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Los giros a D. BENITO ANGUTANO, Paseo de Extremadura, 74. 

Mi devas rememori ke... 
ĝis la fino de junio mi povas aliĝi al la XX VIII' kongreso 

kun 110 % de rabato. 
—.1.ironte Vienon mi povas viziti Bernon. Do, mi petos la gold-

folion anoncitan sur ĉi-tiu numero. 
—...la 3-an de junio komencos Ia XP Nacia Kongreso de Espe-

ranto_ Mia deco estas iri en Barcelonon. 



2 	 HISPANA ESPERANTO-GAZETO 

RESUMEN DEL ACTA LXXVI DE LA JUNTA 
CENTRAL EJECUTIVA 

En la reunion celebrada el 11 de mayo die 1930, ce tunaron 

por unanimidad los acuerdos siguientes : 
. 11.0 Aprobar cl acta de la sesión anterior. 

2.'° Mombrar una Comisión foranada por lee Stec. Azorin, Ma-
rauni, San Antonio y Redondo que visite al Excmo. Sr. It residente 
de la Repínblica para ofrecerle la presiderncia honoraria del Con-
greso de Barcelona. 

3.° Acutiar siete medallaa de plata sobredorada para ofrecérselas 
a varias personalidades de Madrid yBarcelona, principalmente a quie-
nes acepten las presidencias y vicepresidencias honorarias del Con-
greso. 

4 	Aprobar el orden del dia de Ics asuntos que hen de tratarse 
en el Congreso, y que se enumeran en otre lugar del presente número. 

5.0 Aprobar el programa del Congreso, en la forma en que ce 
pubilica en erte numero. 	 - 	 - 

!6.° Que el vicesecretanio D. Jacinto 'Martin asista al Cnngres° 
para facilitar en el misuro la tarea de los demas directives en la 
sesi6n o sesiones en quo se araten los asuntos que figuran en el orden 
del dia. Tendrà derecho a viétices y dietas. 

7.° Comprar cuatrocientas claves de Esperanto, edición vasca, 
para Cu •reventa o distri.bución. 

8.° Se examinó el proyecto del senor Scherer relativo a 
,hacor un viaje de propaganda por varios poises. Se acordó que si 

pass por Madrid se le den Soda clase de facilidades y auxilios para 
nu propaganda, e informarse, antes de contestarle, si en otras pobla-
ciones de iEspana, donde hays grander núcleos de esperantistas, puede 
contar- con anàlogas éacilidades. 

9." Vdlver a reunirse el juevea 14, a la misma hora, para tratar 
los demàs asuntos ,que quedan ,pendientes. 

El secretario, Fernando Redondo. 

XT~ NACIA KONGRESO DE ESPERANTO 

ORDEN DEL DIA DE LOS ASUNTO6 A TRATAR 

1.° Aprobación de Jac actas de la Asamblea d'e ,Delegados cele-
brada en 'Madrid el dia 24 de febrero de 11935. 

2.° Memoria de los trabajos realizados desde la fecha de la 
citada Asamblea. 
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3.° 'Examen de las cuerrtas de H. E. A. 
4.° IPraposición presentada por D. Filiberto Garcia fiurtado, de Sueca, en la que se solicita la elevación de cuota. 
5.° iProposición presentada por D. Juan Régulo :Pérez, de Santa Cruz de da Palma, sabre organización de concursos literarios. 
6.'° 'Rencvaoión de cargos en la Direttiva. Deben ser renovados o reelegidos el bibliotecario, vicetesorero y cecretario, que llevan mas de dos areas en sus cargos. 
7.'° ÌRuegos y pregun•tas. 

. 
Nova) aliĝinioj.—Geoinjoroj : Manuel Jover Marti, 'Pascuala Fer-nandez !Félez, Amparo Labrador, Pepita Sobrequés kaj José Tarrés, el 'Barcelona ; Justo del Campo, el Gijón ; Vicente 'Hernandez, el Sabadeil ; Julian !Loyola, el Logron'o ; Luis Campos, el Mahóri ; Fernando Saler Valle kaj Visitación Martin 'G6mez, el Madrid; Miguel Carreras Pérez, el Fuentes de Nava (Palencia); Francisco Manez Sanchez, el Chaste (Valencia); Ernesto E. Yelland, el Alicante; Rafael Duran Gonzalez, el 'Malaga. 
Sociedad IFsperarutista Gaditana, el Cadiz ; Esperanta Grupo Cór-doba ; Gruppo Esperantista Bilbao; Grupo Esperantista, e1 Torrelavega (Santander) ; Ateneo Popular, el Santander. 
La 1.cska Organize Komitato decidis senpagan kotizon por blinduloj, kaj 2-pesetan làotizon por gejunuloj malpli of 14-jaraj. 	 - 

a: * 
Oni atingis sabaton de la fervojaj kompanioj. Sekve, jen '.'la kosto de la vojaĝo per vagonaro (3° klasa vagono) al Barcelona (iro kaj 

raveno) : 

PESETOJ 

Còrdoba (via Alcazar-Tarragona)... ... ... ... ... ... ... 	1103,30 Cornea (via Miranda-Lérida) ... ... ... ... ... ... ... ... 	137,50 Clreste ...... ... ... ... .............:................ 	41,55 	' Gijóu (via Miranda-Lérida) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	1112,90 Lérida ............................................. 	19,05 Logsono (via Lérida) ... ... ....................:... ... 	56,90 Madrid ............................................. 	72,00 Oviedo (via Miranda-Lérida)... 	......... ...... 	108,25 Santander (via Miranda-Lérida) ........................ 	103,95 Sevilla (via Alcazar-Tarragona) ... ......... ... ... ...... 	1117,80 Valens a ............................................. 	38,75 Zaragoza (via Gaspe) ................................. 	36,40 
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PROGRAMO 

de la XI1  Hispana Esperanto Kongreso 

Merkredo 30  de juno de 1936: 

Je la 9'/2, Solena M.alferma Kunsido. 
Je la II°, Vizito al la Urbodomo, Ĝcncralregistaro, Katedralo, 

Palaco de la Barcelonaj Grafoj (Ardivo de la Aragcna Krono). 
Je la 3 1/2  posttagmeze. Parko de la Citadclo, Kataluna Parla- 

mentejo, Zoologia IMuzco, Zoologia Kolekto. 
Je la 9' vespere, Trama ekskurso, Crania Royal. 

Jaŭdo 4° de junio : 

Je la 9'/1 : Unua Laborkunsido. 
Vizito al la Parko de Montjuich. Nacia Palaco, Arheologia Mu-

zeo. Hispana V'i'laĝo. 

Je la 32  posttagmeze : Vizito al la Templo de la Sankta Familio. 
Je la 4° poettagrueze : Vizito al la Bierfabriko DAMM. 
Jo la 1100  vespere: Grava kultura Esperanto-festo. (Vidu pli mal-

supren programon detalan). 

Vendredo 51  de junio : 

Je la 9 1/2 : Dua laborkunsido. 
Je la 111°: Vizito al la Haveno. 
Je la 3' posttagmeze : Ekskurso al la Monto Tibidabo. 
Je la 9 1/2  vespere : Tria laborkunsido kaj vizito al la (Esperanta 

£kspozicio. 

Sabnto 6° de junio': 

Tuttaga Ekskurso al Montserrat. 	 - 

Dimanc'o 7' de judo: 

Je la 10 1/2  : Vizito al la Borro (Komerca Cambro). 
Je ia 112 : Vizito al la Lerneja Grupo «tMilà i Fontanalsn. 
Je da 122 : Oferi Bukedon homage ĉe la monumento al Pi y 

IMargall, konvinkita defendanto kaj apoiogianto de nia inter- 
nacia lingvo. 

Je la Il a posttagmeze : aSardanoje, Cii-tadela Parko. 
Je la 3 1/2  .posttagmeze: Solena Ferma Kunsido. Vizito al Ro-

manida Preĝejo de Sankta Paŭlo de l'Kampo, 'Moetjuich, Hie- 
pana Vizĝo. Vespermanĝo. Vizito al Lumaj Fontanoj. 
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Lundo 8' de junio: 

Promenadaj 'tr.a la urbo, Vizitoj al Parka Guell , kaj Industria 
Lernejo. 

Je la 7 1/,  vespere: Eliro per vaporŝipo al :Mallorca (Maĵorko). 

Noto.—lDimariĉo 7-an je 9' kaj duono, oni preĝos anason on Sankta 
Mario, kun predike en Esperanto. Jo tia boro nenia numero de 
la programo estas, por ebligi la ĉeeston de la samideanoj, kiuj 
volos iri tien. 

* * a: 

Grava Kultura Esperanto-festo. Jaŭdon, la 4-an 
de junio, je la 10' vespere.—Aŭskultinda parolado de fer-
vora samideano S-ro Julio Mangada RosenSrn pri la temo «Esperanto 
kaj papolkantojn, en his!pana lingvo. 

Popolaj ka'n&oj en Esperanto, prezentataj de eminenta kataluna 
kantistino Andreua Fornells kaj aplaŭdita baritono Joan Sayós, akom- 
panataj de kompetenta pianistino :Goncepció ,Raduà. Partoprenos ankaŭ  
la konata rapsodo 'Francese Vila. 

Tokstoj de Kantoj deklarnataj de S[-ro Vìl£ (antaŭ  ĉiu kanto, 
deklamos hispane ties teketon) kaj kantataj de Andreua Fornells kaj 
Joan Sayós 

I. Sur la kampo rosoj brilis (hungara). 
II. Paŭlo brava, Petro brava (hungara). 
Ill. Katerino (franca). 
IV. Kanto 	mantamburisto (gal•icia)_ 
V. Mi ŝin vidis (astura). 

VI. Granda danco (el León). 
VII. .'Mi ŝia vidis ploranta (el Santander). 

VIII. Kanto de montaro (el Avila). 
IX. La Pcmarbo (vaska). 
X. Kanto de riverbordano (el Salamanka). 

XI. Kanto de I' tagigo (aragona). 
XII. iMalsana pro amo (baleara). 

XIII. 'Bona ĉasisto (kataluna). 
XIV. La Luno (kataluna). 

Esperantista responda : 
—Kiel la homoj devas sin saluti? Cu per la mano malfermita 

aŭ  per la mane [fermita, tio estas, per la pugno? 
—Per la koro malifermita. 
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LA XXVIII' KONGRESO EN VIENO 
Per iri al la kongreso oni organizis kelkajn karavanojn. Unu el 

ili, tiu de la Societo por propagando de Esperanto en F.rancujo 
(P. Petit, 59, rue de Neuilly, Rosny-sous-Bois, Seine). 

Loka kongresa komitato ĵus eldonis 4-paĝan detalan kougresipro-
gramon, kiun por propaganda) celoj ĝi dissendis en dezirata kvanto 
al la karavanestroj, Esperanto-organizoj kaj ceteraj interesuloj. 

La profesora kolegio de la Teknika Altlernejo en Vieno ĵus nomis 
doktoron Sirk lektoro de Esperanto por la dirita instituto iD'-re Sick 
komencis je la fino de aprilo prelegojn pri Esperanto, diskonigitajn 
por radio kaj gazetaro ,un.uavice por studentoj de la «Teknikon, kaj 
dmaviine :por eketeruloj+gastoj. 

La  teatraĵo 	28 estos la 'ĉarma operato «La blanka ĉevaleton 
Eperante tradukita de sarnideano Nikolao Novorka. La preparoj por 
prezentado de tiu verko de la aŭstria bonhumoro kaj serena gajeco (kiu 
estis jam ĉie tre aplaŭdata kaj filmigata:) multe progresas. 

PRI LA KALENDARO 

LA SEPTAGA SEMAJNO 
Knietanoj, mahometanoj, hiaadaj, judoj, . k. e., havas malsaman 

kalendaron. Tamen, ĉiuj havas semajnon; pot ĉiuj la semajno estas 
septaga ; por tiuj la unua tago estas dímdanta kaj por ĉiuj dimanĉo 
estas samtempe, kvazaŭ  estus pratempa kunveno por ke tio okazu. 

Ne ;pensu !ke oni serĉis la respondajn nomojn de la unua tago de 
la semajno de ĉiuj popoloj kaj oni tradukis tiujn nomojn per la vorto 
dimanĉo, ĉar estas kuriozaj 'hazardoj (ĉu hazardoj ?) pruvante la Icon-
traŭon. 

Ekzemple, partugale kaj arabe lunde estas dua tago ; mando, tria 
tago ; 'k. c. Ĉe la antikvaj romanoj la tagoj de la semajno estis dectiĉataj 
al la suna, la luno kaj kvin planedoj. La unua tago estis dediĉata 
al la suno, kaj poste al la Sinjoro (latine, dominos), tial ĝia nomo 
estas en latindevena:j lingvoj vorto simila al dimanĉo. Tamen en angle, 
gennana, skandinavaj kaj aliaj nordaj lingvoj ĝi estas ankoraŭ  suna 
tago. Hlindaj lingvoj montras ankaŭ  tiun-ĉi kuriozan similecon, 

La septaga semajno • stas, do, laŭ  sia daŭro kaj 'laŭ  la nomoj de 
la tagoj, la plej internacia tempomezuro. 

Tamen... estas esceptoj. Foje, en la nuna epoko la semajno nur 
;havas ses tagojn; foje ĝi havas ok. Sed ni jam pritaktos 'tiom sur la 
venonta numero. 
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EL ESPERANTISTA GAZETARO 

Kion signifas milito?—La usona parlamento antaŭ  nelonge 
publikigis oficialan statistikon pri la materialaj perdoj, kiujn kaŭzis la 
pasinta milito. Per pli facila kornpaeno oni faris en tio statisbiko kem-
paraje pri la res'pektivaj valoroj. 

Oni elk-alkulis, ke la mandimilito detruis materialojn je valoro de 
400 miliardoj da dolaroj. Per ĉi tiu SUMO oni estus povinta konstruigi 
domon por ĉiu familio en Usono, Kanadio, Anglia, Irilandia, Aŭstralio, 
Francio, Belgio, Germanic kaj Rusio je valoro- de 2.500 dolaroj, 
ekipi .ĝin per meblaro je valoro de 1.000 dolaroj kaj 'ĝin .cirkaŭi per 
2.000 'kvadraitmetroj da grundo jc valoro de 100 dolaroj. Tiam an-
koraŭ  restus sufiĉe, por disponigi bibliotekon al la komunumoj kun 
pli 'ol 20.000 loaantoj el la nornitaj landoj, je valoro de 5 milionoj 
da dolaroj kaj universitaton je valoro de 110 milionoj d'a dolaroj. Kaj 
se ĉiaj ĉi sumoj estus elapezitaj, la resto ankoraŭ  sufiĉus por aĉeti la 
tutan Francion kaj la tutan Belgico. Tio signifas, ĉion tion, kio troviĝas 
en ambaŭ  landoj de kampaj, domoj, fabrikoj, preĝejoj, vojoj, ferv-
ajoj, ktp., ktp. 

Tio estas la milito ! Aú pli .ĝuste, nur unu flanko de la milito, 
nome, la ekonomia. 	 - - 

(EI «Sennaciulo», aprilo 1936). 

S I R I N G O J! SIRINGOJI 

Florsimbolo: UNUA AMEMOCIO. 

Freŝa siring' ornamanta 
mian tablon dum labor', 
ho, kiom da rememoroj 
vekas en mi via flor' ! 

Lancojn formes la folioj 
kaj krucetojn la petal', 
krucetoj de Fastotempo, 
etaj lancoj de batal'. 

Vin vidante, mi la scenojn 
infantemipajn revan tuj 
kiam lerte mi surgrimpis 
al maljuna eiringuj'. 
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Kaj cub kiso de la suno, 
meze de floe' kaj fali' 
.ravis min la nekonata 
«Unua amemoci' e. 

Mi nek grimpas plu sur I' arbon 
nek sopiras antaŭ  viv' ; 
sed de juna tempo estas 
via parfum' elvókiv'. 

Kaj, laŭ  dum la dolĉaj jaroj 
jam pasintaj pro domaĝ', 
kantas vi pri am' kaj revoj 
kaj printempo kaj junaĝ'. 

Originale verkis: A. N. D. 

PENSOJ DE FERMIN GALAN 

Kondutu kiamaniere ke via kutima agado neniel ĝenu la libero de 
la aliuloj. (IBremsu la egoiemon de via individua instinkto.) 

Iden'tiĝu kun la libero de la aliuloj, ce kontraŭ  via propra libero. 
(Vivu super la malavidec'o de via socia instinkto.) 

Penu ĉiam .por ke la realigoj de via vivo disvolviĝu tute laŭ  la 
racia principo de la egaleco. (Reviziu la colon de viaj instinktoj, 
pensante ofte iliajn agojn.)  

g 't a 

Kia ajn estu via nacieco, neniam parolu kiel bispano, geranano, 
anglo, italo, k. t. p..., parolu 'ĉiam kaj ĉie kiel eŭropaao. Se vi apar-
tenas al alia kontinento, neniam parolu, kiel ano de tiu aŭ  alia nacio, 
sed de tiu kontinento. 

Vidu en la landlimoj nur la interhoman limigon, kiun starigis la 
barbareco ; tra malaperintaj civilizoj ne konsideru la koncemajn popolojn 
kiel konsiatantaj el  nealsuperaj estuloj ; ne vidu en alirazuloj homojn 
malsamajn al vi ; !ĉio estas ununura, sama kaj amika UNUA, disigita 
de la jarcentoj ; rigardu ĝin racie ; la homoj estas viaj fratoj, kaj ti' 
estas la Homaro. 

Pensu pri via lando kvazav vi pensus pri via l.ulilo ; pensu pri via 
kontinento kvazaŭ  •vi pensus pri via regiono, kaj pensu pri la mondo 
kvazaŭ  vi pensus pri via patrio. 

El la verko «Nova Kreado» tradukis ' 

MANUEL SAL'I M FORNAJLS. 
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vidu la lastan alineon de la pago 9'). Fluigi el vazo en vazon, verŝi. 
Rondturni fluidafon per bastoneto, kirli. Elpreni fluidaĵon per vazo, 
mano, .ĉerpi. MMalplenigi per la ĉerpado,< elĉerpi: Entiri ion en io, 
absorbi. Alllui kaj reflui, jluktui. 

IMovi la aeron, blovi. Move de la aero en la atmosfero, verge. 
Forporti, per blovo, f orblovi. Blovo, kiu penetras en •ĉambro tra fenestro 
aŭ  pordo, precipe se ĉe la kontraŭa flanko estas malfermata alia fe-
nestro aŭ  pordo, trablovo. 

Iri.-Moviĝii de cmi Ioke al alia, iri. Iri eksteren, eliri; internen, 
-miri ; suben, subiri, 'malsupreniri ; supren, supreniri, k. t. p. I. de unu 
loka al alia, pasi. 'Cesi i., halti. Rapide i., kuri. Kuri peat iu per 
ĝin kapti, persekuti. Eksciti al rapida kurado, peli. Kaŭzi ke iu iru; 
sendi. I. post iu, .sekvi. Sekvi •unu alian kaj reciproke, alterni. Sekvi 
kun malamika intenco, persekuti. Kun peno eniĝi interne de io, penetri. 
I. sur la pintoj de la piedoj, iri piedpinte. 1. sin trenante sur la ventro, 
rompi, 1. to•rde kaj ondolinie, serpenti (ekzemple : «la rivero serpen-
:aca). iMa•lfacile per granda peno supreniri sin helpante de manoj rkaj 
piedoj, grimpi. Rapide sin movi levante samtempe ambaŭ  piedojn de 
la lake sur kiu oni staras, kaj ree stariĝante, salti. Salto krucante la 
piedojn en la acre, kapriolo. Sin movi malantaŭen, konservantc la 
dorson al tien direkton, regresi, Meti la piedojnunu antaŭ  la alia alterne 
por sin movi sur la tero, marŝi, paŝi. lnterspaco de du piedoj dum 
la irado, paŝo. Perdi la egalpezon farante malĝustan paŝon, faleti. 
Perdi l•a egalpezon sur glatatu, gliti. Pro manko de subteno aŭ  perdo 
de malpezo, rapide moviĝi de supre teren, aŭ  de stare kugen, fali. 
Pagfaleii, .duonfali, stumbli. Facile movigi sur glata suprafo, gliti. 
Pasi en akvo, en mela substanco, vadi. Sin movi sur aŭ  en akvo, laŭ  
vola direkto, nagi. la naĝmaniero, braso. Sin movi en aero laŭvole, 
ne apogante sur io, flugi." 

I. :de unu loko al alia sen difinita celo, vagi. I. de amu loko al 
alia •malproksima, migri. Migri pro puno aŭ  per eviti punon, ekzili. 
1. de ecu loko al alia tra aŭ  preter io, pasi. IMoviĝi all loko kie estas 
la persone kiu parolas, aŭ  al loko pli proksima al tiu kie estas la 
persono kiu parolas, veni; moviĝi al pli mallproksima Loko, iri. 'Sukcesi 
alveni ĝin ie, atingi. Senhalte moviĝi revenante al la punkto de la 
ferire, cirkuli (ankaŭ  en figura senco). Kolektiĝi por speciala celo, 
kunweni. Kunveni por diskuti ion, kunsi:di. Trovi iun irante 'kontraŭ- • 
direkte al li, renkonti. Intekonaeoto laŭ  kiu kelkaj personoj renkontiĝas 
je la sama 'haro en la same loko, rendevno. I. 'por vidi ion bejme, 
por vidi ion, viziti. Ofte venadi, vizitadi, f rekven'li. I. kun iu aŭ  kun 
io, akompani. Doni la direkton al iranto, konduki. Konduki akornpa- 
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nante, gvidi. Flankiri unu de alia, dioerĝi. Celii al la sama punkto, 
maldiverĝi, konverĝi. 

Esti traneportata de unu loko al alia, veturi. Veturi en aero, sur 
la maro, per velŝipo, k. c., aer—, mar—, veloeturi. Veturi sur la dorso 
de besto, sur nbicikleto, rajdi. Piediri, veturi pro plezuro, promeni. 
Promeni sencele, interesiĝante pri strataj bagatelaĵojn, gapvagi, I. mal-
proksiman landon, urbon, vojaĝi. Vojaĝo kun religia celo ai sankta 
loko, pilgrimo ; kun scienca aŭ  milita celo, ekspedicio. Malgranda 
vojaĝo por plezuro, aŭ  por scienca celo, ekskurso. Sportoj de la 
vojaĝaj, turismo; sportisto, turislo. Vojaĝo kun pentrindaj okazoj, 
pitoreska. 

Spaco sur kiu oni sin movas irante de unu loko al alia, voja, 
Signoj Iasitaj de pasinto tie, kie li pasas, spuro. Malhelpi la trairon, 
bari. Transversa trabo baranta vojon, borioso. 

Transporti de unu loko al alia, komuniki. Komunikant.a rimedo, 
rimedo de transporto, komunikaĵo. Veturanto, kin uzas publikan rime-
don por veturi, pasaĝero. Institucio por rapida transporto de malgrandaj 
pakajoj kaj de pasaĝeroj, poŝto. Oficiala dokumento atestanta la per-
sonecon de ĝia posedanto kaj certiganta la rajton veturi en ian landon, 
pasporto. Surskribo sur pasporto certigante ĝian aŭtentikecon, vizo. 
Aro de kunvojaĝantoj (pilgrimantoj, komercistoj) kun siaj ŝarĝbestoj, 
karavano. 

VEruRtLot.-,Movataj de la homo.--Longa bastono kun 
flanka piedingo (nomata bretedo) por marŝi caper la tero, irilo. Mal-
granda veturilo par sin mem transporti per mekanismo movata de la 
piedoj, velocipedo, ciklo. Trirada ciklo, trici-klo ; durada, la antaŭa 
multe pli granda ol la posta, biciklo; durada, kaj ambaŭ  radoj egalaj, 
bicikleto. 'Bicikleto por du personoj, tandema. Ciklo (ĝenerale bicikleto) 
kun motoro, motociklo. Parto de velocipedo inter kies du branĉoj 
turniĝas rado, forketo. Ce bicikleto-, parto en kiu turniĝas la akso de 
la krankoj, pedelaksujo ; objekto almetebla al pedalo por fiksi la 
piedon, piedingo ; rado provizita per mekanismo, kiu movas ĝin nur 
laŭ  unu senco, libera rado; turni la pedalon en senco kontraŭa je Ia 
kutima, retropedali. Ilo, kiun oni muntas sur bicikleto por mezuri la 
laŭirintan vojon, ciklorneiro. Longo laŭirata dum unu rotacio de la 
akso de la krankoj, rapidumo. Veturi sur bicikleto, rajdi. Litseĝo aŭ  
hamako (foje kun kurtenoj kaj tegmento) portata de servietoj kaj uzata 
en orientaj landoj, palankeno. Orienta veturilo tirata per homa forto, 
rikiso. 

Movataj de bestoj. Rajdo.—Esti portata our la doreo'de 
besto, precipe de ĉevalo, rajdi. Rajdantino, amazono. Rimena ilo 
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metata sur la, kapo de ra•jdbesto, per kiu oni ĝin kondukas, brido. 
Remburita seĝo, kiun oni ligas sur la dorso de rajdbesto, per rimeno 
(nomata ligrimeno), selo. Kovrilo sub la sele, ĉabrako. Metala peco, 
kiu ricevas la piedo de la rajdanto, piedingo. Rimeno al kiu estas 
fiksita la piedingo, piedinga rimeno. Ŝtala duoncirklo kun pikilo, kiun 
la rajdanto fiiksas 8e la kalkanumo kaj per kiu li instigas la ĉevalon, 
sprono. Irado de la kvarpieduloj : kiam ili ne kuras, paŝo; plejrapida, 
galopo; meza, trofo; kiam ili levas samtempe la piedojn de unu flanko, 
amblo ; urso, kamelo, ĝirafo. kaj unu speco de ĉevaloj, ambles. Pri 
ĉevalo, kiu subite kaj forte streĉas posten siajn postajn krurojn, stampfi. 
Lernejo por rajdi, meneĝo ; ĝi havas sablan, korkan, malteran plankon, 
Ejo por rajdado, por vetkurado, hipodromo. Servisto, kiu rajdas en 
vetkurado, ĵokeo. Aro da personoj kune rajdantaj por plezuro, kaaal-
kado. 

Movataj de bestoj.—Durada veturilo, aŭ  transportilo, ĉaro. 
Ĉaro-de la antikvaj romanoj al kiu oni jungis kvar ĉevalojn, koadrigo. 
Ĉareto puŝata de homo, puŝĉaro. Du— aŭ  kvarrada kunrisorta,generale 
kovrita veturilo, kaleŝo. Durada unueeevala kaleŝo malfermita ĉe la 
antaŭa parto, kaj provizita per leda faldebla kovrilo, kabrioletó. 
Malpeza malkovrita kaleŝo sen pordetoj, faetono. Luebla kaleŝo (antikve 
uzata por la hotelo St. Fiacre, de Parizo), fiakro. Duĉevaila kaleŝo;  
kariko; duĉevala, sed kun unu ĉevalo post la alia, tandemo. la fermita 
kvarrada dusideja veturilo, kupeo. Malpeza durada veturilo kun risortoj, 
kariolo. Angla veturilo, kies veturigisto sidas malantaue, kabo. Speco 
de rusa fiakro, droŝko. Clitveturilo, siedo. Kovrita publika.. veturilo, 
omnibuso. ,Oànni.buso, kiu regule iras de urbo aŭ  vilaĝo al alia, dili-
;enco. Oficisto .kontrolanta biletojn en omnibuso, konduktoro. Kaleŝ- 
kondukisto,- koĉero. 
Ĉe veturilo, horizontala stango kiu kunligas ĉiun paron da radoj, 

radakso; speco de kofro, kie evitas la sidlokoj por la veturantoj, ĉefa 
parto de la kaleŝo, kofro, kaleŝkorpo. Elasta sistemo iokita inter la 
radakso kaj la kofro por estingi la tremadojn kaj la frapojn kaúzitajn 
de la rulado, pendigilo. Munti kofron sur pendigilo, pendigi. La 
antaŭa parto, elprenebla aŭ  ne, ĝenerale direktelila, kiu enhavas la 
antaŭan duon da radaj, antaŭĉaro. La posta parto, malmuntebla de 
veturilo, postatrajno. Supro de veturilo kun sidlokaj, imperiala. Me-
kanismo por !haltigi veturilon, bremso. Peco kin bremsas, kin premas 
la radon, bremsoŝuo. Skua movo de halto aŭ  subita ekiro, ekskuo. 
Ĉiu el la rimenoj aŭ  ŝnuroj, per kiuj ĉevalo tiras de la veturilo, tir-
rrmeno, tirŝnuro. Alligi bruton al la tirata veturilo, fungi. Longa ligna 
peco per kin oni-jungas du brutojn, timon.- Ciu el la du stangoj, 
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kiuj estas flanke de jungita beato, flanktimono, brankardo. lia konais-
tanta el ŝnuro aŭ  rimeno alligita al ligna tenilo, kaj uzata por instigi 
la jungitan. ĉevalon, vipo. no por sublevi veturilon kaj ebligi riparon, 
leornaŝin4, 2arlevilo. 

Movataj de motoro. — KaLe"so movata de motoro, alto, 
aŭtomobilo. Aŭtomobila omnibuso, aŭtobuso. Ce aŭtosnobilo, la meka-
nika parto, 2asio ; la cetera, kaleŝaPJo. La rado per kin oni dire~ktas 
aŭtomobilon, direktilrada. Senkolora facile ekbruligebla fiuidaĵo, pro-
duktata el kruda petrolo kaj uzata par movi aŭtomobilon, benzino. 
Aŭtcmohilejo, remizo. Profesia kondukisto de aŭtomobila, ŝoforo, 
artisto, motoristo. Vojo laŭirata de veturiloj marŝan!taj nue be ŭ  unu 
direkto, kurso. 

Surrela veturilo; vagono. Vapoima^sino por tiri vagonojn, lokorno-
two. Vagono sekvanta la lokomotivon kaj portanta hejtaĵon kaj akvon, 
tendro. Aro kcnsistanta el lokornotivo, tendro kaj kelkaj vagonoj, va-
gonaro, trajno. Speciala vagono por ricevi transportaĵojn,sarĝvagono. 
Plata ŝarĝvagono, platvagono. Rapida vagonaro, kiu riue'haltas en ĉefaj 
stacioj,'-ekspreso. Oficisto kontra.lanta biletojn en vagonaro, kond'uktoro. 

Parto de vagono apartigita de la aliaj partoj, kaj kun aparta pordo, 
knipeo (estas kupeoj 'por fumantoj, par uinjorinoj, k. a.). Sistemo pro-
vizita per fortaj risortoj, kiun oni muntas ĉe la ekstremoj de la vagono 
por estingi la interfrapaclon, bufro. Ujo kun sablo por ellasitiun-ĉi 
sub la radoj kaj malhelpi ilian glitadon sur la reloj, sablilo. Elstaraĵo, 
kiu ĉirkaŭas la randon de rado kaj kondukas ĉi-tiun sur la relo, randels-
tarajo. (Mallonga ĉaro kvarrada, kiu portas la antaŭan kaj postan parton 
de vagano aŭ  lokomotivo; boĝio. 

Surrela omanibuso, tramo. 

Vojo.—Loko speciale preparita par iri sur ĝi, vojo, Parto de v. 
rezervarta por la ira de veturiloj kaj bestoj, ŝoseo ; par la ira de per-
sonoj, trotuaro. Malprofunda kavalo kun iom klinaj bordoj ĉe la flankoj 
de ŝoseo aŭ  inter ŝoseo kaj trotuaro por elfluigi la akvojn, defluejo. 
Defluejo de strato, stratkanaleto. Amaso da teraĵoj farita par plialtigi 

, vojon, vojremparo, talus°. Bedo el tero lasita sur ĉiuflanko de v., voj-
bordo. Fako kie sin sekaas du v-j., kruciĝo; kie sin sekeas multaj, 
disfarko, forko. Plano pri la v-j. laŭirotaj dum vojaĝo, vojplano. Loko 
kin 'helipas par entravi alian, gvidloko. Kavaĵot faritaj de la radoj die 
veturiloj en nesufiĉe firma v.. , vajsulkoj. Kurba parto de ,v., virejo. 
Cirkla v., cirkuito. Irejo speciale difinita par kurado, dromo ; par 
ĉevalkurado, hipodromo; par velocipedo, velodromo. V. kun vico de 
arboj en ĉiu flanko, nleo. Vidu «vojon», sur la paĝo 129°. 



PRovo PRI 'DE.ARO 	 141 

Vojeto en montoj, nur irebla per muloj aŭ  piede, muleojeto. 
V. super rivero, kanalo, kavaĵo, ponto. Alta ponto, ofte el pluraj 
vicoj de arkadoj, viadukto. Ĉiu cl la kalonforrnaj konstruaĵoj, kiu 
staras sur ĉiu flanko de ekstrema de ponto, pilone. Fortika masonaĵo 
konstruita ĉe la ekatrernoj de pontaj arkoj por kontraŭstari la puŝegon 
de tiuj-ĉi, abutmento. Ponto kies ĉefa parto elstaras el la porta bazo 
super loko kie oni ne povas starigi suloportilon, lantilevera ponto. 
Panto, kies :planko apogas sur fostoj atarigitaj en akvo, faste ponto. 
(Ponto kies planko Batas tenata pende de ambaŭ  ekstremaj per metalaj 
kablaj, panida ponto. Ponto kies planko estas levebla vertikale por 
neebligi la transiran sur ĝi; levponto, levebla ponto. 'Pento turnebla, 
por liberigi pasejon al ŝipoj, turnpanto. 

Subtera galerio por v., precipe pot fervojo, [tondo. Enirejo de 
tonelo, fanko. 

Artefarita akva defluejo, parolo. Konstruaĵo pot transkonduki akvon 
kamale at) per tubo, akvokondukilo. Ponta akvokundukilo, akvedaklo. 
Provizi per Ikanalaj, kane/izi. Kanalo aŭ  fcaaĵo por malpuraĵoj kaj 
ekskrementoj, kloalro. 

Homo, kiu kun la helpo de aplikita matesnatiko kondukas kaj direk-
tas la kcnstruadon de vojoj, pontoj, k. c., inĝeniero. 

Fervojo.—(Fera ŝtala trabo sur kiu ruliĝas iaj vaturiloj,. relo. 
Relo. kies profilo siumiles la literon U, ureic ; 	la'Viterron T ree 
versitan, tordo; estas kvadrato, kvadrata relo; estas kankava supren 
(per tramoj), tramrelo; estas bulbforma, bulbrelo; havas 	bulbojn, 
dabinlba relo. Interna ,parto, malplena aŭ  ne, laŭ  Ia also de iaj reloj; 
animo. Trabo sur kisu estas fiksita] la reloj per portiloj, sojlo. Amaso 
da ŝtonoj rnetitaj sub kaj inter la reloj kaj la sojloj per subteni ilin, 
balasto. Kiam la du rcloj ne kuŝas cur sama horiaontala ebeno, ili 
estas en deklivo. Angulo de la rcleklivo, deklioeco. Kiam la deklivo 
ne estas laŭ  la lango tie la vojo, sed perper,dikle al tiu direkto, kisi 
okazas en la kurbaj partoj de la v., transversala deklivo. Loko kie. 
relvojo disiĝaa el du movaj vojoj, relforko, disrelejo. Reivajo por 
vagonoj, }croajo ; ;por rtramaj, traanvojo. Vojo flanka, sur kiu oni hal-
tigas veturilojn pot lasi la ĉefan relvojon libera por pre,terpasontaj 
vctur:ilo;, cviteojo. IDirekti veturilon sur nova relvojo, komoti, relkomuti. 
Pinta vela peco mavebla, kiu en relforko pasigas veturilon_sur la dua 
vojo, relkomoiido. Libro kie estas enskribitaj la horoj de veturado de 
la vagonaroj, fervoja hararo. Diskforma aŭ  kvadrata signalo, kiu sciigas 
antaŭ  stacidomo ĉu la vojo estas libera, disko, signaldtsko. Ne permesi 
la preteriron de vagonaro cur vojo ne libera, blo}ti. Sistemo laŭ  kiu oni 
dividas la fervojan en partoj, en kiuj vagonaro ne povas penetri antaŭ  
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ol la ferire de la antaŭa vagonaro, bloksistemo. llo por optikaj signaloj 
sur f., semlaforo. Loko kie vagonaro a'ŭ  tramo 'haltas per 	aŭ  'lasi 
vojaĝantojn, transportafojn, stacio. Stacia domo, stacidomó. 

~MARVETURO.—Korpo de la ŝipo.—,Akvoveturilo, ŝipo. An-
taŭa parto de ŝipo, sipentaŭo, prnro ; posta parto, postaĵo, poŭpo ; 
dekstra flanko, signailata nokta per verda lumo, verda flanko ; mal-
dekstra, si•gnalata per ruĝa, raĝa flanko, babordo. La ŝ. sen mastoj, 
la ;korpo de la ŝ., ŝipkorpo. Trabaro de la I., skeleto. Maleupr.a 
ĉeftrabego, iranta de la pruo ĝis la poŭpo, kaj sur kiu sin apogas la 
tuta ĉarpentaĵo, kilo. CĈiu el la flankaj kiloj por malhelpi la ruladen, 
rulkilo. Relo kun bulba profilo speciala por kiloj, kilbùlbreio. Ĉiu el 
laa flankaj pecoj, kiuj formas la ŝipkorpon, ripo. Malsupra parto de 
la ripoj kunigitaj kun la Idle, oarango. Kunligaj pecoj de la ripoj, 
stringoj. Parto de ŝ., 'kiu troviĝas 2e la antaŭo de kilo, antaŭkilo. 
Kurba poca, kiu kueligas la anta'ŭkilon kun la kilo, grajpo. Posta 
parto de la kilo, postkilo. Ligna au fera peco, kiu kovras la kilon, 
karlingo, kilsono. Aro de la pecoj, kiuj forman la antaŭon de la ŝ., 
steceno. Fortika peco ĉe la postajn de ŝ., kaj kiu portas la direiktilon, 
poste stavano. Truo, tra'kiu trapasas la ŝipon akso de direktilo, akstubo. 
La rado per kiu oni movas ,la direktilon (pere de ŝnuro aŭ  beno volvita 
sur tiu rado kaj nomata droso), direktilrado. Ile lokita apud la direk-
tilrado kaj montranta la pozicion de la direktilo en ĉiu momento, ak'sio-

. metro. Longa tramo, kiu trairas ŝipon kaj kunligas la du opozitajn 
flankojn por plifortigiilin kaj subporti la ferdekon, baŭo ; ,posta, antaŭa 
kaj ĉefa aŭ  meza tratrabe, posta, antaŭa kaj ĉefa baŭo. Interna parto 
de ia 1., ŝipkelo, !baldo. Tute fermita kamero en kiu estas akvo por 
doni staremon al 1., balastakoujo. Fako de la holdo, kien oni metas 
la karihon por la ŝ. kaj aliajn provizaĵojn, holdfako. Ia parto de la 
holdo, bilko.` Planko kovram'ta la holdon aŭ  formanta super ĝi etaĝojn, 
ferdeko. iKurbeco de la ferdeko, tonto. Ferdeko, kiu troviĝas tuj super 
la holdo, orloipferde'ko. Intera ferdeko sub la ĉefa ferdeko, interferdako. 
Subporta stango lokŭta inter la ferdeko, ferdeksabporfilo. Parto de la 
supra ferdeko ĉe la antaŭo de ŝ., teŭgo. Loĝejeto sur la ferdeko, 
rulo. Loĝejo fermita sur' 'la posta parto de ŝ. per ferdaketo stauigita 
super la ferdeko, surpapo. 'Cambreto de 1., kajuto. Borderaĵo fiksita 
ĉe la supro de la "sipkorpo, pavezo. Aro de metalaj plataj (ikrlpraj 
all zienkaj) fiksitaj sur la 'ekstera suprajo de la ŝipkorpo, ŝipŝelo, use-
trdslelo. 

Mastoj kaj Ŝnuroj. —Longa ligna ,peco staranta sur la I., 
masto. H'orizontala platajo lokita ĉe la supro de la unua .parto de m., 
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topo. M., kiu estas super topo, topmasto. M., kiu plilongi•gac la 
topmaston, bramtnasto. iMacteto uzata por p1ilongrigi maston, bumo. 
Longa stango per kiu osai streĉas diagonale ortangulan velon jarditan 
sur tn., sprite. Sprite oblikva ĉe la prue, basprito. Bumo de la busprito, 
buimbusprito. M., kiun oni uzas por enŝipigi komercafojn, provizaĵojn, 
stivrnasto. Ŝ., kiu tenas bumbuspniton, martingalo. Stango per kiu osai 
streĉas ŝnuron, sur kiu oni apogas maston, steo. Steo de la martingailo, 
martingalsteo. Ŝnurego fiksita sur la supro de m. kaj sur da ŝipo per 
fortúkigi la maston, vanto. Loko de la rn. ĉe kiu estas alligitaj la 
vantoj, ĉapumaro. IPl,ilongigaĵo de vanto, .kiu streĉas tiun-ĉi sub la 
plato, kadeno. Streĉi ŝnuron, haŭli. Ŝ. streĉita, kin plifortikigas maston, 
siajo. Fortika ŝ., kin konsistas el kelkaj ŝnureroj (nomataj kordonoj), 
ha'úsero; el kelkaj 'haŭseroj, gerlcno. aenenala name de snuregoj, 
kablo. Kablo por treni ŝipon, trenkablo. Kanaba ŝ. konsistanta el de 
kuntorditaj ŝnureroj, merlono; el du aŭ  tri, ŝpinito. Malldika g. tre 
zorge kuntorditaj, limo. Speciala nlo por fiksi ŝnurojn aŭ  ĉenajn .sur 
ŝipo, bito. Fera ringo, kies rando havas foldon por ricevi ĉirkaŭantan 
ŝnuraĵojn, ringo. Ŝnurego per kiuj oni ĉinkaŭas iajn objektojn, stropo. 

Veloj.—Granda tola tuko, kiun osai streĉas sur masto por kapti 
ia venton, velo. Ŝnuxo, kiu borderas velon, raliko. Ŝnuro, kiu fiksas 
la malsupran angulon de v. je la malveuta flanko de ŝipo, hako, ŝkoto. 
Ŝnuro fiksita sui la mezo kaj du flankoj de v., kaj kiu servas .por devigi 
ĝin oblikviĝi kaj akcepti la venton, baleno. Ligna stango al kiu estas 
Taksita la v., jardo, velstango. Largo de la vela parto fiksita sur la 
jardo, enverguro. Fortika ŝnuro, kin tenas la mastojn kaj la jardojn 
aŭ  per kiuj oni movas la velojn kaj la jardojn, ŝparo. V. fiksita sur 
stajo, stajvelo; sur topmasto, topveto; super la topvelo, bramvclo. 
Plejsupra kvadrata v., reĝvelio. Kvarlatera v., aúrilta veto. la triangula. 
v. ĉe la supro de masto, latina velo. Triangula v. ĉe la pruo, ĵibo. 
Antaŭa ĵibo, forĵibo. Jibe de la stajo de la topmasto, iopstajaĵibo. 
V. post la posta masto, brigvelo. Peco de v. per .kies aldono oni pli-
longigas alian velon, bonedvelo. 

Ankro. Fera do ĵetata en la akvon por fiksi la ŝipon, ankro. 
A. konsistas el ringo (per kin ĝi estas alligata), kruco, trunkp (inter 
la kruco kaj la gtoko), kaj ŝtoko (fera vergo transvereala per kin la a. 
sin fiksas ĉe la fundo de la maro). Fera aŭ  ligna trabo al kiu oni 
pendigas aŭ  bicas anleron, ankropendigilo. Hoko per kiu la ĉeno de la 
a. estas alligata ĉe la fundo de la baldo, cenhoko. Ho per .alfiksi la 
anloron al la ankroportilo, tintilo. Horizontala kapstano per la ĉeno, 
de la a., vindlaso. llo uzata per enlokigi ankron sur la flanko de ŝipo, 
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fiŝilo. 

 

Faŭko de la pruo Ira kiu pasas la a., kluso. Ankreto, kiun oni 
portas al iu distanca de da 'ŝipo laŭ  okaze, oarpankro. Ankreto km kvar 
brakoj, sen kruco, graplo. 

Aliaj objektoj.—Ornami ŝipon per flagoj, tie estas, per pecoj 
de kolori•taj tolo) fiksitaj sur ŝnuroj ee la mastoj, flagi. L\~lallarĝa pinta 
flago,.isiun oni hisas sur la topmaeto, flageto. 

I3alailo el ŝnuroj por lavi la plankcn de ŝipo, ŝuabrilo. 
[Mezurilo de la rapideco de ŝipo, logo. Parto de la logo, kiun oni 

ĵetas en la maron, loglipo. Ŝnuro al kiu estas ailigita la logŝipo, log-
lineo. 

Takelo, per kiu oni devas .ĝis la jardo la parton de velo kiun oni 
refas, reftakeilo. Pezaj materialo) (kiel sablo, itemo), k. a.) per kiuj 
oni ŝargas 'ŝipon por ke ĝi :konservu ekvilibron, be facto. Sonora avertilo 
uzata dum la nebulaj veteroj kaj koneictanta el sireno cnovata per aero 
aŭ  per premegita separo, sireno. 

Konstruo de ŝipoj.--Ligno uzata por konstrui ŝipojn, lariko , 
pino, k. c. ; por ŝi•penactoj, darnpro. Pezo de la ŝ., tio estas, de la akvo 
diemebita de la ŝ., dismeto. Punkto kie pasas la rezuItanto de la puŝaj 
fortaj de la akvo sur'ŝ., puŝocentro. Valuaneno de la interna volumenaio 
de ŝ . , tonkvanto, tonajo. Linio, Ligno mentranta la plejaltan punkton, 
kiun atingas la akva nivelo kiam la ŝ. estas taŭge ŝarĝita, floslinio, 
flassigno, jlosnioelo. Parto de ŝ., kiu estas sub la floslinio, kareno. 
Distanco de la kilo ggic la suprajn de la akvo, enakpiko. Ŝtopi fundojn 
de'ŝ. per etupo kaj gudro, kaljatri. Glitigi sur akvon ĵus konstruita 
lanĉi. Pravizi ŝipan per mastoj, mastumi. Argano per mastumi grandajn 
ŝipojn, narstargano. Provizi ŝipojn per ĉiuj rrcamai ŝnuroj; pulioj kaj 
velaj, rrgi ; per l'luj filaj necesaj por ĝia uzado, armi. Levmaŝino por 
tre pezaj ŝarĝoj, uzata por armi ŝipajn, boka. 

Klasoj de ŝipoj.—Simpla senferdieka I., brako. Banko kun 
pinteformaj ekstremaĵoj uzata por ĉasi balenojn, balenbarko. IMal;peza 
parko kun plata fundo uzata per la fiŝkaptado, dorisbarko. Malgranda 
malpeza  banko kun remiloj kaj velo, boato, kanto. Nesubmergebla 
boato, speciale konstruita par savi la hcrnojn sur maro, saaboato, sao-
ŝipo..Boato farita per arba trunko kavigita aŭ  per ledaj pecoj kunkn-
dnitaj, pinogo. Unu naeta rapida plezura ŝ., kutro. Unnumasta bords^ipeto 
kun latina volo, uzata sur la 'Moditeranca maro por ifiŝkaptado kaj 
komerco, tartan*. Unumeeta ŝipeto eervanta grandan ŝipon, ŝalupo. 
Dumasta 'ŝ., kies veloj estas kvadrataj, beige kies, velo de la plej-
granda masto estas trapeza, goele'te aŭ  skuno aŭ  ŝunere. Stango, kin 
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H;ispana Esperanto-Asocio profitas la okazon por saluti la novan 
Direktoron de U.- E. A., dezirante samtempe grandajn sukcesojn par 
la Esp-movado, al S-ro Goldsmith. 

La ampleksa libraro de U..E. A., kansistanta proksimume el 8.000 
volumoj kaj publikaĵoj en aŭ  pri 'Esperanto, translokiĝas, laŭ  decida 
de U)EA-Estrarfl, al Wien, kie ĝi fariĝos fako de IEMW kaj estos 
tzamaniere kiel parto de la mondfama ŝtata Nacia Biblioteko por 
eternaj tempoj konservata, sekurigita kaj al la uzantej ne pd-i mal-
facile atingebla ol ĝis nun. La biblioteko de U. E. A., veninte 
Vienom, tre dissolviĝos en la biblioteko de IFJMW kaj kunfandiĝos 
kun ĝi, sed prezentos por ĉiam kiel «Biblioteko de U. E. A.» apartan, 
em si fermita ~n tutan : ĉiu 'iranko ken ĝiaj NI-roj portos !la ŝiddeton 
«UEA». '.La Internacia Esperanto-Muzeo, kies librostoko unuigas 
hodiaŭ  7.000 volumojn kaj I.000 jarkolektojn de diversaj gazetoj, 
fariĝos tiamaniere post la enkorpigo de la biblioteko de U. E. A. 
kun ensurne 16.000 registritaj Esperan:taj publi1eigaĵoj la plej granda 
Esperanto-biblioteko en la tuta mondo. 

Pri tiu decido da Estraro de U. E. A. dum sia paska kunsido en 
Genève sciigis la Protektoron de IEMW, S-rom Federacian Prezi-
danton de Aŭstrio, Wilhelm 'Mikdas, kiu, la 23-an dc aprilo konfirmigis 
la skribaĵon per sincera esperanteverkita letero. 

Por povi bone enlokigi la bibliotekon de U. E. A. ricevos IEMiW 
(Internacia IEsperantista IMuzeo de Wien) en la Nova. Imperiestra Kas-
telo aldonan ĉambregon, kiu estos transformita kaj adaptita je biblio-
teko kaj legcjo. Estas eapereble ke dank' al la favora de la Registaro 
de Aŭstrujo jam dum la kongreso oni povos ,montri al la kongresanaro 
de IEMW en ĝia nova state kaj furrkciado. 

—Ce egaluloj, kiu devas saluti unue? 

1 .a plejbone edukita. 
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EL «LA PALACO DE LA PERLOJ» 

DE F. VILLAESPESA 

Ĉu iu konas pri ila Am'? 
Estas la Am' senfina even' 
kvazaŭ  langvora dormorav' 
meze de I' floroj de I' garden' 
Cu iu konas pri la Am'? 

Ĉi estas plenunistera brulo, 
pro i la lipojn premas gem', 
iĝas timema la bravulo 
kaj plej bravvlon kaptas trem'. 

Ĉi estas obrii g' odor' 
per kiu pales la vizaĝ' 
ĝi estas palmo de la par' 

- en la dezertoj de I' dolor'. 
'Cu iu konas pri la Am'? 

Ĉi estas florumita vojo. 
Nin forgesigas ĉi likvor' 
pri ĉiu gloro kaj vivĝojo 
eksccpte pri ia ama glor'. 

Ĉi estas pac' en la batal', 
du en unuon fandas 
nuran fetliĉon kiun al 
Kredantoj, tere donis Di'. 

Senmove •resti, kaj 1' okulojn 
fermi por plene vidoscii. 
Ekdormi sin sub kisobrulo; 
sub kisobrulo rekorscii. 

Ĉi estas bliediganta Ham' 
ĝi estas laŭ  arbar-garden'  

vokanta nia' al restfesten'. 
Cu iu konas pri la Am'? 

a: * a< 

Ve, ciu konas pri la Am' 
Estas la Am' kvazaŭ  ĝardern' 
kiun dolor' venenis jam 
kie ne finas la eagren'. 
Ve, ĉiuj konas pri la Am'. 

Ĉi estas laŭ  aspid' venena; 
kapablas ĝi veneninfekti 
la noblan bruston bonecplenan 
kiu konsentis lin akcepti. 

Pro ĝi perfidas nobla kor', 
estas blindeco de I' abismo 
kaj iluzi' de spegulismo 
en la dezertoj de I' dolor'. 

Ĉi estas ferma labirinto, 
vivezilanta nin codar' 
same ol la ŝippercinton 
ekzilas el la viv' la mar'. 

provokil' al la batalo, 
esti duope suferant', 
ĉagreno nura, sur tervalo, 
kiun Di' donis al kredant' 

Estas ĝi daŭra dolorgemo 
kiu stertore puŝas jam 
plej sanktan homon al hlasferno. 
Ve, ĉiuj konas pri la Am' 

Tradukis: A. N. D. 

Francisco de Villaespera, la file mortinta hispana poeto, naskiĝis 
1879 en provinco Almeria. En li kunfandas'la plej delikata-liriko 
franceetila kun la plej arda araba -erotiko. La supra poeziajo majstre 
prezentas, en la bispana originalo, la araban skemon Kassida. 
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E K S T E R L A N D A K R O N I K O 
La XI' «Olimipiaj Ludojn.—Okaze de la Olimpiaj Ludoj de 

Berlino (aŭgusto 1936) la peetkongresa komitato de la 23' japana 
Esperanto Kongreso sendis cirkuleron pledante ke Esperanto estu la 
«lingvo oficiala» de tiuj ledoj. Ci diras : 

«La Ol:impiaj Ludoj estas okazigotaj en diversaj landoj de la 
mondo. Ui•ufoje uzata] lingvoj estas diferencaj. En venonta fojo, la 
germa-nan. En pasinta fojo, la engine. Se en Tokio, la afero estos 
tre malfacila. 

»Por forigi tiun ĉi malagrablan baron de la lingvo estas nur unu 
rimedo. Tio estas nenio alia ol la alpreno de unu komuna ;lingvo. 
Kaj tiu Si komuna devas esti Esperanto, •ĉar ĝi jam disvastiĝas en la 
tuta mondo, kaj progresas ĉiam pli kun granda rapidcco en praktiko. 

»Ni elkere petas, en la nomo de la XXIII' japana Esperanto 
Kongreso, ke vi favoru kiopadi pri la alpreno de Esperanto en Ohm- 
piajn Ludojn per forigi la lingvan baron, kiu malhelpadas reciprokan 
interkomprenon de ĉiuj nacioj dum miloj da jaroj.» 

Ni petas al ĉiuj esperant•istoj partoprenontoj en la XI' «Olimpiaj 
Ludojn atentu ĉi-tiun cirkuleron. 

Radio en Danlando.-Por faciligi la propagandon de niaj danaj 
samideanoj, kiuj volas utiligi la radion kiel propagandile, oni petas ke 
Siu esperantisto skribu en Esperanto al grava gazeto Politikan (adreso: 
Politiken, Koperrhago, Danujo), ke li deziras aŭdi per radio en Es-
peranto pri la danaj kulturo aŭ  literaturo, pri agrikulturo, pri la 'turismo 
en 

 
Danlando, k. c. Estas necese ke Politiken ricevu leterojn amase. 

* * :r 
japanujo.—Ooi starigis Societon de Orienta Kulturo (S. O. 'K. ; 

adreso : Kosnagome, Dozaka, 326, Tokio) kun da celo diskonigi kaj 
disvastigi la japanan kaj orientan kulturon per Esperanto. Oi ser"cas 
kunlaborantojn kaj agentojn. 

Al la kunfaborantoj oni petas sendi al «'Orienta Kulturo» (kvaron-
jara revuo., aperonta en julio) artikolojn pri historio, arto, ifàlkloro, k.'c. 
La agenioj, kiuj varbos subtenantojn aŭ  abonantojn, havos 20 % da 
rabato en sia aliiĝo. 

* 

Nedertarndo.—aEn Arnhem okazos la proksiman julion (6-116) inter-
nacia esperanto-kurso por la geof.icistaro de Porto, Telegrafo kaj 
Telefono, gvidata de S-ro Andreo Oshe, sen lernolibroj, sen hejma 
laboro, sen uzo de nacia lingvo. La lecionoj okazos matene de la 9' 
ĝis la 13v, Posttagmeze estos ekskursoj studaj kaj plezuraj, kaj vespere 
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amuzaĵoj. 'Pluajn .informojn : Internacia Cshe-Insti•tuto deEsperanto, 
Riotrwstraat, 172, Den Haag, Nederlando. 

:a * 

Brazilo. La regiona direktoro de la dopartamento de Poŝto kaj 
Telegrafo, ĉe la Federacia Distrikto de Rio de Janeiro., farigis kar-
tonan ujon .kurr leterpaperoj, kovertoj, liniita papero kaj inksorbi+fo por 
la •aerpoŝta korespo,ndado. Notinde estas ke sur ĝiaj kovriloj estas 
rkribitaj frazoj de propagando de la ĉefaj brazilaj produkitoj en kelkaj 
naciaj lingvoj kaj en Esperanto. 

o 	 BIBLIOGRAFIO —o- - 

NoVRICEVrrAJ GAZETOJ.– Informilo de la Ligo de 1p olikoj cape-
ranrtistaj en Ĉenoslooakujo.--Kvaronjara gazeto okpaĝa kun multaj due-
trafoj. Redakcio : S-ro Aleŝ  Berka, Brno V jircbafich, 8.—La nu-
meroj la kaj 2" enbavas tre interesajn informojn pri la XVVIII' Tat- 
monda Kongrecs de katolikaj esperantistaj okazanta la 4-8 aŭgusto 1936' 
en Brno. La urba konsilantaro de la nomita urbo decidis protekti tiun 
kongreson kaj la lnternacian Fkspozicion de Esperanto orgaraizonta dum 
la sama monato aŭgusto, kaj subvencii la 'kongresan. 

Brilteno de la Adreslibro de Pollandaj Eaperantistoj.—sKvarotajara 
broŝuro, +pl;ibone ol gazeto. La unua kajero, kiun ni ricevis, enlravas 
la adresojn de 975 palaj esperantistoj kaj de 1163 esperantaj gazetoj 
de la tuta mondo, Kiuj jam malaperintaj. La celo de la eldonada estas 
publikigi la 5.000-8.000 adresojn dc polaj •esperantistoj kaj diveni al 
tutmonda •esperantistaro tutan laŭfake dividitan enciklopedieton espe-
rantan informan'tan precize pri la nuna stato de nia niovado, ĝia his-
torio, literaturo, lernolibroj, vortaroj, gviidfólioj, k. t. p.--,Adreso : 
Redakeio de la Ad'reslibro de .Pollandaj 'Esperantistoj, Aleje Jerozo_ 

limskie, 1101, Warszawa. 
Soveta lernejo.—Organo de centraj 'komitatoj de kelkaj sindikatoj 

de cdukistoj, laborantaj en lernejoj, k. t. p.—Adreso : IMoskvo-Centro, 
Soliauka, 12. 'Grandfonm.a:ta revuo kun 36 paĝoj la numero 111-12 
de 1935, kiun ni ricevis. Ĝi estas tre interesa por fakdlo•j. 

Gv1DFOLI®J.—Berno., iLa oficiala kontoro de trafiko (Bundesgas-
se, 118, Benno, Svisujo) eidanis turisman praspekton esperantlingvan 
pri la svisa ĉefurbo kaj ĝiajcirkaŭaĵoj. Ci enbavas interesajn informojn 
kaj pli ol dudek artajn •fotografaĵojn. .i estas ricevebla senpage. 

a a c 



LIBROJ,—CU ĝi estos nur fabelo?—La unna kooperativa libro en. 
esperanta literaturo eldonata de .Esperanta Eldon-Kooperativo (Al. Je-
rozolrmokie, 101, Warszawa, Polujo). Tradukis Kpt Roman Dabrowski 

de la verko de Jan Wolski, kun 12 ilustraĵoj kaj muziknotoj XVI + 158 
paĝoj kaj arda kovrilo. (Prezo, 3 sv. fr. inkluzive send'kooto. Ci estas 

la plej bela romano soci-eduka por junularo, valorplena por edukistoj 

de ĉiuj landoj. Kelkaj neoftaj pncseraroj ne sen:vallorigas la verkon. 
Ĝeliosilooalta antalogio. Redaktita de O. Gin kaj Stan Kamaryt. 

Eldonila de Literatura Mondo. l3udapcat.-468 paĝoj kaj 32 kun belaj 

ilustraĵoj. Formato 16 x 25. Tiu verko, la oka volumo de AL'LA 1935 
estas aro de bonaj tradukoj ĉerpitaj el la  ĉelioslova'ka literature, Per 

tiuj rakontoj kaj poezioj ni konas la animon de ĉiu popolo kaj tiuj 
antologioj •formos •entute la hemarar antologiaron, kiu nur esperante 
povas esti verkata. Ni jam havas la antologiojn •belgan, cstonan, svedan, 

hungaraur, katalunan kaj ĉehoslovakan. Kiu sekvos nun? 
Neriproĉehla teksto, inda je la antaŭaj antologioj. 

NEKROLOGO 

Kun bedaŭro ni ĵna scias la subitan morton de la samideano Gre-
gorio !Martin, «la blindulo Gregorion, gazetvendisto de Cheste (Va-
len•cia), kie li !diskniis esperante la naciajn ĵurnalojn kaj estis tre konata 

pro sia priopaganda agado. 

Anamostar 	  

—o—o— 10 EL CIO 

LA MONEROI 

En esperanta klubo oni !pasigis la tempon per diversaj amuzaĵo•j, 
kaj unu junulo proponis la jenan ludon,: 

—IA havas monerojn en atinbaŭ  manoj. En unu, paran nombron 

en la'aka, neparan. En kia mano mi havas paran nombron? 
—Tio estos facile diwenebla—diris fraŭlino-se vi konsentas diri 

al mi la rezulton de ia arilrnetika operacio. 
La junulo akceptis kaj la fraŭlino sukcesis diveni. Kiamaniere? 

n: •T 
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L I T E R A TURO (ne literaturo) 

f ... . ... ..li tero 

	

!,    ri Pecoj 
... 	,l itero 

! 0  	 Fero 
O 1 . 	 eìfero 

i 	i O : 	 cifero 

	

. , 	.. . liven% 
I 	0 	f 	, ..,...cifero 	eble 

I 	0 	! 	©'konsistanta el i:teroJr )fompren 
_ 1 	O 1 	1. 	O • vorto, kompreneble 

~ I. 0 	1 	 Iitc ro~ 
1 	0 I 	O i 	0 	li Fero 

1 0 1 0 J. O 	litero 

1 	0 	1 _ .. . .nonl6roi 
O 1 i O 	4 0 1 O' ne liQti2ovtalo 

KvaeKatrt horizontala linio 

Amatataŭu ĉiu cifero 0 per vokalo kaj ĉiu cifero II per konsonanto 
el ia vorto de la 'lasta horizontaila linio. 

(La solvoj, sur la venonta numero.) 
E Y .. 

SOLVOJ DE LA ANTAŬA NUMERO 
Kisoj kaj manpremoj.—Dek gosarnideanoj, el ili sep knabinoj. Notu 

ke ĉiu adiaŭo estas unu manpremo, kaj krom tio, ĉiu kisadiaŭo konsistas 
el kvar kinoj. 

Sendis ĝustan solvon : Amalia Núnez Dubŭs, el Pamplona. 
La prefiksoj.-Redakti. Ekzekuti. Diecil>liuo. Maleolo. Balusa. 

5 * x 
DEZIRAS KORESPONDI... 

IManuel IFernandes Almeida (ava Quebra Costas, 4, Coimbra, 
Portugal), fraŭlo 23-jara, helpanto de apotoko kaj flegisto. Kun fraŭ-
lino hispana. 

— Sarfafty 'Menaheb, privata oficisto, 23-jara fraŭlo (8, Day, 
Dìmitrijeviĉa, 'Skoplje, Jvgoelovujo), kun 17-20-jara hispana samidea-
nino. 
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IATALUNA LIGO DE ESPERAN"IISTAJ 
FERVOJISTOJ 

Novaĵoj de Japanujo—La fervojestraro de la japana ŝtato 
decidis komenci maitnom~bre la elektrigon de niaj fervojo]. 

La unua linio elektrigeta ester tiu, kiu kunigan Nu IManzu kun 
Kobe, kiu eataa 500-kilometroj longa. Oni esperas ke tiu-ĉi decido 
mantroa la grandegan paŝon don_atan de la nomita ŝtato por plibonigi 
lre fervojajn nervojn. 

La japanoj estas tre lkontentaj pro tia decido, tial ke ĝi (laŭ  ili 
diras) estas multe konvena ĉar le japanaj vagonaioj marŝas tre real- 
rapide. 

* 5: 

Novaĵoj de F"rancujoe—Oni kredas ke la fervojo estas la 
ĉefa afero de ĉiuj nacioj ; certe ĝi estas la plejgranda, ne nur pro sia 
volume, sed ankaŭ  je la ekonomia vidpunkta, ĉar ĝia elvodviĝo ab-
aorbaa preskaŭ  ĉiujn sociajn branĉajn, ĉu komercaj ĉu industriaj. Pro 
tio ne estas strange ke ĉiuj herooj regantaj la destinojn de la nacioj 
dediĉu al tiu afero grandan atentonr kaj penu por fortikigi la ekonomian 
vivon de la fervojaj kcmpanioj, helpante din ĉu per plialtigo de iliaj 
tarifoj, ĉu per redoneblaj antalipagoj post pli-malpli longa tempo, 
kiam iliaj elspezoj estas pligrauadaj ol la enapezoj iiverataj de la 
komercado, kiun ĝi elvolvas. 

Regiono de ia ajn nacio, en kiu pro kulpo eble de la direkcio, 
aŭ  pro maldiligonto de kelkaj entreprenoj, aŭ  pro kia ajn konita aŭ  
nekonita kaŭzo 'la fervojo malfortiĝas, estas regiono mortanta, siaj 
loĝantoj, industrio kaj komerco suferas multe kaj ne povas elvolvi 
siajn aktivecojn ; samtempe iom 'post iom la enapezoj malpliiĝas kaj 
finfine oni devas forlasi scnkuraĝe la fervojon, se antaŭ  oni ne trovas 
la necesajn aktivajn esencajn rimedojn. 

Pri tiu afero mi logic hazarde atatiatikon, kiun pasintjare publikigis 
franca ĵurnalo en sia fervoja rubriko, kiu pruvas la grandan atenton, 
kiun oni dediĉas en la najbara respubliko al ĉi-tiu grava problemo. 
La atatistiko pritraktas la nombron de personoj vivantaj de la fervojo, 
enkalkulante, 'kompreneble; tiujn, kiuj vivas de industrio, kiu ŝajnas 
aparta afero ,sed fakte ĝi estas kunligata al fervojo. 

La celo de tiu ddkumento ne estis nur montri la gravecon de la 
fervoja industrio, sod ankaŭ  rememari al la registaro ĝian devon zorgi 
pri la pereonato kaj familioj vivantaj de tiu industrio. 

Jen la kvantoj donataj de la nomita presajo : 
Oficietoj de la ĉefaj kaj de la malgrandaj kom;panioj, entute 

475.000. 
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Oficisto] de la agentejoj kaj fervoj'poŝtejoj, 57.000. 
Laboristoj de fabrikoj de ĉiuspecaj vagonoj kaj lokomotivoj, 49.000. 
(Laboristoj por aranĝa de rompita materialo, 1180.000. 
iIVlinistoj por ekstrakti la ŝtonan karbon por la vagonaroj, 41 .000. 
Entute, 802.000 laboristoj, kaj se ni kcnsideras ke ne ĉiuj estas 

fraŭloj, sed ke multaj havas edzino•n kaj gefilojn, kaj iuj devas krome 
provizi cia-jo gepatrojn, ni povas kalkuli sen granda eraro kvar personojn 
po fam-iílio, tio ostan-tri milionoj da personoj vivantaj de la fervojo en 
Francujo. Se ni povus ekzameni la statistikon de aliaj nacioj, ni vidus 
ke en ĉiuj okazas la samon, tio estas, ke iliaj urbanoj vivas grand- 
parte de larfervojaj entreprenoj, kaj pro tio; ke ĉi-tiu problemo priokupas 
nune multe al la heanej regantaj la naciojn. 

JOSEPO M. COLL 

DU FERVOJ1STOJ OFERDONITAJ 
La 9-an -de la pasinta februaro okazis en la stacidomo de Córdeba 

la respekta kaj kora oferdono de la aficistaro de tiu sekcio al la ins-
pektorc D. Arturo '&lava y Garcia Conde pro ha rangaltigo al Admi-  
nistra Ìr spektoro en 'Seviille. 

La oferdono konsistis el arta arĝenta tabulo kun mahagona kadro 
kaj surgravuro kiu klare montras la Genia j!' de-subrego kaj amo ins-
piritaj de li al ĉiuj oficistoj,- dum la mallonga tempo de sia kun-
vivado. 

En la froota ĉeestis reprezentantoj de la Kompanio M. Z. A. kaj 
sAndaluce.sa kaj multaj delegitoj de ĉiuj stacidomoj de la dirita 
Asocio. En la festo oni parolis longe, kaj respondis al la parolado 
S-ro Eclava kun videbla emocio. 

* 	. 

La 27-an de la pasinta aprilo okazis en Madnido fectenoferdono 
al S-re Alfredo Armenia pro lia agado kiel prezidanto de la Oenerala 
Asocio, ofico, kiun li lasus antaŭ  nelonge. 

S co Armenta vidig^is alkempanata de multencmbraj fervojistoj, kel- 
kaj el illi estis alvennietaj eksprese el malproksima urbo de Hisparrujo. 
Ankaŭ  oni ricevis -grandnembron da aliĝilaj al la festaj kaj ne estis 
eble la ĉeestado. S-co Rafael Soler, per varmaj frazoj oferis la 
festenon kaj montris la grandan fervojan. S-ro Armenta respondis per -

paroledo en kiu li anallizis la problemon de la fervojoj, al kiu li 'havi~gis 
la gravecon, kiun li (havas .dlate ne nur kun la fervojistoj, sed kun 
lia Ŝparaĵo elspezita de la Asocio kun obligacioj de nia fervojo. 
Ambaŭ  :paroladoj estis varme aplaŭdigitaj. La organiza komitato de 

la du oferdonoj, ineìtia bonvolonte al nia bulteno. Ni gratulas kore 
lian 'ĝentilecon. 

IPOGRAFIA CHULILLA e ANGEL.—Torrecilia del Lea l, 17 - Teléfon:, 71926 


