. Canuto, J. Karsch, Fr.
Schoofs, T. Indra, Prof. Kawahara kaj
kelkaj aliaj; ĝen. sekretarioj R. Kreuz,
T. Hodakowski kaj St. Rudnicki; sekretarioj Alfus, Bilinski, Dreher; vic-sekretarioj: s-ino Rozental, D-ro Ziomek;
asistanto: Dgbrowski.
S-ro Long transdonas la prezidon al
Prof. D-ro Bujwid, kiu salutas la ĉeest-
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Mondvojago por Esperanfo dMa Esperanfo-Movado, Ĝenevo.
Adiaŭ, sudaj steloj! De Javo

al la mistera Hindujo. (2)

Josepfa R. Scherer. speciala delegito de Internacla Centra Komitato.

unika en la tuta mondo, ĉar ĝi ne havas
relojn kaj neniajn veturiiojn aŭ lokomotivojn. Sed proksime ŝipoj atendas por
transporti la pasaĝerojn trans la markolon al la duoninsulo, kie komenciĝas
la reloj de 1’ fervojo.
Ni restis en la haveno de la deka
matene (24-a de jan.) ĝis la kvina vespere. Mi festis mian naskotagon per
bona trinkaĵo, ne el botelo, sed el juna
kokoso. Mi trovis ke tiel proksime de
la ekvatoro kokoslakto estas la plej
bona festtrinkaĵo por komenci novan
jardekon.
Sekvis du tutaj tagoj sur la maro. La
ventetoj estis refreŝigaj kaj faris mian
laboradon pli facifa. Je la 25-a de jan.
mi donis „publikan paroladon" al la pa-<
saĝeroj de la „EIephanta“. Ĉeestis 100
personoj kaj post vidado de miaj bildoj
pri „Svislando“ kelkaj decidis plilongigi sian restadon en mia unua patrolando okaze de siaj nunaj mondvojaĝoj
*
Rangoon (elp. Rangŭn) estas la ĉefurbo de Birmo. Mia ŝipo restis en la haveno de mardo (27-a de januaro) ĝis sabato (31-a de januaro). Mi intencis viziti kelkajn ĉirkaŭajn vilaĝojn, sed dolora absceso sub la brako forprenis ĉiun
ĝojoti. Tamen mi sukcesis vidi iomete
la interesan urbon, kiu eksportas grandajn kvantojn da plej bona rizo. Mi serĉis la pinton de la plej fama pagodo en
la mondo. Sed anstataŭe mi ekvidis
petroltankojn laŭlonge de la riverbordo.
Rangun kuŝas multajn mejlojn for de la
rnaro apud la riverego Irravaddy.
Malgrandaj ŝipetoj svarmis ĉirkaŭ la
„Elephanta“ kaj iliaj nazoj estis rondaj
kaj longaj kaj romantike aspektis la indiĝenoj en ili, kiuj alveturis por disvendi objektojn.
La ondoj en la rivero estis tro altaj
por la malfortaj Ŝipetoj.
i • La Ŝne Dagon Pagodo estis konstruita
500 jarojn antaŭ Kristo kaj estas deklarita la plej mirinda kaj la plej multe vizitata pagodo en la mondo. Gi estas
kovrita per oro kaj miloj da valoraj juveloj. La pinto leviĝas pli ol 150 m
super la strato kaj ĉirkaŭe staras multaj
nialpli grandaj pagodoj kaj sanktejoj kaj
temploj. De la budhistoj la pagodo estas
konsiderata la plej sankta preĝejo cn
ilia reiigio kaj multaj vizitantoj deklaris
ĝin pli impona el eĉ la piramidojn de
Egiptujo.
Sed bedaŭrinde ekzistas Ia regulo, ke
ĉiuj vizitantoj devas forpreni siajn ŝuojn
kaj ŝtrumpojn kaj rnarŝi sur la malpuraj
ŝtuparoj kaj kortoj, kie kaŭras inter la
pilgrimantoj aro da malsanuloj kaj eĉ
Iepruloj. Kun granda bedaŭro mi rezignis je la plezuro vidi de proksime unu
el la sep mirakloj de la Oriento. Mi ne
emis lavi miajn piedojn poste en iisolo,
kiel ĝin faras kelkaj blankaj vizitantoj.
Belaj domegoj, parkoj kaj lagoj abundas
en Rangun. La popolo estas simpla
La pagodoj de Rangun
kaj tre amika. La viroj estas pasiaj ludhonorigas la ĉefurbon de Birino. Tute antoj kaj perdus sian tutan monon, se
tegita per oro kaj similaj ornamaĵoj, tiu ne la edzinoj „manumus“ la famiiiajn
ĉi pagodo brilegas en la centro de ia financojn. La virinaj vestaĵoj estas
fama riz-eksporta urbo.
simplaj dum la semajno, sed belkoloraj
dimanĉe. Ili fumas strangan dikan kaj
(Foto Schercr, Los Angeles. Copyright. Reprodukto
longan cigaron el herbaĵoj kaj tabako.
malpermesita sen speciala konsento de IC K .)

Je la 22-a de januaro mi enŝipigis min
sur la V./Ŝ. Elephanta. Mi dormis en
granda kajuto tute libera por mi, sed la
ŝipo ekveturis nur je la proksima frumateno ĉe la unuaj sunradioj. La plej
multaj pasaĝeroj ankoraŭ dormis, sed
mi estis faranta mian matenan promenadon sur la ferdekoj. La „Elephanta“
estis nur 5000 tunojn granda. Inter la
pasaĝeroj estis multaj usonanoj kaj du
ĉarmaj fraŭlinoj el Kalifornio. Ili est;s
tre babilemaj, sed mi trovis tempon por
ŝerci ĉiam nur 15 minutojn antaŭ ol la
sonorilo vokis nin al la manĝoj.
Mia tuta vendredo forflugis malantaj
la skribmaŝino. Monotone la ŝipsonorilo
informis min pri ĉiu pasinta duonhoro.
La ŝipoj havas sian propran liorloĝsistemon. Je la tagmezo oni komencas
la kalkuladon kaj ĉiuduonhore la sonorilo donas unu plian sonon. Do je la kvara lioro oni aŭdas ok frapojn; kaj de
tiam komenciĝas nova kalkulado. Do
je la kvina horo vi aŭdas du kaj je la
oka denove ok frapojn. Tiu-nokte mi
enlitiĝis je „Two-bells“ (du sonorilfrapoj) sed estis ne la naŭa vespere, sed
la unua horo matene, ĉar en Penang mi
volis forsendi leterojn kaj raportojn.
Penang estas malgranda insulo, eble
25 kin longa kaj kovrita de la plej ĉarmaj palm-arbaroj. Gi estas tiel proksima
al la Malaja Duoninsulo, ke la mallarĝa
markolo inter ambaŭ faras bonegan havcnon naturan.
La ĉefurbo ankaŭ nomiĝas Penang.
La vivo similas tiun de Singapuro. Samaj vizaĝoj, similaj kostumoj; samaj
veturiloj, similaj dometoj kaj domegoj;
sama klimato, sed multe pli altaj montoj. La bela loka stacidomo estas eble

antajn eminentajn neesperantistajn gastojn kaj la esperantistojn.
Pro tio, ke Ia malferma kunsido estas
disaŭdigata per radio, la prezidanto parolas kelkajn polajn frazojn en la mikrofonon kaj daŭrigas Esperante, atentigante ke jam la duan fojon okazas la esperantista mondfesto en la urbo Krakovo. Li esprimas sian ĝojon, ke malgraŭ la malfavoraj cirkonstancoj kunvenis ankoraŭ tiom multe da gegastoj,
kaj petas ke la esperantistoj vizitu la
urbon kaj ĝian ĉirkaŭaĵon kaj travivu
kelkajn ĝojigajn momentojn en tiu ĉi
ui bo kaj regiono.
S-ro Merchant, la prezidanto de ICK,
diras ke jam la trian fojon Ii havas la
honoron saluti universalan kongreson
en la nomo de ICK. Li salutas speciale
la prezidanton de la kongreso, s-ron
Bujwid, en la nomo de la tuta esperantistaro, menciante ke Prof. Bujwid estis
fidela amiko de la majstro. La bona
ekzemplo de Prof. Bujwid faras bonan

impreson al niaj koroj. Ni sentas tre
grandan ĝojon, ke ni el proksiinaj landoj nun troviĝas en bela Polujo, cn la
lando, kie vivis nia majstro, en la lando,
kie li dormas — dormas, sed ne mortas,
Nun la vera spirito de la majstro estas
inter ni. Estas granda penso, ke ni povas esti tiel proksime al la lulilo de Esperanto. Lastan jaron en Oksfordo sidis
ĉe mia dekstra flanko mia kara arniko
Prof. Cart; nun li mortis, kaj mortis
ankoraŭ alia fidelulo de nia afero, D-ro
Sos. (Leviĝo.)
Poste s-ro Merchant memorigas pri
la iamaj gloraj tempoj de Polujo, kiam
ĝi staris sur sama ŝtupo kiel aliaj grandaj nacioj. Venis tempoj mizeraj, kiam
Polujo perdis sian sendependecon, kiarn
poloj suferis sub la feraj kalkanumoj de
fremduloj, kiam fremdaj estroj decidis
pri ĝia sorto, kiam al poloj estis malpermesite paroli sian lingvon — tamen
hejme ili konservis sian lingvon, en la
koroj ili pensis pole. Tial Polujo ne

Krom la birinanoj troviĝas multaj hindoi
kaj fiinoj en la ĉefurbo.
La birmanoj estas budhistoj kaj sufiĉe
progresemaj. Ne ekzistas kasta sistemo
kiel en Hindujo, kaj la virinoj estas pli
liberaj. Kvankam certa kvanto da superstiĉo estas trovebla en Birmo, na
ekzistas la domaĝigaj rezultoj, kiuj
sekvas el Ia kasta sistemo, kiu tamen
estas malrapide malaperanta en Hindujo, dank’ al la progresemo de la edukltaj hindoj.
Mi vizitis gazetejojn, kaj rezultis kelkaj bonaj rimarkoj pri Esperanto.
Posttagineze de la lasta januartago
la „V./Ŝ. Elephanta** elakvigis siajn
ankrojn kaj glitis zorgeme al la oceano.
La belega Ora Pagodo, kiu estas landa
tipaĵo kiel la Eiffel-turo, brilis sub la
tropika suno ankoraŭ dum longa tcinpo.
Sed baldaŭ ini metis mian skribmaŝinon
sur la genuojn kaj forgesls, ke mi naĝas
sur la vasta oceano.
Vespere de la 1-a de februaro mi
estis invitata fari duan paroladon, ĉifoje pri „Los Angeles“ al 125 personoj.
Vespere kaj frumatene mi ĝuis ob*
servadi la stelojn. Ĉiutage la sudaj
steloj estis pli proksimaj al la suda horizonto, kaj la nordpolusa stelo. leviĝis
pli aiten. Tre rapide ni veturis norden,
kaj kiam nia ŝipo alproksimiĝis al Kaikuto (Calcutta), la Suda Kruco apenaŭ
leviĝis super la frumatena horizonto. EI
la steloj mi mein povis kalkuli, ke ni
staris antaii la pordoj de la granda eksporturbo, la dua 'laŭ graveco en Hindujo. Denove ni devis veturi kelkajn
horojn sur rivero preter kaj inter inultaj
jutofabrikoj, ĝis fine, posttagmeze de la
3-a de februaro, ni ekvidis Kalkuton.
Kalkuto, 5-an de februaro 1931,

La Ŝŭe-Gadon-pagodo
en Ragun,
uiiu el la plej famaj konstruajoj de la
budhistaj landoj. La kupolo de ĉi tiu
pagodo estis detruita en niajo 1930 de
tertremo, sed antaŭ nelonge rekonstruita je kostoj de 1,2 milionoj da gmk.
(Kun afabla permeso de 1’ eldoneio Ernst VVasmuth,
Berlin, el la verko de Hiirlim ann: „Cejlono kaj HindoĤinujo“.)

mortis, sed vivas kaj vivos. Ne ekzistas
potenco por maTlfberigi la homan pensadon. Tial Polujo hodiaŭ estas libera
popolo.
Li rekomendas al Ia registaro de ĉiu
malgranda lando en Eŭropo, labori por
atingi decidon pri akcepto de internacia
lingvo, kiu estos por ili sekurigilo kontraŭ la grandaj ŝtatoj. La verda standardo, sub kiu ni staras, estu por ĉiam
simbolo de libereco.
Poste li mencias polajn famulojn, ekzemple Chopin. Sed venos la tago, kiam
ĉiu 'honestulo tra la mondo konsentos,
ke la plej granda filo de Polujo estas
D-ro Zamenhof.
Nuntempe inter esperantistoj multloke regas pesimismo. Sed ni ne rajtas
esti pesimistoj. Ekzistas inter ni homoj,
kiuj asertas ke nia movado ne progresas. Tio ne estas fakto, ĉar nia rnovado ja progresas konstante. Oni devas
rigardi malantaŭen por vidi la progresojn de la pasintaj kvardek jaroj. Es-
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14 aŭgusto 1931

— Post nelonge la francaj ministroj
Briand kaj Laval venos Berlinon. Tio
estos la unua fojo post la mondtnilito,
ke francaj ŝtatviroj oficiale vizitos la
germanan metropolon.
— A1 la lastatempaj bombatakoj kontraŭ vagonaroj (ekz. en Zemlin, Jugoslavujo) aliĝis grava atenco kontraŭ la
ekspresvagonaro Basel—Berlin apud
Jŭterbog, Prusujo. Preskaŭ la tuta vao«o m u n m T s p T T s i ’
gonaro estis elpuŝata el la reloj kaj falis
malsupren sur la deklivo. Feliĉe neniu
F»glS»‘ J^L IIT tK H El
mortis. Car oni supozas politikan atencon, registaro kaj regna fervoj-direkcio
kune fiksis premion de 100 000 gmk. por
trovi la aŭtorojn.
BEIM * &OTEN Vfem B ttnm VŬ
- La plej gravaj geografiaj rezultoj
MIHHT AH 9.AU6LJT «IT
de la arktiko-flugo de „Graf Zeppelin"
estas novaj kartografiajoj de Tero de
Francisko Jozefo, Vize-insuloj kaj Kamenev-insuloj, karto kvankam nekoinpleta de Nordlando, de Byranga-montLa „Karlo-Liebknecht-donio“ en Berlln,
aro sur Tajmiro kaj la fotoinetra konstato de la montarĉeno de Novaja
la centrejo de la komunista partio germana. La domo estis ŝlosata dc la polico ĝis la
Zemlja kaj ĝiaj glaciejoj.
20-a de aŭgusto 1931 okaze de la komunistaj tumultoj je la tago dc la plebiscito pri dis— La soveta registaro mcndis en la
igo de la prusa landparlamento. Je la domo estas videblaj agit-alvokoj tekstantaj: Konaerŝipfarejo de Friedrichshafen du aertraŭ la milit-instigantoj —■Por defendo al la Sovet-Unio — Pereu la faŝismo kaj prusa
ŝipojn laŭ tipo de „Graf Zeppelin".
landparlamento —■ La ruĝa Prusujo por libera socialista Gertnanujo — Voĉdonu per
— La submarboato „Nautilus“ ekveJes (blanka ŝildo kmi la vorto Ja) okaze de la ruĝa plebiscito.
turis de Bergen, Norvegujo, en la arktikon, sed ree ekhavis maŝindifekton.
ojn politikajn. Ili estis akeeptataj por
— Prof. Piccard projektas novan
aŭdienco ankaŭ de la Papo.
flugon en la stratosferon por kontroli la
— En gazetartikolo Mussolini atent- stratosferajn esploraparatojn.
— La „Hoover-jaro“ signifaŝ por
— La amerikanoj Boardman kaj Poigis averte, ke nova vintro de mizero
Germanujo pagprckraston de unu milibolŝevikigos grandan parton de la efi- lando flugis en 49 lioroj senhalte de
ardo kaj duono da germanaj markoj. Tiu ropa loĝantaro. Oni devos certigi ai la New York al Istambul, iliaj samlandanoj
fumego estas post 1-a de julio '1932 re- mondo pacan epokon de almenaŭ dek Pangborn kaj Herndorn en kvin etapoj
pagenda en 10 jaraj partoj kun rentumo jaroj. La malarmada konfercneo en 1932 de New York al Moskva. La Atlantiko
de 3%.
estos gravega, ĉar en ĝi decidiĝos pri la farrĝis mallarĝa por aviadiloj.
— L.a diskonto de la regna gerinana ekzisto de la Ligo de Nacioj kaj la sorto
— La urbegon New York suferigas
banko estas malaitigita al 10%, la lom- de la tuta homaro.
grava epidemio de spina paralizo, atakbardo al 15%.
— La rezulto de la germana plebiscito - anta infanojn. Dum uiiu monato estis
124 mortviktimoj; pli ol 1000 infanoj
— La pagtrafiko de 'la germanaj pri funkciĉesigo de T nuna prusa landbankoj kaj ŝparkasoj, tre limigita en la parlamento, apogita de oiuj dekstraj kaj malsanas.
pasinta monato, nun ree estas preskaŭ maldekstraj partioj radikalaj, estis mal— La mortinta sciencisto A. Forel
normala. La deviga pasporta pago de sukceso de la propono, por kiu voĉdonis skribis en sia testamento: „Sen bedaŭ100 gmk. por vojaĝo eksterlanden ta- ĉ. 9 milionoj el ĉ. 26 milionoj da voĉ- ro, nek kun amara sento nek kun timo,
men restas valida.
donrajtigitoj. Necesaj esti-s ĉ. 13 iniiio- ini forlasas la scenejon esperante pri pli
— La germanaj ministroj D-ro Brŭ- noj da voĉoj. Je la voĉdontago (9-a de bona vivo por miaj posteuloj, petante
ning kaj D-ro Curtius vizitis la ĉefon de aŭgusto) okazis en Berlin stratbataloj pensi pri mi en la sama sincereco kiel
la itala registaro, Mussolini, por pripa- inter komunistoj kaj la polico kun mort- pri la formikoj, miaj libroj kaj la nuksarbo en mia ĝardeno.“
roli kun li diversajn aktualajn demand- viktimoj anibaŭflanke.,

Ira la mondo.

Bafalo Konfraŭmilifa.
leiero dc Prof. A. Einsfcin
al la Konferenco de la Internacio de
Militrezistantoj (kontraŭmilitistoj),
Lyon, Francujo, la 1. 4. aŭgusto 1931.
Mi alparolas vin, delegitoj de <la Inter■nacio de kontraŭmilitistoj, sldantaj en
Konferenco en Lyon, ĉar vi reprezentas
la movadon, kiu p'ej certe forigos iniliton. Sc vi agas saĝe kaj kuraĝe, vi
povos fariĝi la plej efika grupo de homoj en la plej granda homara penado.
Viaj reprezentantoj, en 56 landoj, posedas eblan potencon pli grandan ol la
glavo.
Ciuj naeioj en la niondo parolas pri
malarmado. Vi devas konduki ilin al io
krom parolado. La popoloj devas elpreni ĉi tiun aferon el la manoj de ŝtatistoj kaj diplomatoj. Ili devas firnie
preni ĝin cn siajn proprajn manojn.
Kiuj pensas ke la milito jatn estas forigita, vivas eneparadizo de sensaĝuloj.
Frontas nin hodiaii militarismo multe
pli potenca kaj detruinda o'l la rnilitarismo kiu kaŭzis la katastrofon de la
Granda Milito.
Tio ĉi estas la farajo de registaroj.
Sed inter la popoloj la ideo pri militrezistado disvastiĝas. Vi devas kuraĝe
kaj batalelvoke propagandi la ideon. Vi
devas persvadi la popolojn preni en si-

Prezidanlo de la hispana naeia parlamento
fariĝis la universitata profesoro
J. B e s t e i r o.

ajn proprajn manojn la malarmadon, kaj
deklari ke ili ne plu partoprenos militon
au lniHtpreparon. Vi devas alvoki la
laboristojn de ĉiuj landoj, ke ili rifuzti
imuece fariĝi la iloj de hommortigaj interesoj. Fstas junuloj kaj viroj en dekdu landoj, kiuj estas rezistantaj konskripcion (deviga militservo), rifuzante
fari militservon. lli estas fa pioniroj de
senmilita mondo. Ciu sincera amiko de
la paco devas subteni ilin, kaj helpi veki
la moralan konvinkon de 'la hotnaro
kontrau deviga militservo.
Mi aparte alvokas al la intelektuloj de
la mondo. Mi alvokas al miaj kunsoiencistoj, ke ili rifuzu kunlabori en esplorado
por militceloj. Mi alvokas al la pastroj,
ke ili serĉu la veron kaj malkonfesu naciajn antaŭjuĝojn. Mi alvokas al la verkistoj, ke i'li detolaru sin klare.
Mi alvokas al ĉiu gazeto, kiu fieras
pri sia subteno de paco, ke ĝi kuraĝigu
la popolojn rifuzi militservon. Mi petas
!a redaktorojn ke ili frontn la eminentulojn per la nekaŝema demando: „Kie
vi staras? Cu vi devas atendi, ĝis ĉiuj
aliaj malarmas antau ol formeti viajn
milftilojn kaj etendi la manon de arnikeco?“
La nuntempo ne estas okazo por ruze
prokrasti. Vi estas aŭ por aŭ kontrafl
la milito. Se vi estas por milito, vi devas
kuraĝigi sciencon, financon, industrion,
religion kaj laboron uzi siajn povojn por
fari vian nacian armadon kiel eble plej
efika kaj mortiga. Se vi estas kontraŭ
milito, vi devas kuraĝigi ilin rezisti ĝin
ĝis la fortlimo. Mi alvokas al ĉiu leganto de tiuj vortoj, ke li faru ĉi tiun
grandan kaj definitivan decidon.
Nia generacio paŝu la plej grandan antaŭpaŝon iam de la homaro faritan! Ni
kontribuu al niaj posteuloj la netakseblan donacon de mondo, en kiu la barbarismo de la milito por ĉiam malaperis.
Ni povas tion fari, se ni volas. Nur necesas, ke ĉiu malamanto de milito diru
kuraĝe, ke li ne plu akceptas militon.
Mi alvokas al ĉiu viro kaj virino, eminentaj aŭ neeininentaj, deklari antaŭ ol
kunvenos la tutmonda Malarmado-Konfercnco en ŭenevo en februaro, ke ili ri-

fuzu doni ian lielpon al milito aŭ niilitpreparo en la estonteco. Mi petas 'ke
ili diru tion skribe al sia registaro, kaj
enregistru tiaii decidon per skribo al mi
dirante, ke ili estas tion farintaj.
Mi atendas ricevi mrlojn da respondoj
al ĉi tiu alvoko. Ili estu adrcsitaj al mi
ĉe ĉefoficejo de W ar Kesisters’ International, 11 Abbey Koad, Fnfield, Middlesex, Anglujo.
Por ebligi efikan plenumon de tiu ĉi
granda pcnado, mi rajtigis la starigon
de la ..Einstein W ar Resisters’ International Fund“ (Finsteina Kaso de lnternacio de Kontraŭmilitistoj). Donacoj
al la Kaso estas sendeblaj al la kasisto,
W. R. I„ 11 Abbey Road, Fnfield, Middlesex, Anglujo.
(Subskribita:) A. Finstein.

Reguloj por esionlaj milifoj.
1. Ciu parlamentano kiu voĉdonas por
rnilito, estu sendata al batalo kmi la
' unua taĉinento, au mortpafata ekster
la parlamentejo.
2. Ciu militŝipo portu almenaŭ unu
akciulon de militŝipa konstrufirmo.
3. Ciu provizanto de niunicioj estu
pendigata, kiam lia profito atingas
milionon da dolaroj.
4. Ciu pastro kiu sciigas al sia aŭdantaro, ke Dio batalas por ni, estu tuj
sendata ĉielen por konstati la veron.
5. Estu malpermesate al kolegiaj profesoroj, ke ili serĉu en historio por
pruvi ke la malarniko estas sentaŭga
fripono.
6. Fstu klarigate al la nacio ke la kialo
de iniJito estas malpliigo de senlaboreco, ne sankta mjlito por savi civilizacion."
F1 „An Phoblacht", 18.7. 1931.
Fmma L. Osmond.

Nia) leleroj

el la fufa mondo.
Lcfcro el ĈehoslovaKujo.
El plej orienta parto de Subkarpata
Rusujo.
Inter altaj montoj Karpataj en inirinde
bela naturo vivas proksime de pola kaj
rumana linioj malgraiidrusa gento kun
ruinana trajto, noinata liuciilnj. Ili ankaŭ liavas iomete da armena sango, ĉar
ili devenas de armenoj, forkurintaj fien
ĉi pro turka subpremado, kion antoaŭ
pruvas nomoj de multaj huculaj familioj.
llia nombro ne estas granda cn Subkarpata Rusujo, oni taksas ilin je ĉ. 20 000

Aŭgusto Forel t.
En la aĝo de 83 jaroj mortis la niondkonata
profesoro D-ro Aŭgusto F o r e 1, svisa psikiatro kaj seks-sciencisto.

Farol, nc vorfoi.
La Malarmada Kunveno priskribita de
s-ro Durrant en Heroldo n-ro 632 niontras la volon al paco de la ordinara popolo. Sed dum ni faras nian eblon por
lielpi toaj sukcesigi ĉian porpacan movadon, ni ne devas esti blindaj al kontraŭpacaj okazoj.
En la semajno sekvinta tiun kunveuon, laŭ „Manchester Guardian Commercial" de 25-a de julio, la firmo
Vickers-Armstrong, Barrow, ricevis
mendon de submara ŝipo por la Brita
Mararmea Ministraro, kiu ankaŭ niendis
ilojn por inĝenieroj kaj ŝipkonstruistoj
ĉe ses Sheffield’aj firmoj; Hadfieldks,
Sheffield, ricevis de la Aerministraro
kontrakton por malplenaj bomboj kaj
de la Militministraro mendon por ŝtalo,
kune kun tri aliaj firmoj.
Lady Astor, parlamentanino, ĵus reveninte el USSR tra Polujo, diris al
polaj jurnalistoj ke ŝi estis korrompata
vidante en ilia lando la militpreparoju.
Ni devas ĉiam malferrni nc nur oreiojn por vortoj de niaj regantoj, sed ankaŭ okulojn por iliaj faroj, alie ni sonĝos
pri paco kaj vekiĝos al milito same kiel
en 1914.
Emma L. Osmond.

Meniore al Roberto Sehuniann,
kiu niortis antaŭ 75 jaroj - la 29-an de julio
1856 — en spiritmalsana stato. Li estas la
kreinto de tnultncmbraj orkestraj kaj kaniermuzikaj verkoj, satnkiel de aro da kantoĵ,
kiuj trovis ĝeneralan aplaŭdon eĉ trans la
limojn de Germanujo.

Caruso niortis antaŭ 1« jaroj.
La 2-an de aŭgusto 1921 mortis en sia patra
urbo Napolo Henriko C a r u s o , unu el la
plej emineutaj kantistoj de ĉiuj tempoj.
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anoj, sed ili sendiskute estas la plej inteligentaj 'kaj talentaj el ĉiuj rutenoj en
Subkarpata Rusujo. llia eentro estas
Jasina, iiavanta pli ol 13 000 'Ioĝantojn.
Oi ne estas urbo en nia vcrtsenco kaj
ankafl huculoj nomas ĝin „selo“ (t. e.
komunumo kun preĝejo). Oi estas granda komunumo, konsistanta el aro da
grandaj kaj rnalpli grandaj komunumoj
en regiono de 28—32 km. ŭ i havas unusolan straton, unusolan ponton kaj nuntempe ankafl unusolan — biografon. Se
ni konsideras, ke la komunumoj, kreantaj ĝin, estas dislokitaj en malproksimo ĝis 10 km. de la ĉefstrato, ni povas
imagi pri ĝia amplekso.
Plej riĉa kaj influa klaso de loĝantoj
en Jasina estas judoj, havantaj en siaj
manoj preskaŭ ĉiun komercon. Huculo
nome rigardas ĉiun profitdonan okupon
kun malfido kaj kun malgrandaj esceptoj
li malkomprenas komercon. Pro tio
ĉiu komerco kaj plejparto da metioj
estas okupata de judoj, kiuj obstine defendas, por ke iu kristano ne penetru
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gardon. Sur ĉiuj montoj li vidas lignohakistojn, ĉie 1i aŭdas kanton kaj hakilbatojn, kiuj eĥe sonoras. Kiam huculoj
revenas hejmen, ĉio abundas je koloroj.
Ili estas grandstaturaj, memkonsciaj kaj
liavas fajran rigardon. Ilia kostumo konsistas el mallonga, larĝa ĉemizo kun
riĉe brodita kolumo kaj manumoj, kaj
el tola pantalono. Virina kostumo havas
kaptukon de ruĝa aŭ frambosimila koloro kun floroj, alligita malantaŭe. Manikoj estas ornamitaj per riĉaj brodaĵoj,
en kiuj alternas senfina multeco da koloraj nuancoj. Apud la ŝtatlimo superas
koloro heleflava kaj ruĝeblua, pli sude
regas koloroj sobraj. Virinoj portas du
antaŭtukojn el kruda ruĝa lano, kaj ligas
ilin kontraŭ si. Huculino portas jupon
en nia vortsenco nur ĉe edziniĝo, kiam
entute knabino vestas sin per tuta sia
dotaĵo kaj aspektas pro tio kiel kugleto.
La vivo en tiu ĉi regiono estas gaja
malgraŭ la suprenomita mizero de 1’ popolo. Oni ne povas forgesi belegajn
kostumojn, tipajn homojn kaj sanajn belstaturajn virinojn kaj infanojn. Oni ankaŭ ne povas forgesi belegajn montoju,
precipe majestan monton Hoverla’n, kiu
regas super la tuta regiono (alteco 2 100
m). Turistoj nur malmulte vizitas tiun
ĉi forgesitan regionon, pro tio estas
konsilinde, ke ili ĉion kunportu. En
inontoj vivas ankaŭ sovaĝaj bestoj, precipe ursoj kaj lupoj, sovaĝaj katoj ktp.
La arbaro estas propradire praarbaro
sen vojoj kaj kultivado kaj pro relative
maldensa loĝantaro (20 loĝantoj sur 1
kv. km.) oni rekomendas vojaĝi nur kun
revolvero aŭ pafilo.
Sed belega, romantika naturo rekompencas la vizitanton.
Ant. Jandik, Uzhorod.

Lefero el Aŭslralio.
Enmigra problemo.

Stranga demonstracio de militpartoprenintoj.
Antaŭ nelonge iamaj mihtpartoprenintoj
okazigis en B r u s e l o demonstracion, dum
kiu ĉiu ano portis sur sia ŝultro lignan
krucon.

en ilian rondort. Eĉ tajloroj estas judoj,
kaj pagas kristanajn laboristinojn por
brodado de kolorabundaj belegaj huculaj
kostumoj. Eĉ veturigistoj, ŝuistoj ktp.
ĉiuj estas judoj, Dum huculo pene laboras en sia primitiva bieno aŭ en arbaro, judo komercas kaj serĉas profiton
ĉiuflanke. Li scias skribi krom hebree
ankaŭ germane, rutene 'kaj ĉeĥe. Li
estas tute sendependa, kaj sen lia perado preskaŭ nenion oni povas tie ĉi
atinĝi, Li havas ankaŭ en siaj manoj
ligno-komercon, kiu estas ĉefa fonto de
ĉi tiea riĉeco, li loĝas en plej belaj lokoj
de Jasina, havas ankaŭ plej bonajn terojn, kaj donas al Jasina judan aspekton.
Jnter huculoj kaj judoj okazas ankaŭ
multe interŝanĝa komerco. Por porko
li ekzemple donas salon, sukeron, farunon, lardon, ian spicon, eĉ botojn kaj ĉifonojn por vesto. Por terpomoj kaj
grajnoj li donas al hucuio ian vazaron,
lanan kovrilon kaj simile.
Huculo estas malfidema kaj nesociema, sed kiu gajnas lian amikecon, kun
tiu 11 kunposedas ĉiun sian posedaĵon.
Li obstine konservas malnovajn kutimojn kaj malnovan kostumon. Sian bienon li mastrumas primitive, kampoj estas
prilaborataj maldi-ligente, kaj en mastrumado li uzas malnovajn ilojn. Li ne
volas aŭdi pri plibonigo de sia mastrumado kaj kredas nur al malnovaj labormanieroj. Mi renkontis huculon, riĉan,
irantan dimanĉe matene kun kuvpto al
montoj por alporti ion similan al petrolo kaj peĉo, per kio li lumigos sian loĝejon dum tuta semajno. Li konas en
montoj lokojn, kie nepura petrolo ŝprucas a-1 la tersurfaco kaj de tie ĉi li ĉerpas sian lumigan energion. Sed li konservas multrilate sian originalan puran
karakteron. Murdo pro profito estas
tie tute nekonata, same elpejp, de .M »
aŭ mortigo de naskita infano. Riĉaj kaj
malriĉaj, ili ŝatas bele sin vesti kaj por
kostumoj ili donas ofte sian tutan posedaĵon. Sed ili estas bonegaj laboristoj kaj
precipe lignohakistoj, paŝtistoj kaj eminentaj flosistoj, ĉar ilia karaktero estas
fiera kaj ili amas riski sian vivon en
sovaĝaj riveroj.
Kiu vizitas la regionon de huculoj ĉe
Jasina, liavas pitoreskan, mirindan ri-

En decembro 1930 okazis en Sydney,
ke la Federala Aŭstralia Registaro ne
permesis al 66 italoj, afveturintaj per la
ŝipo Orford de la Orienta Linio, surbordiĝi, kaj ili devis samŝipe reveni
liejmen, perdinte sian monon por la
bileto.
Malriĉuloj italaj, vendintaj sian lastan
havaĵon, por aĉeti 4a bileton, ricevintaj
la vizon de la konsulo por alveni Sydney’on, ne havis permeson surbordiĝi.
Kaj ili devis — reverii . . .
Kia abomenaĵo! Mi allasas provizore
(por eviti la diskuton de tuta alia problemo), ke la registaro liavas rajton ne
permesi surbordiĝon a'l iu ajn fremdulo.
Tamen, por kia celo la oficialaj reprezentantoj de la lando turmentas la
kompatindajn homojn? Se oni ne plu
deziras allasi fremdulojn el tia kaj tia
lando, kial orii ne avertas siajn konsulojn en tiu kaj tiu lando, ke ili ne plu
donu Ia vizon? Ja estas tre simpla
afero. Tamen, oni donas la permeson
kaj poste oni malpermesas . . . Tia ago
estas fa plej abomena kontraŭ la plej
elementa justo kaj honesto.
Ho, klal la registaroj de nacioj estas
tiel sennecese kruelaj, ke ili faras tiajn
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Steao el la religia ludo „La filo prodiga" eu Lucerno.

Religiaj ludoj en Lucerno, Svislando.
Jam en la mezepoko, ĉirkaŭ la jaro
1470, grandaj pasionludoj estis prszentataj en Lucerno. A1 ĉiuj ludantoj kaj
rigardantoj la Eklezio donacis indulgencojn, kaj la ŝtato prenis sur sin ĉiujn
elspezojn. Ĉiuj geaktoroj estfs anoj el
la gefrataro de Kronado de Nia Sinjoro.
En la jaro 1924 kaj la ludoj kaj la gsfrataro estis revivigataj.
Sed kion oni ludas nunjare en Lucerno? De la 19-a de julio ĝis la 23-a
de aflgusto, ĉiujn merkredojn, sabatojn
kaj dimanĉojn oni prezentas ludaĵon
verkitan de fama Lucernano Hans Salat (1498—1561) kun la titolo „La filo
prodiga”. La tekston laŭtempe renovigis la svisa poeto Ferd. Schell.
Por tiu ludo ne estas konstruita
propra scenejo. La grandega duparta
ŝtuparo antaŭ la katedralo de Lucerno
estas laŭnatura prezentejo por religiaj

teatraĵoj. La impona fasado kun ĝiaj
du gotikaj turoj formas neimageble konforman fonon. Ĉar oni ludas nur de la
21-a ĝis la 23-a horo, ĉiaj lumig-eblecoj
estas donataj.
La artisman direktadon havas D-ro O.
Eberle, la plej bona fakulo de 1’ svisa
teatro, la ekipaĵaron kreis la konata
artistino My Ullmann el Vieno, la geludantoj estas senescepte Luceruanoj. La
niuziko devenas de la Lucerna komponisto J. B. Hilber. Ĥorokantoj, 'blovinuzikaĵoj, sonorado kaj orgenbruado enkadrigas kaj traplektas ĉiujn scenojn.
Jes, estas „prediko“ aŭ eĉ „predikado“, kion oni ludas, ĉar estas prezentata „Diaĵo“, parabolo de Nia Sinjoro.
Sed tamen neniel videbliĝas pli vera
spektaklo, teatraĵo de pli granda valoro estetika.
K. J. H.

maljustaĵojn? Por kia celo? Kion ili
celas per tio atingi? Ĉiu honesta homo
devas protesti kontraŭ tia krimo. Kaj la
konsuloj: ĉu ili estas senkoraj? Ili prisilentas, ke ilia vizo malvalidas! . . .
Inocento Seriŝev, Sydney.

La estroj de la televid-dissendoj estas
tre helpataj ĉe siaj provoj de la regulaj
raportoj de I’ „Klubo de 1’ 99“. Tio estas
99 televid-entuziasmuloj loĝantaj en 99
diversaj lokoj ĉirkaŭ Ĉikago kaj regule
raportantaj pri la kvalito de la televiddissendoj. La plej multaj el ili posedas
ne nur ricev-aparaton por televidado,
sed eĉ malgrandajn televidilojn. Per
radio kaj telefono ofte estas sciigata
rekte al la televid-stacio en ĉikago tiu
kaj tiu informo, por ke la aranĝantoj de
la provoj ne bezouu atendi, ĝis afvenas
la leteroj de la poŝto. La televid-amatoroj havas ankaŭ pozitivajn ideojn koncerne tion, kio estas dissendinda. Antaŭ ĉio ili volas vidi movojn kaj agojn,
boksbataloj apartenas al iliaj plej ŝatataj sendoj, sed ankafl la rakontado de
spritaĵoj per rapid-desegnisto, kiu samtempe ilustras ilin, trovas multan aplaŭdon. Ce fio la ilustraĵoj ŝajnas multe
pli diri al la rigardanto ol en ŝercĵurnalo. Ankaŭ estas montrataj dancoj kaj
mallongaj komedietoj, ĉe kiuj oni povas
apliki la samajn fotografajn mistifikojn
kiel ĉe filmoj.
La tekniko de la sendodirektantoj
progresis dum malmultaj monatoj per
grandaj sŭltoj, kaj la televid-vesperoĵ
prezentas nun jam vere amuzan arton.
Post kelksemajnaj laborplenaj provoj
oni prezentis eĉ tutan televid-ludon, kiu
same kiel la disaŭdigata ludo ŝajnas
liavi siajn specialajn malfacilaĵojn, sed
ne povas esti nomata samtempe kun la
muta filmo. La unua televid-ludo „The
maker of dreams“ rikoltis tiom da sukceso, ke baldaŭ sekvos pliaj.

La hlubo de la 99.
Ĉikago estas la centro de la televidprovoj; tie oni progresas pli kaj pli. La
bildoj kiujn oni povas vidi tie, jam ampleksas 60 kvcm — taŭga mezuro por
la hejma uzo. Post mallonga tempo oni
esperas dissendi eĉ pli grandajn bildojn,
kiuj taŭgos por projekciado sur kinematografan ekranon. Konsiderante ke
antaŭ nelonge la projekciitaj bildoj estis
ankoraŭ vere etaj, oni povas rajte nomi
tion granda sukceso.

Rido sanigas.

N ovaj flu grek ord oj.

Honesteco.

Londono—Tokio en unu seinajno.
La juna angla aviadistino A m y J o h n s o n
sfartis en Londono por flugo Tokion, kiun
ŝi atingis post unu semajno. Kiel oni scias,
ŝi jani unufoje, durn pasinta vititro, ekentreprenis ĉi tiun fiugon, sed devis ĉesigi ĝin
pro akcidento apud Varsovio.

Servisto al sinjoro: „Revenis la ŝtelisto,
kiu ŝtelis hieraŭ nian vazon. Li diras, ke li
redonas ĝin, ĉar la vazo ne plaĉas al li.“

*

*
Salutata de kanguruo
estis la aŭstraliano M o 11 y s o n ĉe sia alveno en la aviadilejo de Londono, Croydon,
post sia ilugo de Aŭstralio Londonon en 8%

da tagoj. Per ĉi tiu flugo lj plibonigis Ia rekordon faritan antaŭ nelonge de la anglo
Scott, je du tagoj.

Koleriga terao.
La malgranda Joĉjo: „Panjo, kial paĉio
estas senhara?
,,Car li estas saĝa kaj multe pensas.“
„Sed kia! do vi, panjo, havas sur la kapo
longajti harojn?*1
„Iru for en vian ĉarnbron, vi nazinukulo."
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usonanino dutn sekundoj alrigardis la enirintinon
La plena
de surprizo kaj ne povis klarigi al si, kial

■la „flegistino de Conny“ ne estis anoncita al ŝi. Verŝajne la servisto ne atentis.
„Vi deziras?*1 Ne estas tre bonguste de Conny,
ke li sendas al mi ĉi tiun knabinon, ŝi pensis kolere.
JRedonu sinjoron Quinn!“ diris Jacqueline trrinace.
„Vi estas freneza, infano," moke ridetis Dorothy,
kiu nun subite sciis ke la malgranda francino ne estis
sendjta de Conny.
„Eble mi estas freneza. Sed vi lasu sinjoron Quinn!“
kriis Jacqueline, ne plu kapabla regi sin.
„Cu vi scias, k io v ie sta s? Impertinenta, malgranda
bufo vi estas! Cu vi opinias, ke mi havas emon pli
"Tonge interparoli kun haven-publikulino, kiun sinjoro
Quinn ie trovis?“
Jacqueline faletis returne kvazaŭ sufo vipofoato.
Sed tuj ŝi saltis, sitnile al rabia kato, al la ainerikanino kaj senpripense batis la malamatinon per arĝenta kandelabro, kiun ŝi rapide prenis de sur la
fortepiano. Kun mallonga stertoro Dorothy Hunter
falis flanken, kaj dum la falo ŝia kapo trafis eĝon de 1’
fortepiano.
Jacqueline direktis lastan, malaman rigardon al
sia viktimo, poste ŝi rekonsciiĝis. Si forrapidis el la
ĉambro, kvazaŭ pelate de furioj, kaj glitis malsupren
laŭ la ŝtuparo. Feliĉe la pordego ankoraŭ estis malfermita. Trankviliĝinte ŝi miksis sin inter la amason
sur la strato, kiun ŝi vidis kvazaŭ tra ruĝaj vitroj.
Per fera sinregado ŝi metis unu piedon antaŭ la alian,
ĝis ŝi atingis la Jetee-promenejon. Antaŭ gazetkiosko
forlasis ŝin la forto. Ŝi devis halti por ripozi. Dum
ŝiaj rigardoj spiritforeste vagis trans indiferentajn
librotitolojn kaj ĵurnalojn, malantaŭ ŝi eksonis voĉo:
„Bonan tagon, »senjorita«!“
ŝ i sentis, kiel ŝia koro rifuzis la venontan baton.
„Vi tre timigis min, sinjoro Esposo," ŝi ridctis spasme.
„Pardonu rtiin! Hodiaŭ matene vi demandis pri mi,
fraŭlino, ĉu ne? La pordisto en Condamine tion raportis al mi. Bedaŭrinde mi forestis dum kelkaj tagoj
pro negocaj aferoj. Kiel vi scias, mi aĉetis la Herakles-Filinasocion. Cu vi bonvolos sciigi min, per kio
mi povos esti kompleza al vi? Ouste protio ini postveturis.“
„Tiu afero nuliĝis," ŝi diris mallonge kaj iris kun
■li laŭ la promenejo, La argentinano iris tro malrapide
por ŝia eksciteco, ĉiun promenanton ŝi supozis policisto. ŝ i donis konfuzajn respondojn kaj pripensis interne, ĉu ŝi ne pli bone revojaĝu Marsejlon. La porpeka inono en ŝia poŝeto ĝuste sufiĉus por la veturo.
Kiel strange, ke en tiu domo ŝi renkontis neniun liomon krom Dorothy Hunter! Cu ne estis, kvazaŭ la
ĉielo mem volis sufoteni ŝian agon?
„Cu mi rajtas demandi, kion vi faras ĉi tie en
Nico?“ informiĝis la argentinano.
„Antaŭ nelonge tni disiĝis de sinjoro Quinn,“ ŝi
diris tute laŭ la vero.
„Ho, frafllino!" balbutis Esposo, ĝoje surprizite.
„Kara Dio, tiel okazas; oni ne povas vivi unu
apud la alia dum tuta vivo.“
„Kaj kion vi intencas nun fari?“
«Verŝajne mi ree vendos violojn," ŝi diris amare.
Sinjoro Esposo estis konsternita. La faris detenajn
manmovojn: „Tion vi ne devas diri, fraŭlino. Estante
tiel bela kiel vi, oni posedas aliajti eblecojn. Se ni ne

La .Medieitia urbo"

estas nomata ĉi tiu giganta konstruajo finkonstniita jus
nun, kompreneble en Novjorko. En ĉi tiu konstruaĵaro estas
kunigitaj medicinaj esplorejoj, klinikoj kaj malsanulejoj, kiuj
antaŭe troviĝis en disaj domaroj.

starus meze sur lastrato, mi ripetus mian peton: Fariĝu'mia edzino! Certe mi ĉion volasfari, porforgesigi
al vi viau ĝisnunan vivon.“
Efole Dio mem sendis al mi ĉi tiun homon, ekestis
penso en ŝi.
„Cu vi diris tion serioze?“
„Mi ĵuras ĝin je la Sankta Virgulino!”
Espero montriĝis. Sed, ĉu ŝi povos enplekti ĉi tiun
certe estimindan viron en siajn malhelajn afgrojn?

VORTOJ.
De Jah-ŝmlechowskl.
Ekzistas homoj, kies vortoj flttas
rapid-toreute, kvazaŭ ond' neĉese,
kaj tamen ili nenion konstruas,
ili pereos vante, sensukcese.
Ekzistas hotiioj, kiuj vortojn ŝparas,
kies paroloj estas senkoloraj;
scd antaŭ ili estonteco staras,
ĉar ili fluas el profundoj koraj.
Parolo — hela aĵo, al ni tiom
kaj ĉiujn animstatojn ĝi en si
sed tio al kelkiuj nur malben'
ke ĉiu vo rt’ el son’ kaj senco

donas
enhavas;
estiĝas,
komponiĝas.

Elpoligis Tad. Hodakovvski.

Nc. Alinenaŭ li havas rajton je sincereco. Ŝi rapide
diris:
„Jen estas neokupita benko, ni sidiĝu. Mi ŝuldas
al vi konfeson, sinjoro Esposo." Kaj flustre ŝi daŭrigi: „Antaŭ kelkaj minutoj mi terenbatis, eble mortigis
homon. Verŝajne dum tiu ĉi momento jam serĉas
min la polico. Estas pli bone, se vi ne insistas je via
peto; se oni min arestos, vi estos kompromitita."
La argentinano ektimis; poste li ekregis sin kaj
konsilfs: „Tie apud liotelo Ruhl staras mia limuzino.
Se vi konsentas, ni eniru ĝin kaj veturu ekster la
urbon; tie ni estos neĝenataj kaj vi povos trankvile
ĉion rakonti »1 mi.“
Jacqueline hezitis.
„Sed mi ja diris al vi, ke vi eble spertos malagrablaĵojn," ŝi mallaŭte diris senpacience.
„Sensencajo. Mi ja ne lasos vin sola nuii," li bonkore decidis.
Li paŝis kun ŝi en flankstraton, kie staris la aŭtomŭbilo, malfermis lŭ pordon kaj pretnis sur la funkciigilon. Post kelkaj sekundoj senbrue forveturis la bela
veturilo. Kiam ili lasis post si la lastajn domojn de
Nico, Esposo malpliigis la rapidecon kaj petis:
„Rakontu nun, fraŭlino!"
Jacqueline faris tion. Kiam ŝi finis, lia mieno fariĝas zorgema.
„Ni ne taksu la aferon tro malgrava. Eble vi fakte
mortigis tiuu amerikaninon, pro ekscitiĝo, komprenefole. Mi komprenas tion, ĉar oni incitis vin semnezure. Tiajn flataĵojn neniu virino lasas al si diri. Nun
vi konas inian personan juĝon. Vi iiun devas fugi,
kompreneble. Mi proponus al vi Marsejlon. Cu vi
estas kontrau Marsejlo? Ne? Tiatn ni je vesperiĝo
povos esti tie. Mi nun veturos per tuta motorforto.
Dankeme Jacqueline premis lian manon kuŝantan
sur la direktila rado. „Vi estas inulte tro bona al mi,
sinjoro Esposo.“ La sindono de tiu ĉi viro estis kortuŝa kaj vekis en ŝi ŝian pli bonan mernon.
La argentinano kontrolis la taksimetron kaj diris:
„Ni veturas nun 140 kilometrojn sur la pneŭmatikaj
ringoj; tiajn ŝercojn oni povas permesi al si nur sur
la Corniche*)."
Jacqueline rigardis enpense la preterglitantan pejzaĝon. Je la maldekstra flanko muĝegis la inaro. le
en la malproksimo logis sekura, ŝirmita estado, eble
eĉ eta feliĉo. Oni devas ekkapti ĝin. Ŝi rektigis sin
en sia aiigulo kaj deklaris per firma voĉo:
„Bone, mi volas fariĝi via edzino, Esposo."
„Mt tre dankas vin, Jacqueline,“ li respondis feliĉigite. Tiam li aldonis afere: „Estas plej bone, ke ni
morgaŭ matene geedzigu ltin en Marsejlo. Se oni posedas monon, tio ne kaŭzas malfacilaĵojn, Sinjoron
Esposon oni ne suspektos facile."
Jacqueline nenion kontratidiris.

XVI.
Post trarevita, senrezulta nokto Achiine voti
Raucheisen sidis en la skrifoĉambro de la hotelo de I’
Parko kaj redaktis la telegramon al sia patro:
„Afero plejfoone ordigita. Alvenos la kvaran en
Ammerland. Achime." Tio sufiĉas, ŝi pripensis.
Transdoninte la formularon por prizorgo al la pordisto, ŝi iris en la matenmanĝejon. Dum ŝi estis ŝmiranta iom da konfitaĵo sur sian bulkon, ŝ.aj pensoj estis
ĉe ŝia patro. Kiom li ĝojos! Kaj kun kia karesemo
li bonvenigos ŝin. Subite ŝiaj pensoj faris salton. Ŝi
trovis, ke estas vane, aldoni ankoraŭ unu tagon pro !a
espero, ke Conny Quinn revenos. Ŝi rememorigis al
si liajn lastajn vortojn kaj devis knnkludi, ke finfine
li rompis ĉiun rilaton al ŝi. Amareco ŝin venkis. Ciam
estis ŝia sorto, ke la viroj reptiŝis ŝian prezentitan
koron. La nokto vaue perdita per senutila pripensado
faris ŝin ne pli saĝa. Kio povjs okazi al sinjord Quinn
dum la inallonga tempo inter tagmezo kaj vespero?
Tiit enigmo ne estas solvebla. Oni nur povas supozi,
ke ĝi estis io terura, se ĝi forprenis ĉiuii memestrecon de viro kia estis Cotmy Quinn.
Achinte fine forigis la senfruktajn pripensadojn kaj
serenigis sian vizaĝon. Ŝi eltrinkis sian tason kaj disponis, ke oni portu ŝian pakaĵon al la vagonaro. Poste
ŝi iris al la stacidomo. La Riviero-ekspreso jam estis
en la halo. Gazetvendisto elvokis siajn ĵurnalojn.
Acfoime elektis iuii revuoii kaj eniris la plej proksiman
vagonon. Juna sinjoro kun kornumitaj okulvitroj ĝentile salutis ŝin kaj proponis al ŝi apudfenestran lokon.
Kelkajn minutojn pli poste ekveturis la vagonaro.
Achime foliumis en la aĉetita kajero. Senvestigitaj
dancistinoj, fooksistoj kaj kuraĝaj transocean-flugistoj
trafis ŝiajn okulojn, tainen ne penetrante en ŝian konsclon. Ŝi sentis sin soleca kiel neniam en sia vivo.
La vagonaro ĝuste estis rampanta tra inalluma tunelo, kaj je la plafono de I’ kupeo ekfunkciis pretema
lumo. Poste penetris tra la fenestroj fluego da lielo,
kaj la Riviero »di Poneute« preterflugis, montoj, vilaoj, arfooj, la maro. Acfoime neniam vidis ĝis nun la
„Azuran Marbordon" kaj miris pri Monako, la Kazino
kaj Kabo Martino, Mentono videbliĝis. Pasportoj
kaj doganaj formalajoj. En Ventiiniljo junaj faŝistoj
sin ĵetis en la vagonaron, esplore rigardante ia vojaĝantojn.
Kiain la vagonaro reekmoviĝis, Acliime eksentis
egan lacon. Ŝia impresigemo estis elĉerpita. Ŝi fermis
la okulojn por dormi. ŝi ne povis; kaj denove atakis
ŝin turmentaj pensoj. La sukceso de ŝia vojaĝo estis
por ŝi nur duona ĝojo. Si posedis la kontrakton, bone;
sed kial liieraŭ adiaŭis tiu, al kiu ŝi ĉion devis danki,
preskaŭ kiel nerespondeculo? ŝia cerbo projekciis la
portreton de Conny sur la briletantan ekranon de 1’
maro: la inalĝrttsaii viziiĝoit. la altan frunton, la grizajn, preskaŭ brilajn okulojn, la bonkoraii Kdetori ĉir»
kaŭ la senbarba buŝo . . . ĉu aventurirlo au ne, nti lin
amas, ŝi pensis malgaje.
*) Corniche = apudmarborda ŝoseo Inter Spezia
kaj Nico.
(Daŭrlgota.)

La plej bela preĝejo tle Moskvo farlĝas ..Palaeo de sovetoj".

Utiu el la plej fainkonataj arkitekturaj inoiiunientoj de Moskvo, la K a t e d r a l o de 1' S a v i n t o , kies kviu kupoloj
apartenas al la plej elstaraj karakteriziloj de la urbo, estas
alikonstruota kiel „Palaco de sovetoj" por estontaj ^frandaj
kongresoj. La preĝejo estis starigita ineinore al la liberiso
de Ruslando el la regado de Napoleono.
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BANEJO por
kormaisanulol

Heroldo de Esperanto
situanta en belega montaro de la graflando Glat>,
568 m super la maro, 100 000 akreoj da arbegaro,
riĉaj karbonacidaj fontoj kaj ŝprucfontoj, sanigaj
ŝlimbanoj, bonegaj kuraco-sukcesoj, ĉe koraj, nervaj kaj virinaj malsanoj, ĉe reŭmatismo, arlrito,
kataro, ren-, vezik- kaj asimiladmalsanoj. Malfermita durn la tuta jaro. Postulu senpagan prospekton ĉe la baneja administracio.

Reinerz

D-ro Zamenhof vizitis la banejon Reinerz.

Konstanla Hejmo
Esperanlista

R eligioludoj de L ucernol931
19-a de julio ĝis 25-a de aŭgusto ĉiun merkredon, sabaton,
dimanĉon je la 21-a horo s u r t e r a s e a n t a ŭ la k a t e d r a l o :

(sub la aŭspicioj de ICK.)
13 km Nice. Suno tutan jaron. Modesta hejmo eu trankvila viiaĝo.
Granda tereno. Plena pensiono kun
3 ntanĝoj tage de 30.fr. fk. (5 gmk.;
5/-; 6 sv. fk.). Ciutagaj ekskursoj,
nekare: Alpoj, Nice, Monaco, Monte
Carlo, Italujo ktp. Skribu al gvidanto:
E. Yelland, Espermonto, A s p r e m o n t A. M„ Francujo.

LA F IL O P R O D IO A
Enirprezoj: sv. fr. 7.50, 6.—, 5.—, 4.—, 5.—. Eniriloj mendeblaj ĉe
L u d o f i c e j o : Luzern/Schweiz, St. Leodegar Strasse 7. Poŝta
kon to : VII. 4885 Telefono: 4545 Korespondado i. a. en Esperanto!

Nova serio
de

n ia j

s ig e lm a rk o j

Esperanto-Iibreto
el la hebrea sfero:

en

nederlanda
Iingvo

La
lastaj
ekzemp/eroj

Patroj
(ntĵs)

estas finpresita. Ni nun eldonis la
efikan propagandilon en 91ingvoj, kaj
per tio prezentas al la gesamideanoj
propagandrimedon bone uzeblan inter
neesperantistoj. Ĉiu marko havas specialan bildkarakteron kaj ĉiu serio
estas presita en

de ta interesa k a j vatora g vid tibro
..Miiano k a j ia Lagoj de Lom bardio"
ankoraŭ estas havebiaj. Laŭ inform o
de ia eldonejo /a iib ro ne estos eidonata denove. Do, rapidu k a j havigu a i
v i ia vaioran iibron. Prezo:gm k. 4.20,
plus
p o r sendkostoj.

tri aliaj koloroj

EI la antikva hebrea literaturo
„Miŝna’o “ antaŭ 2000 jaroj.

La modesta prezo por 10 folioj estas
0.50 gmk., 50folioj 2.25 gmk., 100 folioj
4.— gmk., plus 10% por sendkostoj.

Tradukita de Jos. Rabinovic-(Tajc)

Mcndu ĉe Heroldo de Esperanto,
Koln, Brŭsseler Str. 94, Germ.

Libro -F a ko de Heroldo, Kolri.

Propagandu

Bcle broŝurita libreto. Prezo: grnk.
0.80 kaj 10% por afranko. Mendu ĉe

===
s Warum
Esperanto?

nian lingrvon pcr la kvarpaĝa
propagandfolio grermanlingrva

L i b r o - F a k o d e H e r o ld o .

Bonvolu
komuniki al ni

In fe rste n o

adresojn, kien ni povos sendi specimenan numeron de Heroldo. Jam
nun ni dankas al vi pro via varbado kaj kunlaboro.

s
=

■st e n /o

Lastatempe alvenis al mi amasego da leteroj, urĝaj, priesperantaj, kartoj kun salutoj
kaj bondeziroj de miaj geamikoj en landoj
de mi vizitita.i, kaj ankaŭ novaj invitoj el
kelkaj landoj. Kaj kiani mi estis respondonta al ĉiuj, subite doloriga novaĵo pri
mortokazo tutc neatendita en mia familio
devigis min ĉion rneti flanken kaj min pretigi por bejrnenveturo kiel eble baldaŭ. La
okazintaĵo ne pernresas al mi plu respondi
aparte al ĉiuj. Flanke de mia persona funcbro, mi sentas grandan doloron dc disiĝo,
ĉar la cirkonstancoj devigas min forlasi mian priespcrantan laboron por mi tiel karan
kaj samtemipe ankaŭ tiom abrupte amikojnsamidcanojn, inter kiuj mi pasigis tiorn belajn neforgeseblajn tagojn, kaj kun kiuj rni
tiom harmonie kunlaboris. — Koran dankon
al novinvitintoj — koran dankon al miaj geantikoj —■koran dankon al ĉiuj miaj bondezirantoj. Esperante ke ĉiuj, kiuj interrilatas
kun mi, legas nian Heroldon, mi sendas la
novaĵon pere de ĝi.
De nun, sc iu volas skribi al mi, ini petas
adresi laŭ mia heĵma adreso al Hindujo:
Bekiteka P. O. Rarisal. Dst. Sylhet. IiuHa.
Forlasante Eŭropon knn peza koro, ini sincere salutas al ĉiuj .geesperantistoj.
Lakŝmisvvar Sinha.

Esperanfo*Ra<liO'Prograino
de la Intern. Radio-Servo, komisiita de ICK.
Diittanĉo, 16. aŭgusto.
08.30—09.00 Lille PTT Nord — K kaj N.
11.00 G2VZ, 42,13 m — S-ro W. H. Matthews, 224 Becontree Avenue, Chadwell
Heath, Essex, Britujo, provas interrilati
per tre mallongaj ondoj kun VK-3CA,
s-ro C. A. Hugihes, 1 Vera Street, Williamstown, Victoria, Aŭstralio.
Lundo, 17. aŭgusto.
22.40 Odessa — N.

°./t/ . ..

reqibu>s

POLHJo.

(Esp.)

(lat.)

(grek.)

Adresŝanĝo.
Notu itiian novan adreson: V. E. Ŝirjaev,
Sretenka, Puŝkarcv per. 12, kv. 12, Maskvo.
Sovetunio.

*

1

',/t/. .

*

oŭetLat lejoue
(germ.)

(franc.)

(angl.)

Holanda fromaĝo.
Komercistoj, kiuj interesiĝas pri plengrasa
fromaĝo kun nederlanda regna tnarko, petu
informojn ĉe Joh. M. Faber, Jutfaasoheweg
76 bis, Ltrecht, Nederlando.

:

t/utoun

20 ekz. gmk.0.50plusl0%por sendkostoj
100 „
„ 2.— plus 10'(,por sendkosloi
1000 „
„ 17.50 plus10°;0porsendkostoi

M
il

b'!
. . F ~ f.

fa kato

La prezoj estas:

Mendu ĉe „ H e r o ld o “, Koln.

La tutmonda skribo

Danko Kaj sciigo
dc Lakŝmhwar Sinha.

Tre efika propagrandilo pro sia
aranĝo kaj enhavo.

rica
(hispan.)

Por ĉiuj Iingvoj la samaj signoj.
Lernolibro por
Esperanto-lntersteno RM 1.—
Rapida skribo (supera grado
de la Intersteno) RM 1.—
3 aldonoj porpo 7nacia| lingvoj po RM 1,—

Atcntu alilandanoj
vizitontaj Varsovion! Komfortaj meblitaj
ĉambroj en loĝejo de esperantisto, eventuale
kun tuttaga maniĝado, malkare. Hirszbajn,
Warszawa, Leszno 84-21, Polujo.

Instituto de In tersten o
Friedensfr. 79, Duisburg (Germ.)
aŭ

Heroldo de Esperanto
Briisseier Str. 94, KOln, Germ.

Mardo, 18. aŭgusto.
Neniu dissendo.
Merkredo, 19. aŭgusto.
18.45—19.15 Stuttgart, Frankfurt kaj relajsoj — EI „OriginaIa Verkaro" — eble
la dissendo ne okazos.
jaŭdo, 20. aŭgusto.
17.46—18.15 Paris PTT — K.
19.00 Minsk, 700 m — N.
Vendredo, 21. aŭgusto.
19.00—19.15? (5 min.) Stuttgart, Freiburĝ —
Semajna programo.
Sabato, 22. aŭgusto.
17.25—17.45 Hilversum — N.
18.45—19.15 (5 rnin.) Heilsberg kaj relajsoi
— Semajna programo.
?20.15—20,25 Lyon-la-Doua — N.
21.45 Ĥarkov, 938 m — N.
22.40 Odessa, 450 m — N.

Verlag u. Druck (Eldonejo kaj Presejo); TeoJung, Koln, Brŭsseler Strasse 94.

Propagandu inter skoltoj
per ia bela skolta revuo „Magyar Cserkesz“, julia numero, tekstoj en Esperanto je
hcnoro de la X-a Esp. Skolta Tendaro. Havebla kun la unupaĝa „Tendara Hercldo" por
du resp. kuponoj ĉe Hungara Skolta Esp,Rondo, Nagy Sandor-u. 6, Budapest V, Hungarujo.
Tutniondaj astronomoj!
Domo de UEA-del. troviĝas nur tri kilometrojn distance de suna tuteklipsa vojomezo' je 3'1-a de aŭgusto 1932. Do, provizore, mi invitas esperantistajn astronomojn,
ke ili vizitu ĉi tiun lokon, kie, dudek minutoju antaŭe, ili povos ohservi !a venontan
tklipsombron sur malproksima montarĉeno
de plej altaj montoj en Novangiujo. A1 petantoj en Esperanto, mi sendos sempage planskizon de la ĉi tiea pejzaĝo kĵtj eklipsvojo.
Petu multnomtore, por la bono de nia afero.
N. W. Frost, Under the Green Star, Brownfleid, Maine, Usono.
Interŝanĝon
de bonfar- kaj jubileaj markoj- deziras S. J.
Lehto, Turku 3, Littoistentie 45, Finnlando.

14 aŭgusto 1931
60 gestudentoj
kursfinantoj aranĝas 20.8. letervesperon por
ekfunkciigi konstantari korespondadon pri
diversaj temoj. Skritou al kursgvidanto:
M. Guterman, Warszawa, Nowolipki 36,
Polujo. Respondo certa!
Korespondado.
S-ro Niilo Marttinen, Maalaiskuntien Liitto,
l.onrotink 26, Helsinki, Finmlando, deziras
korespKidi precipe kun korhencantoj per
ilustritaj. kartoj kaj leteroj.
Gerniana esperantisto
deziras korespondi kun gesamideanoj de la
tuia mondo per ilustritaj poŝtkartoj aŭ leteroj pri diversaj temoj. PJue !i deziras interŝanĝi ilustritajn gazetojn. Respondo garantiata. Adreso: Siegfried Vaterlein, Frose
(Anlialt), Germanujo.
Korespondadon
kun ilustritaj kartoj kaj leteroj deziras Herbert Dubielzig, Breslau, Blŭcherstr. 15, Gerinanujo. Interŝanĝas poŝtmarkojn. Respondos almenaŭ unufoje.
Korespondadon
kun gesamideanoj de la tuta mondo deziras
s-ro Enriuue Esteve, str. Cervantes 18, Cocentaina (Alicante), Hispanujo. Rcspondo
garantiata.
Gesamideanoj!
S-ro Fr. Mace, 104 Asselin, Cherbourg,
Francujo, deziras multajn seriozajtt ĉiulandajn gekorespondantojn. Teinoj de ĉiuj
specoj. Skribu multnombre!
(81
Korespondado.
S-ro Gerald Jervis, 343 Birchfield Road,
Redditch, Worcestershire, Britujo, deziras
korespundi kun alilanda samaĝulo (ĉ. 16
jara; ne francparolanta).
Du junaj pclaj esperantistoj
deziras korespondi kun la tuta mondo per
ilustritaj poŝtkartoj kaj interŝanĝi poŝtmarkojn, kaj ilustritajn Esp.-gazetojn. Adresoj:
Salomon Wajnberg, Biatystok, R. Koŝciuszki
N. 29, stud. de juro; Sz. Judkowski, Tykocin, dentisto, Polujo.
Interŝanĝo.
Kun Endre, Oroshaza, Hungarujo, interŝanĝas poŝtmarkojn kun la tuta mondo.
Kun gesovetianoj
mi interkorespondos pri ĉiuj temoj. Mi rcspondos ĉiun skribajon. S-ro F. Lachnit,
Svinov, Ceĥoslovakio.
Juna sveda esperantisto
deziras korespondi kun junulo kaj junulino.
Respondo plej volonte kun fotografaĵo al
Allard Eriksson, Saridvikens skola, Svennevad, Svedujo.
25-jara angla fraŭlo,
kodektanto de poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj,
deziras korespondi kun germana samideano
kaj interŝanĝi speoimenojn. P. Wyatt, 4
Spensee St„ Norwich, Norfolk, Britujo. (80
Korespondado.
Geesperautistoj deziras korespondadon
kun gesamideanoj el ĉiuj landoj. Certe respondos. Skrihu al Esp.-Societo en Gossau
IX, Svisujo.
Du popollernejanoj,
(sesa klaso), deziras korespondi per kartoj
kaj iuterŝanĝi poŝtmankojn. Preferas japanajn gekorespondantojn. Adreso: Bernhard
Belen, Koln-Kalk, Wattstr. 39; Toni Will,
Koln-Kalk, Grembergerstr. 53, Germanujo.
Korespondado.
Mi deziras korespondadi kun gejunuloj
(precipe kuu inoj) pri seksa problemo kai
interŝanĝi ilustritajn presaĵojn kaj ĵurnalojn.
Kitanihon-Hioronsha, Inaimimachi, Toyamaken, Japanujo.
Korespondado kaj interŝanĝo.
Mi estas japana samideano kaj deziras korespondi kaj interŝanĝi kun gesamideanoj de
ĉiuj Jandoj. Mi estas 18-jara kolegia lernanto. Bonvolu sendi, mi certe respondos.
Haruo Fukusu, c/o s-ro Mitsugf, Ito n-ro 5,
Ihidamachi 5 chome, Kojimachiku, Tokio,
Japanujo.
Korespondado.
S-ro H, J. Blshof, Veenhuizen II, Nederlando, deziras korespondi kun gesarnideanoj
de ĉiuj landoj.
Atentu filatelistoj!
Mi interŝanĝas poŝtmarkojn bonajn kaj
valorajn 100—250 ekzemplerojn kun eksterlandanoj. Arpado Srarmko, Ujdiosgyor, Acel
utca 30, Hungarujo.

Verantwortl. Schriftleiter (Resp. Redaktoroj): Teo Jung, Koln; Joseph Berger, Koln.

peranto estas hodiaŭ forteco vivanta tra
ia tuta mondo. Estos bezorie nur mencii
unu el la lastjaraj sukcesoj: la mondvojaĝon de s-ro Scherer, per kies klopodoj la verda stelo brilas tra la Oriento.
Fine li mencias la sukcesojn de la
multaj agantoj por Esperanto: s-roj
Jungfer (radio), Avril (gazetaro), pastro
Ce, Steiner (Esperanto-muzeo), Kreuz
kaj aliaj. Ni devas havi kuraĝon, paciencon, fidelecon, por fine atingi nian
celon. Esperanto floras kaj kreskas, kaj
la memoro de Zamenhof vivas por ĉiam. —
Sekvas salutoj de la vicvojevodo D-ro
Bilek, rektoro Zaleski kaj vicurbestro
Klimeckl. Poste salutas la reprezentantoj de la registaroj: Aŭstrio, Germanujo, Liĥtenstejno, Holando, Hungarujo,
Norvegujo, Rumanujo, kaj la reprezentanto de la magistratŭ de Bialistoko.
Bedaŭrinde ekregas ĉe 'Ia jurnalista
tablo tia laŭta flustrado, ke estas neeble
kompreni la nomojn de la oratoroj kaj
sekvi la tekston de iiiaj paroloj.
Parolas diversaj oratoroj nome de
Itŭernacia Labora Oficejo en Genevo,
Tutmonda Cionista Organizo, skoltoj
ktp. S-ro Durrant legas leteron de la
angla Societo por la Ligo de Nacioj koncerne Esperanton.
La prezidanto Prof. Bnjwid speciale
salutas la ĉeestantajn familianojn Zamenhof kaj transdonas la parolon al la
frato de la majstro D-ro Leono Zamenhof, kiu en sia parolado kontraŭbatalas
tiujn esperantistojn, kiuj opinias ke Esperanto ne progresas sufiĉe. (Bedaŭrinde la tekston de la parolado preskaŭ
tute forprenas la senĉesa flustrado ĉe
la ĵurnalista tablo.)
La orkestro lttdas la „Tagiĝon“ :
Agordu la brustojn, ho nia fratar’ . . .
La ĝen. sekretario s-ro Kreuz citas la
salutleterojn kaj telegramojn alvenintajn de diversaj asocioj, komercaj ĉambroj ktp.
Sekvas Ia salutoj de la naeiaj reprezentantoj: Aŭstrio (Steiner), Belgujo
(Schoofs), Britujo (Robertsson), Bulgarujo (Radev), Ceĥoslovakujo (Pitlik kaj
Hub), Danzigo (Spiess), Estonio (Brauer), Francujo
(Borel), Gerinanujo
(Mŭnz), Hispanujo (Eont Giralt), Hungarujo (Weinberger), Italujo (Canuto),
Japanujo (Kawahara), Latvujo (Indra),
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Nederlando (Isbrŭcker), Rumanujo (Harabayiu), Svedujo (Dahl), Svislando
(Jakob), Sudslavujo (Ravena), Usono
(Scherer).
Efektive en la kongreso estis ankoraŭ
pliaj nacioj reprezentitaj, sed ne ĉiuj povis alveni sufiĉe frutempe por la maiferma kunsido.
S-ro Karsch salutas nome de UEA,
dirante ke la naciaj asocioj estas la unu
kolono de nia movado, kaj UEA la alia.

Alproksimiĝas la fino de la malferma
kunsido. La prezidanto s-ro Bujwid
donas kelkajn klarigojn en la mikrofonon esperantlingve kaj pole kaj atentigas,
ke evidente ni bezonas du lingvojn: la
lingvon de ia patrolando kaj Esperanton.
Poste li dankas al ĉiuj.
La orkestro ludas la himnon esperantistan, kaj je la 9-a vespere la solena
malferma kunsido de la 23-a estas finiĝinta.

La laborkunsidoj.
La unua iaborkunsido okazis lundon,
la 3-an de aŭgusto, antaŭtagmeze.
Je 9.45 h. s-ro Merchant, la prezidanto
de ICK, malfermas :la kunsidon.
S-ino Isbrŭcker salutas nome de la
Internacia Ce-Instituto kaj de la Esperanto-Domo en Arnhemo, dankas la subtenantojn de la instituto kaj invitas al
aparta kunveno.
Ukraina samideano piendas ke en la
malferrna kunsido otti ne permesis al li
saluti la kongreson en la norno de la
ukraina nacio.
S-roj Kreuz kaj Bujwid klarigas, ke
salutas ne nacioj, sed reprezentantoj de
naciaj Esperanto-organizoj.
Pastro Font Giralt salutas nome de
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
(IKUE) kaj diras ke la membroj de
IKUE ne estas malamikaj al la ĝenerala
movado esperantista.
Salutas reprezentanto de Tutmonda
Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj
(TAGE).
S-ro Merchant donas klarigojn pri la
raporto de ICK. Li aldonas, ke Esperanto faras, se ne tute kontentigajn, sed
almenaŭ sufiĉe bonajn progresojn. Esperanto hodiaŭ estas jam tiel forta, ke
la ekonomiaj cirkonstancoj ne povas
mortigi ĝin. Bedaŭrinde la ekonomiaj
cirkonstancoj kafizis katastrofon en
Germanujo, kaj oni devas danki al la
nevenintaj germanaj samideanoj, kiuj
pagis sian kongreskotizon kaj kiuj helpis kaj gastigis la eksterlandanojn traveturintajn tra ilia lando.
S-ro Kreuz aidonas rimarkojn al la
raporto speciale menciante la diversajn
faktojn kaj kampojn: Scherer-vojaĝo,

radio, gazetaro, internaciaj organizoj
kaj kongresoj, lernejoj, fervojo, poŝto
ktp. Li esprimas dankon al la subtenantoj de 1CK (KR kaj UEA), al la komitatanoj kaj patronoj.
S-ro Bujwid parolas pri klopodoj faritaj en Polujo koncerne radion kaj poŝtmarkojn.
S-ino Bottcher invitas, post la kongreso viziti urbeton Reinerz, kie estas
starigota Zamenhof-monumento.
S-ro Schoofs, prezidanto de KR (Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj), legas raporton precipe pri la
kotizoj de la naciaj societoj. Li petas,
ke oni laboru laŭorde en la naciaj societoj kaj ĝustatempe pagu la kotizojn.
S-ro Kamaryt plendas pri tio, ke kolegaj societoj naciaj ofte ne respondas.
S-ro Merchant proponas sendi telegrarnon al la prezidanto de la Pola Respubliko. (Aklamo.)
S-ro Karsch invitas al kunsido de
UEA.
S-ro Steiner raportas pri Internacia
Esperanto-Muzeo en Vieno, pri ĝia historio kaj nuna stato. La muzea biblioteko nun cnhavas ĉ. 5500 librojn kaj broŝurojn. 130 aperantaj Esperanto-gazetoj
estas regule legeblaj en la nmzeo.
Sekvas parolado de s-ro Jan Fethke
pri „propagando de Esperanto per filmo“. Ofte li renkontas homon, kiu el
lia buŝo la unuan fojon aŭdas pri Esperanto. Ni bezonas amaspropagandon.
Per filmo ni povas ĝin atingi, ĉar ĝi
estas pli potenca ol gazetaro kaj radio.
Ni devas zorgi, ke Ia semajnaĵ filmaj aktualaĵoj enkonduku Esperanton. 200 milionoj da personoj ĉiusemajne rigardas-

aŭskultas la Aktualaju Semajnojn. La
filmkompanioj neniel estas kontraŭ Esperanto. lli scias, ke la Esperanto-kongresoj enhavas erojn, eĉ strangaĵojn,
kiuj interesas la publikon.
Pri la temo diskutas s-roj Schoofs,
Kreuz, Gelfand, Medrkiewicz kaj Neuzil.
S-ro Ŝapiro atentigas pri la postkongreso Bialistoka.
S-ro Morariu parolas pri „tri steloj“
de la Esperanto-movado: Baghy, Jung,
Ĉe, kaj proponas elekti ilin honoraj prezidantoj de la kongreso. (Pri tio devos
decidi la Generala Estraro.)
S-ro Bujwld invitas al vizito de la
Somera Universitato.
S-ro Merchant fcrmas Ia kunsidon kaj
deziras bonan apetiton.
La dua laborkunsido, kiu okazis merkredon. la 5-an de aŭgusto, antaŭtagmeze, konsistis en diversaj paroladoĵ
kaj ilia pridiskutado.
Unue oni devis afidi, laŭ la programo,
paroladon de s-ro Georges Avril, prezidanto de la Gazetara Komisiono de
ICK, pri „gazetara propagando, ĝia utilo
kaj organizo". Pro tio, ke s-ro Avril ne
povis ĉeesti la kongreson, s-ro Ŝapiro
parolas pri siaj propraj spertoj en la
gazetara propagando kaj donis konsilojn.
Due s-ro Teo Jung, ĉefredaktoro de
„Heroldo de Esperanto", paroladas pri
„centrigo de la gazetara informado pri
Esperanto". Li akcentis, ke la inforrnado estas des pli efika, ju pli ĝi estas
rapida, fidinda, kompleta kaj tamen konciza.
Trian paroladon faras s-ro J. Karsch
pri „vojoj kaj metodoj de apliko de Esperanto por turisma reklanio**. Li menciis la jam atingitajn rezultojn kaj montris eblecojn por la estonteco. Speciale
interesas lia sciigo, ke per la Esperanta
reklamo por Laznĉ Bĉlohrad anoncis
sin jatn 35 samideanoj el naŭ landoj por
tie pasigi sian nunjaran libertempon.
En la diversaj diskutoj partoprenas
s-anoj Kreuz, Ziomek, Agourtine,
Schoofs, Mŭnz k. a.
Poste ekestas kortuŝa momeuto, kiatn
estas disaŭdigata la sola ekzistanta disko kun la voĉo de nia majstro, bedaiirinde tte tute sukcesinta pro egaj teknikaj
malfaciiaĵoj.
Eitte s-ro Gelfand ekparolas (duafoje)

Remardue denove vorfpenlras sen (raza)o)
per pleja malhomplikeco ha) modesteco,
ha) denove onl havas la impreson, he ĉl
ltu malhompllheco ne eslas arieiariia, sed
he gi estas la naiura maniero en hiu
Al la Librofako de Heroldo dc Esperanto, KOln, Brtisseler Strasse 94
(ravlvaio revivlgas.
B o n v o lu s e n d i.
e k z e mp 1e ro (j ) n de la n o v a v e r k o de
B o h e m ia , P ra h a .
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Heroldo de Esperanto

pri sia projekto fondi kooperativan kompanion por fabriki Esperantan sonfilmon.

bazo devas esti serioze esplorata. Peticio devas renkonte iri al la ideoj de la
petotaj rondoj.
Oni devas ankan labori racie kaj trovi
la ĝustan vojon. Ni ne agu en kiu ajn
kampo sen sufiĉa preparo, sen profunda
studado. —
La demandon: „Cu Esperanto progresas?** ĉefe faras esperantistoj mem.
Por ricevi taŭgan respondon, oni demandu la malnovajn samideanojn, el
1902—03, aŭ eĉ tiujn el 1909! En tiu
tempo Esperanto estis konsiderata ludobjekto. Hodiaŭ Esperanto jam estas
rekonita en la publiko. Ni ĉiuj devas
ĝoji pri la nuna stato. Centoj, miloj laboras nun senĉese por la sukceso de
nia afero. Kaj se nur parto el ili sukcesos, ni plu progresos ankaŭ ĉe la tuta
fronto.

Tria laborkunsido okazis vendredon,
la 7-an de aŭgusto.
S-ro Brauer parolas pri ŝlosiloj, korespondado ktp.
S-ro Merchant sciigas ke s-ro Warden
estas elektita kiel nova prezidanto de la
Esperantista Akademio. (Aplaŭdo.)
S-ro Warden raportas pri Lingva Komitato kaj Akademio. Li diras, ke la
presita raporto de la Akademio estas la
lasta laboraĵo de Prof. Cart. Koncerne
prononcadon de Espcranto, li opinias ke
konsilojn pri ĝi bezonas preskaŭ nur la
komencantoj. Li citas la konsilon de
D-ro Zamenhof pri mezlonga kaj mezlarĝa prononcado de vokaloj. Li opinias
ke poloj plej bone prononcas Esperanton. Rekomendas la broŝuron de s-ro
Krysta.
Pri la temo parolas Merchant kaj
Schoofs.
Ni estu sinceraj: ĝi estas „vunda
S-ro Geifand triafoje ekparolas pri sia punkto“ en niaj universalaj kongresoj.
projekto koncerne sonfilmon; sed ĉar li ŭi estis siatempe fondata por prezenti
parolas malkoncize, la publiko rifuzas al tiuj kongresanoj, kiujn ne multe inplu aŭskulti lin.
teresas laboroj kaj fakaj konsidoj, la
Alia sinjoro ekparoias, sed oni ne eblecon de serioza kleriĝado pri dibone konceptas, pri kio. Estas nepre versaj gravaj fakoj. Kaj en la komenco
konsilinde, ke komencantoj lernu fluan ĝi efektive sukcesis sufiĉe bone. Sed
paroladon unue en sia grupo, antaŭ ol ĉu mi eraras opiniante, ke de jaro al
suriri la podion de universala kongreso jaro ĝi fariĝas malpii serioza? Nunjare
kaj haltigi la regulan iradon de la trakt- ni havis la specialan „ĝuon“ konstati, ke
adoj. Ili ankaŭ klopodu paroli pri la preskaŭ neniu el la anoncitaj oratoroj,
vera temo kaj ne vastiĝu; estu kon- parte kun eminenta nomo, ĉeestis la
cizaj!
kongreson. Tio ne devas esti; tio ne
S-ro Kreuz paroladas pri la temo: povos resti. Ni nepre devas pliserioz„Kiel propagandi pli efike? — Ĉn Es- igi nian Someran Universitaton, alie ni
peranto progresas?** — Komparante la prefere tute ĉesigu ĝin.
nunan staton de Esperauto kuu la malNe ĉeestis la rektoro de la Somera
nova, oni devas diri ke la progreso Universitato, Prof. J. Loth; ne ĉeestis
estas mirinda. Pli frue esperantistoj la vic-rektoroj D-ro E. Privat kaj Prof.
propagandis ĉefe de persono al persono. Nowakowski; ne ĉeestis la prelegantoj
Eĉ hodiaŭ persona propagando estas la D-ro E-riedmann, Wilkosz, Goetel. Ceplej bona. Cetere ekzistas diversaj ma- estis tamen almenaŭ D-ro Pitlik el
nieroj de propagando; sed la propa- Prago, kaj s-ro Scherer konsentis fari
gando estu ne teda sed interesa. Ofte iumbildparoladon en la kadro de la Sooni propagandas en rondoj, kiuj neniel mera Universitato.
bezonas Esperanton. Taŭga- propagando
Estas ne mirige, ke sub tiuj cirkonekzemple estis inter la tramistoj kaj po- stancoj al la „solena malfermo** de la
ficanoj de Krakovo. Necese estas ke Somera Universitato en la Kopernika
oni spirite enpenetrigu la ideon de lin- Salono de ..Jagelona Universitato** (la
gvo internacia ĉe la personoj, kiujn oni 3-an de aŭgusto posttagmeze) mankis
deziras gajni por Esperanto, i. a. ankaŭ ĝuste la soleneco.
ĉe la edzinoj de esperantistoj, ĉe koProf. Bujwid salutas la ĉeestantojn
iegoj ktp.
atentigante pri la relativa modesteco de
Alia maniero enpenetrigi Esperanton la salono. Sed, li diras, grandaj sciencistoj, ekz. Pasteur, laboris eĉ en pli moestas la per-Esperanta servo.
Kiam oni entreprenas propagandon destaj ĉambroj aŭ ĉambretoj. Li estas
en artaj rondoj (ekz. per peticio), la feliĉa pri la granda pola astronomo Ko-

Laŭ la mil faktoj do oni devas diri, ke
Esperanto nepre progresas. Se tiun konvinkon ni havos, ni sukcesos.
S-ro Mercliant parolas pri spertoj en
Rotario kaj pri la propagando en ĵurnaloj. Eble, ĵurnaloj akceptos ne raportojn pri la Krakova kongreso, sed interesajn travivaĵojn aŭ artikolojn pri hi
statoj en la urbo Krakovo.
S-ro Mŭnz pledas por tio, ke oni lasu
al kiu ajn, propagandi en kiuj ajn rondoj, kaj ke ICK subtenu.
Kreuz konsentas, sed oni devas atenti,
ke juna forto ne malutilu, anstataŭ utili,
per troa fervoro.
Eine s-ro Schoofs legas interesan paroladon de D-ro Hoke (kiu ne povis
veni Krakovon) pri «Esperanto kaj stenografio**.

Somera Universitato.

RONDELBILDOJ.
K. DE K A L O C S A Y .
XIX.
Kenelm Robinson — kiu konas
Portanton de ĉi tiu nomo?
Dudek-ok libroj! Kia homo!
Li sub la propraj skriboi dronas.
En la fragmento tli Jargonas
En ĉarma knaba idiomo,
Kenelm Robinson — kiu konas
Portanton de ĉi tiu nomo?
Li la observojn akrajn zonas
Per sprita ŝerc’ kaj aksiomo,
Ce 1’ Victoria-stacidomo
A1 la amiko kison donas . . .
Kenelin Robinson — kiu konas?
XX.
Walter Lippmann — la gramatiko,
Lumiga forto de 1’ konklud’.
Problemojn ĝis la klara nud’
Malvestas li per la logiko.
Instruas al ni ĝis radiko
Respondojn Lingvajn lia stud’,
Walter Lippmann — la gramatiko.
Lumiga forto de I’ konklud’.
Kaj lace pro Ia didaktiko,
Por ĉarma poezia iud’
Li flugas pense al la sud’,
A! perloj de 1’ Tagore-liriko .
Walter Lippniann — la gramatiko.

XXII.
Grosjean-Maupin — la vortministro,
Regas kun suverena forto.
Gardadas li pri ĉiu vorto,
Kiel pri ŝafoj !a paŝtisto.
La vortoj estas lia distro,
Lia pasio, Iia sporto,
Grosjean-Maupin — la vortministro,
Regas kun suverena forto.
Atendas time vorto-listo:
Cu ilin stampos li per morto,
Aŭ li provizos per pasporto
Por otficiala viv-ekzisto?
Grosjean-Maupin — la vortministro.
XXIII.
Robert Kreuz — la komerca saĝo,
Kolon’ fortika de I’ I-Co-Ko.
Eksidi seĝon de rokoko
Ja estus de li trokuraĝo.
En Liĥtenŝtejn’, dum travojaĝo,
Pleniĝis per li ĉiu loko.
Robert Kreuz, — la komerca saĝo.
Kolon’ fortika de 1’ I-Co-Ko.
Ni dankas lin pro ĉiu paĝo
De la komerca esprim-stoko,
Kai pro 1’ traduko de 1’ alvoko
De Nitti, pri la pacdomaĝo.
Robert Kreuz, la komerca saĝo.

XXI.

XXIV.

Dietterle, kara profesoro.
Esploro, studo, administro.
Sur lia statistika listo
Troviĝas ĉiu verda koro.
Pri .rol’ de Leibniz per esploro
La veron pruvis kun insisto,
Dietterle, kara profesoro,
Esploro, studo, adininistro.
Kolektis kiel redaktoro
Verkaron Majstran kun persisto,
Tenante, ame. dum registro,
Eĉ plumerarojn en honoro,
Dietterle, kara profesoro.

Hans Jakob — mastro de UEA,
Kalkulas, pesas kaj mezuras.
La mondon per fadenoj ŝnuras,
Kiel per reto aranea.
Sub lia gvido korifea
Delegitaro servkonkuras,
Hans Jakob — mastro de UEA,
Kalkuias, pesas kaj mezuras.
Informe pri 1’ movad’ ĉiea
Jarlibron zorge li po-luras,
Malbonon ofte li aŭguras,
Sed spitas ĝin per peno krea.
Hans Jakob — mastro de UEA.

perniko, nun honorata tra la mondo; sed
li esperas, ke similajn honorojn iam rikoltos alia filo de pola lando: Zamenhof.
Kiel prezidanton por la prelegoj de
Soinera Universitato Prof. Bujwid proponas japanan P-rof. Kawahara. (Aklamo.)
Prof. Kawahara rakontas pri sia
vojaĝo kaj pri la Esperanto-movado en
Japanujo. Tie lernas nian lingvon precipe studentoj, el kiuj poste multaj fariĝas profesoroj, kiuj siaflanke instruas
studentojn pri Esperanto. Oni vendis
en Japanujo ĝis mui pli ol 50 000 Esperantajn vortarojn. Ankaŭ en Japanujo ekzistas kontraŭuloj de Esperanto, kiuj
diras, ke Esperanto ne havas vivon. Sed
hisforio ja faras vivon, kaj Esperanto
jam havas sian historion.
Krom la malfermo mi povis viziti ankoraŭ unu prelegon de la Somera Universitato: tiun de s-ro Scherer pri Japanujo kaj insulo Bali. Ni vidis belegajn
lumbildojn faritajn de s-ro Scherer mem
kaj plezu-re aŭdis liajn koncizajn sed tre
interesajn klarigojn.

Ferma
Kunsido.
Eble estas konsilinde, ke unue mi nun
parolu pri la ferma kunsido. Kvankam
per tiu ĉi amasigo de prikunsidaj raportoj mia kongrespriskribo eble ŝajnas
iom seka, sed tiamaniere mi poste gajnos lokon kaj tempon por skribi pli detale pri la ĝenerala humoro en la kongreso, pri la urbo, la liomoj ktp.
Verŝajne vi tamen deziras jam nun
ekscii, kiom da gesamideanoj malgraŭ la
malbonaj ekonomiaj cirkonstancoj vizitis la Krakovan kongreson. Anoncis
sin proksimume 900. kaj la nombron de
la ĉeestantoj oni povas taksi je ĉ. 700.
Do, tamen, nombro kiun oni apenafl
povis atendi.
La ferma kunstfdo okazis sabaton, la
8-an de aŭgusto, antaŭtagmeze post la
10-a.
Malferminte la kunsidon, s-ro Merchant transdonas la parolon a! s-ro
Indra, kiu proponas ke la kongreso deklaru la 2-an de junio,— tagon de la
apero de Eŝperanto — kiel tagon speciale por la propagando de Esperanto.
(Oni akceptas per aklamo.J
Nun sekvas ĝenerala dankado kaj
gratulado.
ICK decidis dekori per ora inedalo
s-ron Prof. Christaller, la Esp.-Instituton por la Germana Respubliko kaj la
famiilion Zamenhof. (Pli frue medalo
jam estis donita al s-roj Sebert, Cart,
Warden kaj Privat.)
S-ro Merchant dankas al LKK pro la
granda laboro farita, speciale al Prof.
Bujwid — unu el la plej junaj maljunuloj
en nia rnovado, al s-roj Tor, Kostecki,
Rudnicki, Hodakowski, Alfus, Sowinski,
Piotrowski, Bilinski, Dreher kaj s-ino
Neuberg.
S-ro Bujwid petas ke oni forgesu
eventualajn malagrablaĵojn kaj konservu
ĉiun bonan impreson. La organizado
de la kongreso ne estis facila pro la ekonornia krizo. Ni dubis, ĉu la kongreso
sub tiaj cirkonstancoj povos sukcesi.
Sed kiel ni konstatas, la afero ne estis
tute malbona; ni iomete sukcesetis. Memoru pri la bela vespero sur Vavelo
(vidu poste!), pri la ekskurso al Wieliczka (same vidu poste!). Ni devas
d^Hki^l nia registaro, prez. Moŝcicki,
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al marŝalo Pilsudski, ministro Zaleski,
kiu antaŭ multaj jaroj vidis la akcepton
de D-ro Zamenhof en Cambridgc kaj
bone memoras pri ĝi. Ni devas plue
danki al la urbestraro, tramdirekcio ktp.
A1 s-roj Merchant kaj Kreuz, al Karsch,
Jakob, Schoofs, familio Zamenhof. Ni
dankas al ĉiuj, kiuj venis Krakovon por
fcsti kaj labori. Ankaŭ la antaŭkongresa
Ce-kurso estis granda sukceso.
Kreuz legas telegramon el Varsovio,
kiu atendas la esperantistaron por la
postkongreso.
Ŝapiro diras ke jam alvenas Ia malgaja momento de la disiĝo. Sed reliĉe
la esperantistaro en Polujo, Zamenhofa
naskiĝlando, preparis plilongigon de la
kongreso en Varsovio kaj Bialistoko. Li
kore invitas viziti multnombre la postkongresojn.
Por Varsovio refoje invitas s-ro
Dratwer.
S-ro Schoofs (kiu hodiafl festas la
25-jaran jubileon de sia esperantisteco)
insistas, ke la naciaj societoj kaj UEA
harmonie kunlaboru, kaj ke ĉiuj, hejmenveninte, siaflanke insistu pri tio.
Gratulas s-ron Merchant pro la bona
gvidado de la kunvenoj.
Merchant kredas en la profundo de
sia koro, ke Esperanto estas la plej
granda donaco donacita de genio al la
liomaro. Oni alpuŝis al mi (li diras) la
honorojn kaj oficojn; sed mi esperas,
ke mi ankoraŭ estas modesta ano de la
movado. Mia deziro estas: esti justa al
ĉiu homo. Esperanto kreskos kaj floros.
Mi esperas ke, hejmenveninte, vi havos
belajn memorojn pri la kongresa semajno, ne nur en la cerbo sed ankaŭ en la
koro. Parolu pri tio! Esperanto meritas, ke ni laboru por ĝi. Havu plenan
fidon en viaj koroj, tiam ni nepre sukcesos.
Bujwid mencias s-ron Warden, kiu
ĉeestas ĉiujn kongresojn kiel vera modestulo. Speciale dankas la kongresanojn venintajn de malproksiine — japanojn, usonanojn, precipe s-ron Scherer.
Merehant mencias la meritojn de la
konstanta komitato de ICK, KR kaj de
la oficistoj de nia movado. Ili estas
pagataj, sed ni donas al ili nur la nepre
necesan por vivtenado. Admirinda estas
la laboro de s-ro Kreuz, kiu havas nur
unu helpantinon. Li plenumas siajn devojn je la kontenteco de ĉiuj, kiuj lin
konas.
Kreuz sentas sin kortuŝita. Li diras,
ke li faras nur sian devon. Se kelkfoje
li aperas kvazaŭ aŭtomata maŝino, se
kelkfoje li devas esti mallonga en respondoj, tio okazas pro neebleco respondi detale, ĉar li estas tro okupita.
Li tamen ĉiam estas je dispono de ĉiu
kaj deziras ĉiam laŭeble kontentigi ĉiun.
S-ro Hasselbach dankas en la nomo
de la blinduloj pro la komplezo, kiun ili
spertis en Krakovo, precipe flanke de
f-ino Weinsberg.
Tra la kongresanaro refoje iras ondo
de emocio, kiam s-ro Felikso Zainenhof,
frato de nia majstro, paŝas al Ja pupitro.
ŭenerale kiam venas al ni gastoj, li
diras, ni klopodas plejeble kontentigi
ilin. Ni staras antaŭ fermiĝanta pordo,
Se oni povas konkludi el tio, kion oni
aŭdis kaj vidis, oni povas diri: niaj
gastoj ĝenerale sentis sin bone ĉi tie.
Kompreneble, ne ekzistas tiu, kiu povas
kontentigi ĉiun. Cetere, kritiko ne malhelpas.
Same, kiel malutilas troa optimismo,
same malutilas pesimismo. La kvazaŭ
lasta krio en Esperantujo estas ke la
esperantista organizo ne estas laŭtempa,
ke la rilatoj <ne estas bonaj. Pro tio oni
krias: reorganizu, ŝanĝu, serĉu novajn
vojojn, ktp.! Sed anstataŭ unu kaoso ni
ne faru du kaosojn! Kaj precipe: ni ne
agu dise, ĉiu laŭ propra plano! Ni aŭdis:
ĉiuj vojoj kondukas Romon. Ne! Nur
vojoj bonaj! Ni bezonas gvidcentron.
Estas ankaŭ aliaj specoj de plendantoj: timuloj, kiuj timas ke Esperanto
de tempo havas novan konkuranton. La
pli ol 40 jaroj de la ekzistado de Esperanto atesfas, ke ni ne bezonas tiini.
Eŝperanto estaŝ bona kaj jam konata
tra la mondo.
Fine s-ro Felikso Zamenhof siavice
dankas pro la vizito kaj petas ke la esperantistoj en siaj rememoroj metu Krakovon ne en lastan vicon. —
Post la parolado de la frato de nia
majstro, s-ro Merchant deklaras la 23-an
Universalan Kongreson de Esperanto
finita. „ŭis revido en Parizo! Vivu
Krakovo! Vivu Esperanto! Vivu!“
(Daŭrigota.)
T. J.

