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EL O I JOJ DE HOMA VIVADO 	Ini l est as
intereŝa. Ho, kiujn naŭzojn ĝi eĉ  al 

Mi dividos kun vi la impresojn, kiujn mi 
(RAKONTO DE SPR1TA MUŜETO) 	spertis hieraŭ,. t. e. merkrede. 

La merkredoj estas akcepttagoj ĉe sinjorino' Mi estis iam dupieda unutagulino—el speco F. sed nur por unu el rondoj de ŝiaj gekona-de tiuj, kiuj amas frandaĵojn, ĉampanon, belajn tuloj: por la plej konfidindaj, kiuj kunvenas ĉi vestaĵetojn kaj al ili similajn—senkulpajojn. 	tie, ne pro iaj gravaj konferencoj, ne por vista Sed la sorĉforto de 1' metem.psiĥozo aliformigis aŭ  taroka kartludo, eĉ  ne por - Ia «mizerkom- min en duflugilan zumantan estaĵon,—en tian pata» interparolado pri infirmecoj kaj pèketoj ordinaran, grizan ĉambran muŝeton, kiu en- de 1' proksimuloj, kiun oni praktikan tiel 
sorbas la vapormiasmojn de homoj kaj sin oportune ĉe amiksocieta tetrinkado;—ne, la 
nutras per deĵetpecoj de iliaj manĝajoj. 	instigilo, kiu kunvenigas tiujn personaĵojn 
Brrr!n ŝarĝa pentopuno pro pekoj de mallonga estas -. la danciernado. 

vivado! Por ĝin interrompi, mi povus ektrinki 	Ternas nome pri tiuj modernaj dancoj kiuj 
muŝvenenon, starigatan en homaj loĝejoj—sed aperas en salonoj, kiam oni jam estas en tut 
tion mi ne faros, sciante teorie, ke ĝi kaŭzas plena disvolvo de 1' ago — mi 'dirus eĉ, en terurajn dolorojn. Mi evitas ankaŭ  araneajn templimo, kiarn la suno de 1' vivo, komencas 
retojn, ĉar la ventruloj, kiuj tie sidas, ĉiam 	de 1' tagmeza zenito, malrapide kaj nerimar- 
viglante, tiel al mi rememorigas la dumanajn keble, iom post iom, iradi malsupren. Tiam, 
araneojn, kiujn mi sufiĉe ekobservis dum mia kiel ankaŭ  en la naturo, la varmego estas 
estinta vico, ke pro nenio en mondo, mi volus 
enfali en manegojn de iu ajn el ili. Mi ne lasos 
min ankaŭ  kapti. de 1' homa mano, petole .bal-
ancanta en aero, ĉar la timemo, propra al mia 
muŝa naturo, igas min -ekfl.ugadi supren, 
ĉiufoje, kiam mia centokula rigardo ekrimar-
kas plej malgrandan danĝeraĵon. 

Tiu senĉesa tiznduobleco: je vivo kaj je mor-
to, fariĝis por mi neelportebla turmento; nun 
mi nur rekonis, kiel multpeza estas ,__tia pento-
puno por la pli nobla parteto de 1' esto, forŝiri-
ta el ĝia propra ingo kaj enk.or pigita en orga-
nismon tiel malbonspecan kaj pereeman! 

Mi supozis ke almenaŭ  mia kvaranteno 
daŭros nur dum la someraj monatoj—kiel or-
dinara tempspaco difinita por ekzistado de miaj 
sespiedaj koleginoj--sed pasis aŭtuno, mi vidis 
multajn tentojn da miaj fratinoj, -  forfalantaj 
de 1' muroj kun mortrigidaj piedetoj - kaj mi 
ĝis nun, ne povas atingi liberigon de mia 
pentopuno. Per iu miraklo, mi restas vivanta, 
kiel memsola ŝippereulo enuanta sur senhoma 
insulo. 

Nun estas vintro. La loĝejo en. kiu, la sorto  

plej intensa, la deziro ĝui pasis ĝis plej alta 
grado. 

La diskreteco-inter tiuj rondanoj havas emi-
nentan gravecon; ĝi estas la ĉeneto, kiu kun-
kroĉas tiujn elektitulojn. Feliĉsenta estas la 
certiĝo, ke oni sprite aranĝis la elekton! 

Post reciprokaj salutoj kaj rapida sed esplor-
anta revuo de vizaĝoj kaj ornamvestoj (en 
societoj eĉ  plej intimaj, tiaspeca kontrolo apar-
tenas al praktikaj nepraĵoj)-komencas stereo-
tipa vortinterŝanĝo; diskutataj estas la nu -
presoj el bal.o, premiero, koncerto, glitumado 
k. t. p. Poste la parolado pasas al danctemo. 

—Kiel ni sukcesos hodiaŭ  en la «bostono?» - 
Ĉu en la «gavoto», vi ne trovas sinjoro, iom da 
arĥaismo?--Kaj kion vi konsideras rilate la 
«minjon?»... 

Mi eksentis naŭzojn pro odoro de parfum 
aĵ  oj, precipe-  de «azureo». Mi malamas la bon- 
odorojn de tiu speco. Eĉ  kiam mi estis ankoraŭ  
virinseksa homa estaĵo, mi neniam uzadis par- 
fumodoraĵojn, tiel forte frapantajn la flaror-
ganon,—tiom pli,'kiam mi sciiis, ke ilian plej 
grandan parton, pro manko de sufiĉa kvanto 

ordonis min estadi, apartenas al _sinjorino F. 	de kreskaĵaj elementoj, oni preparas hemie ci 
vidvino de iu juĝkonsilana. Kvankam daŭras tiaj substancoj, kiel ekzemple -la ostoj de 1' - 
ekstere frostoj, ĉi tie estas varme. Mi traflugas rato (ne ridu, ĝi estas fakto!) 
la ĉambrojn—de salono mi pasas en manĝo- 	Mi do rapidflugis sur lampkloŝon, kisi ŝajnis ĉambron, en dormejon, en kuirejon k. t. p.. 	al mi bona observadloko kaj mi komencis 

Entute, ĝi estas ĉiam—mallibereco... tedo .studadi la mienojn kaj movojn de 1' alvenintoj, 
kaj enuo. Ĉar tio, kion mi vidas kaj aŭdas, ne- revante, ke hodiaŭ- mi eble ne estos tion 
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ŝovigas piedojn preskaŭ  senpense,—li krias 
kun haltigata incito: 

—Vere, ni interkoleriĝos, FinoAleksandrino, 	A 
mi ja petas vin tiel insiste, je pli granda mov-
elasteco... plus de douce nonchalance!... Jes, 
jes, ankoraŭ  pli profunde! —li diras, vidante la 
provon, kiun faras Fino F.—Vi ridas, sed vere, 
mi ne ŝercas; cela donne donc du charme... 

Oni devas aldoni, ke tute kontentigi la majs-
tron estus tro malfacile al Fino  Alenjo, kiu nur 
antaŭ  unu jaro seniĝis de longa korseto, tiu 
malamiko de figurflekseco kaj gracio, for-
miganta jam de infanaĝo, la virinajn brustka- 
ĝojn, je rigidaj manekinoj. Cetere, jam nature, 
malmulte movema, ŝi ne povas sen penego, 
konforme fleksiĝi. Kun ioma malkontento, ŝi 
murmuretas al sia kundancanto: 

—Ho, se ne estus tia la volo de patrinjo, mi 
neniam partoprenus en tiuj lecionoj! 

—Ĉu vi troe de ni ne postulas, Sro. danc-
majstro? — intermetas de sia flanko, kun ia 
indigno, la serioza inĝeniero, kiun unufoje en 
lia vivo, trafis la bezono gimnastiki tiel akro-
bate. 

Sro L. volas neniun malkontentigi. Li mur- 
muretas mallaŭte al la gravplena paro: 

—Volu scii gesinjoroj, ke nur dum la ler-
nado estas nepraj tiel elastaj movoj; en danco 
mem ili estos modifitaj - mais a présent, c,' est 
absolu, c' est absolu, croyez-moi, por elkrei 
malrigidecon. 

—Vi faras malsufiĉe koketajn okulojn, -
admonas li unu paŝon plue, la palan, apatian 
Finon B.--Rigardu do, kiel mi ĝin efektivigas-
kaj proksimigante binoklojn al okuloj, li kun-
tiras la palpebrojn, fleksas la kolon kaj for-
migas la lipojn en elegantan rideton.—En 
gestoj viaj, Fina, devas,ankaŭ  troviĝi pli da 
movemeco. Vidu jen, kiel mi ĝin faros! 

Fino B. penas lin imiti, sed la ondado de ŝia 
talio rememorigas la movmanieron de 1' skor-
piono, ŝajnanta eliĝi el sia ingo... 

La majstro trakuras al tria paro. Tie ĉi li 
vidas, ke Sino  T. faras jam ŝi mem sufiĉajn 
penadojn, por precizigi forte la balancigadon. 
Ŝia busto, kiel ankaŭ  la femuroj, ŝancelegas, 
kvazaŭ  balono antaŭ  sia suprenflugo. En ŝia 
palverda, silka korsaĵo, aŭdiĝas momente fa-
cila krakbrueto, kvazaŭ  de elektra fajrero 
forkuranta el voltmaŝino. Sro advokato dis-
krete flankiĝas, kiel timante tro fortan eks-
vingon. 

enuigata kiom ĉiufoje ĝis nun (mi trompis min, 
kiel vi vidos en la daŭrigo de mia rakonto). 

—Nia dancmajstro ne estas ankoraŭ  —ri-
markas sinjorino F. edzino de 1' riĉa veturilfa- 

1 	brikanto— ĉu li do hodiaŭ  malfruiĝos? 
La fortepianludisto jam ektuŝis la klaviaron 

per kelkaj preludoj, la okuloj de 1' gastaro di-
rektiĝas sur horloĝan ciferplaton — sed jen, en 
salonon ensaltas kun salutadoj, Sro. L. la 
majstro de dancinstruado. - 

—Ŝajnas, ke mi vin ne atendigis, gesinjoroj, 
pli longe, ol unu minuteton, sed pro tio ĉi mi 
petas ankaŭ  pardonon, senkulpigu min — 
ripetas li kunfrotante la manojn.—Jen, ni estas 
en kompleto, —li aldonas, farante revuon de 1' 
ĉeestantoj — ni povas komenci. Mi petas, 
stariĝu en paroj. La saman vicordon ni ob-
servos, kiel lastafoje. Ni do komencu: sinjo-
rinoj, sinjoroj! 

Eksonoris la silkmelodiaj tonoj de «minjon». 
Sro. L. trakuras per okuloj la ordiĝintajn par-
ojn, kiel la militistestro siajn skadrojn, antaŭ  
la komenco de 1' batalo. Li donas signon, la 
dancantoj kaj dancantinoj ekmovigas siajn fi-
gurojn, ĉiu kun plejpovebla, ekstudita gracio. 

Apud Fino  Alenjo, filino de l' dommastrino, 
forta nigrharulino, proksimiĝanta al jartri-
deko, stariĝis iu grava grizethara inĝeniero 
D. kun mallonge ĉirkaŭtondita kapo. En 
sekvanta paro dancas unu jam troe disvolvita, 
anemia Fino B. kun iu malaltkreska, diketa 
doktoro. Plue oni vidas Sinon  T. kun formoj tre 
plenrondaj kaj movoj de kaprica katino; ŝi 
havas por kundancanto, ruĝetharan advokaton 
kun malgranda senharaĵo kaj ora nazumo. 
Kvara paro konsistas el vigla sed eta prof e-
soredzino H. kies edzo, kiel cetere ĉiam kaj 
ĉie, akompanas ŝin ankaŭ  ĉi tie en danco. Lia 
nigrigita barbeto moviĝas laŭ  la muziktakto 
kaj la palpebrumantajn okuletojn li mallevigas 
senĉese sur la brilajn finaĵpintojn de 1' pan-
tofletoj de sia edzino, kiel al ili parolante. Ĉu 
li pritraktas kun ili iajn paktojn?... Mi havis 
tenton malsuprenflugi ĝis lia orelo, por komu-
niki al li iajn el miaj vivspertajoj, sed mankis 
al mi kuraĝo, rilate lian profesoran rangon. 

—Bonvolu do gesinjoroj, pli profunde kliniĝi 
flanken! mi ĉiam je ĝi petegas kaj plej ofte 
vane! — krias ĝentile sed duonmalpacience 
Sro. L. kaj alkurinte al Fino konsilanfilino, kiu 
okupita per interparolado kun la inĝeniero, 
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Sro L. trapasante, fleksigas unu el liaj 
brakoj, kiu ŝajnas al li iom senelasta kaj for 
paŝas plue. Gesinjoroj H. ricevas ankaŭ  kel- 

amuzanta, ĝi min jam ne ekgajigis. Mi ekme-
ditis... 

Alkroĉiĝinte fine al angula muro super la 
kajo rapidetajn rimarkojn—poste oni aŭdas forno, mi pretiĝis al dormado—dezirante al mi 
pli laŭtan komandon: 	 mem, ke ĝi jam estu la lasta... 

—Ni ne perdu tempon!—Ripetu de 1' ko- 	Tamen, tiun ĉi matenon mi vekiĝis anko- 
menco, tamen vi volu rememori afable ge- raŭ... ĉu por longtempe?... 
sinjoroj, pri miaj proponoj! 	 Originale verkita de 

La muziko -aŭdi" as denove, la majstro per 

 
HELENA ufo). EL g 	+ 	~ 	p 	 (El Potuĵo). brua manekbato, donas komencsignalon, la 

gedancantoj kun serpentaj gestoj, kun kap-
balancado kaj kunpremitaj buŝoj, ree fluŝovi- 
ĝas tra salono... 	 LA "1 \ISESERE" 

Iu ekkrius: Ĉarme, ĉarme! bela estas la 
vivo!... Al mi tamen fariĝis iom sufoke, jam 
ne nur pro parfumajoj, sed ankaŭ  pro aliaj 
nedifinitaj odoroj, pro ĝe.mado de pianino kaj 
ventblovo devenanta de dancado. Turniĝo 
ekkaptis mian mizeran kapeton; mi forflugis, 
intencante sidiĝi dume sur kadron de 1' spe-
gulego. Sed rimarkinte de malproksime la-
keon portantan al manĝotablo, fragan krema-
ĵon, mi sekvis lin rapide kaj tuj poste, sidi-
ĝinte sur randon de 1' plado, mi komencis per 
maldika langeto, ensorbadi ĝis eksatiĝo, flui- 
dan, bonodoran dolĉaĵon. Ĝi rememorigis al 
mi la momentojn de mia antaŭa ekzistado, iajn 
ĝuindajn somerekskursojn en arbaro... 

Subite—mi flugsaltis. 
—Forkaptu ilin ĥolero! —mi ekaŭdis mal-

laŭtigitan ekkrion de 1' nudpieda Franjo (ĝi 
estas knabino dungata pro servadhelpo, en 
dancaj fikstagoj ĉe la konsilanvidvino) traku-
ranta la antaŭĉambron.—Ili grimacas per 
busoj, kiel se ili estus trinkintaj acidajon kaj 
tordiĝas per korptrunkoj, kvazaŭ  raŭpoj en 
formikaro. Ĉu iu vidis ion similan! Tfu! 

Tiu ĉi intermezo elektrizis min. Forlasis 
min naŭzojn,—mi flugas gaje post Franjo, kiu 
finigante sian monologon en la kuirejpordo, 
ŝanĝas ĝin en apostrofon, turnitan al lakeo kaj 
kuiristino—kaj tiuj ĉi respondas ŝin per laŭta 
rideksplodo. 

Kvankam en la kuirejo ne odoris parfumoj, 
ne aŭdiĝis muziko, franca parolado nek susuro 
de silkaj vestoj,—kaj eble ĵus pro ĉi ĉio, —far-
iĝis al mi iom pli agrable. Lavante de krem-
aĵo mian buŝeton, per vilaj piedetoj kaj glat-
ante per ili flugilojn, mi aŭskultis ankoraŭ  la 
finan paroladon de 1` kuireja personaro; pri la 
dancantoj, sed kvankam ĝi estis ridinda kaj eĉ. 

(KATOLIKA RELIGIA KANTO) 

Antaŭ  kelkaj monatoj, vizitante la famko-
natan abatejon de Fitero kaj dismovante kel-
kajn volumojn el ĝia forlasita biblioteko, mi 
eltrovis en unu el ĝiaj anguloj du aŭ  tri ka-
jerojn de muziko sufiĉe antikvajn kaj eĉ  ek-
musmorditaj. 

Tio estis «Miserere». 
Mi nescias muzikon; sed ĝi tiel allogas min 

ke eĉ  ne ĝin komprenante, kelka foje mi 
prenas la partituron de opero, kaj mi pasigas 
horojn, okulante ĝiajn paĝojn, rigardante la 
arojn da kantnotoj pli malpli densamasigitaj, 
la liniojn, la duoncirklojn, la triangulojn kaj 
Ia aliajn diversajn signojn, nenion kompre-
nante, nenion profitante. 

Konsekvence kun mia manio, mi ekzamenis 
la kajerojn, kaj tio, kio unue atentigis min, 
estis ke kvankam en la lasta paĝo estis la-
tina vorto, «finis», tiel vulgara en ĉiuj hom-
ponaĵoj, la Miserere ne estis finita, ĉar la mu-
ziko atingis nur la dekduan verseton. 

Poste mi trarigardis la foliojn kaj pli stran-
gis al mi rimarki ke anstataŭ  la italaj vortoj 
uzata] en ĉiuj komponaĵoj kiel maestoso, alle-
gro, ritardando k. t. p. estis linioj skribitaj per 
literoj tre malgrandaj kaj germane yerkitaj, 
el kiuj kelkaj servis por averti avojn tiel mal-
facile farebiajn kiel la jenajn: 

Krakas... krakas la ostoj, kaj devas 
nigi ke el iliajredoloj eliras kriegoj. «La 
kordo boyas sen nzalakordigo.» «La metalo 
tondras sen surdigo; tial ĉio sonas kaj oni 
ne konfuzas ion, kaj ĉio estas la homaro 
kiu kriploras kaj gemas. La plej originala 
el ĉiuj frazoj estis sendube tiun rekotnenditan 
en la lasta verseto: La muziknotoj estas 
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ostoj vo'v:'taj de / a:'r'to; fajro rtee tin ebla,; Sinjoro i 4liserikordio! kaj la Sinjoro ĝin havus 
la ĉielo haj gia harmonio... "ifoi'to!... forto • por ĉi tiu Lia Kreitajo. 
kaj ctolaeco. 	 La pilgrimanto, en ĉi tiu okazo de sia ra- 
Ĉu vi scias kio estas ĉi tio? mi demandis porto, silentis momenton, kaj poste, eligante 

maljunuleton kiu• akompanis min kiam mi sopiron, daŭrigis sian parolon. La nepastra 
duontraclukis ĉi tiujn liniojn, kiuj ŝajnis fra- monaho, - kelkaj subuloj de la abatejo kaj du 
zojn skribitajn de frenezulo. 	 aŭ  tri paŝtistoj de la m.onaĥa kan»podomo, kiuj 

La maljunulo al mi raportis tian • la l.egen 	ci.rkaŭis la fajrujon, silentege aŭskultis lin. Li 
donkiun mi reraportos al vi. 	 daŭrigis: 

Antaŭ  multaj jaroj, dum nokto pluvema kaj 	• —Mi trairis la tutaa Germanujon, la tu- 
malluma, alvenis al la klaŭstra pordo de ĉi tan Italujon, kaj la plej grandan parton de 
tiu abatejo pilgrimanto, kaj petis iom da fajro ĉi tiu lando klasika por la religia muziko, 
por sekigi siajn vestojn, pecon da pano por kaj ankoraŭ  mi ne aŭdis eĉ  unu, eĉ  unu Mi-
-satigi sin, kaj kiun ajn ŝirmejon por atendi serere-on per kiu mi povu min inspiri, kaj mi 
la ektagiĝon- kaj •daúrigi sian vojon: Sian mo- aŭdis multege de ili. 
destan loĝejon, sian malkomfortan liton kaj 	Ĉiujn? diris tiam, interrompante lin, unu 
sian bruligitan fajrujon proponis la nepastra el la brutgardistoj: Mi estas certa ke vi anko- 
monaĥo al la veninto, kiun, post la senlaci 	raŭ  ne aŭdis la Miserere-on de la Montego. 
gaso, demandis pri la celo de lia pilgrimado 
kaj kienli pilgrimadis. 	

—iLa Miserere-on de la-Montegoi ekkriis la 
muzikisto kun mira mieno 	Miserere estas- 

-Mi estas muzikisto, respondis la dealanda 	
tkiu  

tiu? 
to, naskiĝis tre malproksime de ĉi tie, kaj fore 
guis en mia lando (amon. Dum mia juneco mi. 	—eCu mi ne ĝin certigis? murmuris la kamp- 

faris el mia arto potencan delogilon, kaj bru 	ulo; kaj poste li daŭrigis per mistera tono: 

ligis per ĝi pasiojn kiuj fortrenis min al krimo. Tiu Miserere, kiun m r aŭdas hazarde kiuj, 

En mia maljuneco- mi volas konduki al bono la kiel mi, iras tage kaj nokte al la brutaro tra la 

kapablojn kiujn mi uzis por la malbono, celan 	montoj kaj ŝtonegoĵ , ĝi estas tute historio, his 

te savi min per tio kio povis min kondamni. 	torio tr e antik~ra, sed tiel vera kiel ŝajne nekr 

La enigmaj vortoj de la nekonato ne ŝajnis edinaa. 

tute klaraj al la nepastra monaho, en kiu la 	Estas la okazo; ke en la plej akra krutajo de 
scivolo ekvekiĝis, kaj instigata de li daŭrigis tiuj barieroj de montoj kiuj limigas la hori- 
la pilgrimanto tiel: 	 zonton de la valo, en kies fundo estas la aba- 

-Ploris mi tutanime la kulpon faritan de: tejo, estis antaŭ  jam multaj -jaroj jkion -mi 
mi; sed por peti al Dio miserikordion (kompa- diras! antaŭ  multaj jarcentoj, famkonata no-
ton) mi ne trovis taŭgajn vortojn por eksprimi naĥejo, kies monahejon, laŭ  popola diro, kons-
inde mian penton, ĝis iu tago kiam miaj okuloj truis sinjoro per la bienoj kiujn li devis here-
hazarde fiksis sin sur sanktan libron, Mi mal- digi • filon kiun li. senheredigis, kiel puno de 
fermis tiun libron, kaj en unu el iliaj paĝoj mi liaj malbonaĵoj... 
trovis gigantan krion de pentpeton veran, 	Ĝis ĉi tie ĉio iris bone; sed okazis ke ĉi tiu 	- 
psalmon de Davido kiu komencas ;Miserere filo, kiu pro tio kion oni vidos poste, havis 
Mei, Domine! De la momento kiam mi legis - kvazaŭ  diablan felon se li neestis la diablo 
ĝiajn strofojn, mia unika penso estis trovi mu- mem, sciante ke siaj bienoj estis en la manoj 
zikan formon, tiel belegan, ke ĝi sufiĉus enhavi I de la religiuloj kaj ke lia kastelo estis alifor-
la grandegan himnon de doloro de la Reĝo migita en preĝejo, kunigis k lkajn rabistojn, 
Profeta. Ankoraŭ  mi ne ĝin trovis; sed se mi kunuloj siaj en la vivo • de diboĉo kiun. li  en 
sukcesus eksprimi kion mi sentas en mia koro, trepenis depost la forlaso de la patradomo, kaj 
kion mi konfuze aŭdas en mia kapo, mi estas_. nokton de Ĵàudo Sankta, en kiu la monahoj 
certa ke mi farus Miserere-on tiel mirindan, estis en la horejo, en la momento mem de la 
kealiansimilan ne estas aŭdintaj la naskiĝintoj, komenco de la «Miserere» , ekbruligis la mo-. 
tiel malgojegan ke kiam la cefangeloj aŭskul- naĥejon, forrabis la pregejon, mortigis la mo-
tus la unuan akordon dirus kun mi, kovritaj la . nahojn lasante viva neniun, 
okuloj de larmoj kaj aldirektante sin al la r . 	Depost ĉi tiu barbaraĵ  o, la banditoj kaj ilia 
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Sur la tablo en la lobĉaaibro kuŝ is. la  le 
tero: «Al sinjoro Fr. Binder, onklo, Sehi-
1 erstrato 31, Ioĝĉambro,» Dorse estis skri 
bita: «Send,antoj Meto kaj Wernero Hart 
mann, de la lud :m.bro». Kaj kiel oblato 
estis surgluita papereton, diranta: «Ai neniu 
vidigu:» 

La letero diras la Tenon: 
Amata onklo Frederiko: 

Tial ke Wernero kaj mi ne vin vidos tuj 
kiam vi venos, ĉar ni estas en la pre ;ejo, mi 
volas memorigi vin, ke vi pretigu ĉiujn tea. 
traĵojE . Ni jam scias niajn rolojn; uso ne tre 
bone. Eriko, tiu simio, ankaŭ  ilin scias, ĉar li 
ĉ iam aŭskultas, kiam ni provas niajn! 

Korege salutas vin 
Wernero kaj Moto 

Post la diservo ni babilos kun vi. 
Mi demetis la malgrandan Walteron kun 

mia horloĝo, Tia gurpupo--ino.mata kriaĉalo 
—kaj multe da kusenbarilflj en angulo de la 
kanapo kaj komencis tranĉi kartonon por la 
palisaro. 

«Else havas kapdoloron» atentigis Anjo 
per ŝ ia plej dolĉa voĉo. 

Tio ne estas mirak!o, ĉar kiam mi ĝin ri-
gardis, kuŝis la kapo tre malproksime de la 
trunko. Homoj en ĉi tiu reŝtado ne kutimas 
havi kapdoloron. 

«Sed Anjo, kial vi faros tion al via pupeto! 
Ĉu via patrino trenis via iafoje je via kapo, 
kiel vi faras?» 

«Ne, ĉar tiam mi ekkrius!» 
«Do Else sendube ankaŭ  ekkriis, ĉu ne?» 
«Tute ne, ŝ i-estas tre bentila; neniam ŝ i 

krias.» 
«Sed nun ŝ i do estas malviva.» 
«Ne, onkleto, ŝ i ĵ us diris, ke vi tuj rebo-

nigu ŝin.» 
«Ĉn vi do volas esti tute bona por ŝ i?» 
«KoEnpreneble!» 
Per pinglo kaj fadeno mi revivigis la sin-

jorinon. Kiam mi finis, subite komencis en 
la vestiblo tondrobruado kaj kriado, el .kiu 
klare mi aŭdis la vorton «Onkleto». Poste 
enfalis la bando. Ĉapeloj, kantlibroj kaj 
manteloj ĉirhaŭflugis min; la malgranda 
Waltero forĵetis mian horloĝon; mi trapikis 
mian fingron, sed esprimi doloron mi ne 
povis, ĉar mi trovis en nedisAirebla reto el 
brakoj. Mi vidis kvazaŭ  tra vualo, ke Anjo 
3e unu piedo ludis sovaĝan indianan dancon,  

ke la malgranda Waltero ĵ us traboris la 
barikadon kaj darnĝ  tiris ruli i malsupren. 

Mi eksaltis kaj ekskuis min, la tuta socio-
to falis teren. Unue ili min rigardis mire kaj 
gratante la kapon, dum mi prenis Walteron 
Oa miaj brakoj; poste ill komencis frenezan 
ridadon kaj kiel el unu buŝo ili ekkriis: «Tre 
bone! Tion ni faros alifoje!» 

«Tion ni ne faros alifoje! Unue doriu al mi 
gentile la manon kaj kison; due forportu la 
ĉapelojn kaj manteiojn kaj poste helpu al mi 
fari la kulisojn! Ĉ!i vi scias, kio estas ku-
lisoj?» 

Tion ili feliĉe ne sciis, tial ili rapide faris 
kion mi ordonis; poste ili ĉirkaŭis min aten-
dantaj. Anjo sidiĝis sur segeto kaj provis, ĉu 
la kapo de Else estas sufiĉ e firma, 

4 Kiam ni volas prezenti.., teatraĵon, ni 
profitas la vestiblon,.. kvankam pli taŭl;a 
estus arbaro... sed, kio do okazas?» 

Mi ricevis rippuŝojn alterne de Meta, Wer-
nero kaj Ilso. Poste parolis Meto al mi ĉe 
orelo tiel mallaŭte, ke ĉ iuj povis aŭdi ĝin! 

«Onklo, tion do ne devas scii la aliaj!» 
«Ha, tial! Tiam, Eriko, filo mia, iru do de-

mandi al la servistino, ĉu la manaĵo jam 
estas preta. Vi ankaŭ  povas helpi ŝ in pre-
tigi la tablon!» 

La juna hometo min rigardis kun ekvido 
tiel, kiel_ li volus diri al mi: «Ne faru nor 
tie]; mi jam scias, ke vi volas ke mi forestu.» 
Sed la demando pri la manĝa ĵo, kaj la rapi-
digo al tiu ĉi okupo tiel amata de li, lasis lin 
foriri pacience.—. 

«Bone, nun ni estas solaj.» 
Mi komencis klarigi al ili la aferon, kaj 
tre diligente min helpis.— 
Dume raportis Meto al mi siajn novajn 

planojn. 
«Vidu, onklo, ni do volas presi la progra-

mon per nia presmaŝineto, ĉu ne?» 
Ĉiuj nun proponas kanti unue belan him-

non.— 
Post malionga paŭzo I!so demandis: «On-

Rio, kiu kuiras al vi la mangaĵon?» 
«Kuiristino.» 

• «Ĉu vi do ne havas edzinon?» 
«l\-Iaifeliĉe ne.» 
Ilse ĉagreniĝis pro tiu ĉi manko; poste ŝ i 

. opiniis energie: 
• «Vi devas havi edzinon!» 
«Eble tia estus bona. » 
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«Edziĝu do kan nia patrino, ŝi bonege kaŭ  el ĉiuj ŝatindaj fontoj la novajn radi- 
scias kuiri»! 	 kojn, kiuj ŝajnis al li aŭ  necesaj, aŭ  verŝajne 

Meto kaj Wernero malestitne rigardis la aprobindaj aŭ  simple provindaj. Li markis 
malsagan fratinon. 	 per specialaj respektivaj signoj la radikojn, 

«Jes, ŝi tre bone kuiras, sed via patrino 	formojn, signifojn aŭ  uzojn, kiujn li juĝis 
estas mia fratino, kaj gefratoj neniam geed 	malbone elektitaj kaj forĵetindaj aŭ  dubaj 
ziĝas,» 	 kaj tiujn, kiuj apartenas al la teknika, bel- 

El germana lingvo tradukis 	arta, poezia aŭ  literatura lingvo. Dank' al 
WILHELM PLANKERT. 	la zorgema legado de la bonaj aŭtoroj l aj Daarzgos). 	 precipe de Zamenhof li povis prezenti en sia 

®arQ11mg0moEeag14SeRI®Qeae•1011e11119o®maae•Ma®®s•11oa 	verko tre multajn kunmetitajn vortojn kaj 
BIBLIOGRFIFIO 	interesajn esprimojn, kiuj mankas en la an- 

taŭaj vortaroj. Li speciale turnis sian atent- 

POR LA STUDENTO .-Ĵus a eris el on kaj klopodon al la precizigo de la pro-

donitd de la Gyenoble`aJgru po 
kpn helpo pra ekzal;ta senco de ĉiu vorto kaj de la 

de la Fakultato, universitata Gvidfolìo, kiu 	
diversaj eblaj signifoj de la plursencaj vort- 

klarigas la tutan organizon de la kursoj spe 	
ol, ne kontentigante je suprajaj kaj proksim- 
umaj neplenaj tradukoj. dale starigitaj de 14 jaroj por la fremdaj 	La Esperantistoj rajte plendas, ke ili ne studentoj dezirantaj akiri perfektanscion de 

la franca lingvo. 	 malofte estas haltigita] en siaj diversspecaj 

Plie ĝi montras ĉiujn allogajojn kiuj, al- 
legadoj per vortoj, kies sencon ili ne povas 

menaŭ  tiom kiom la 

	

	 trovi en la vortaroj, kiujn ili diskonas. perfekta instruado, Dank' al tiu kompleta vortaro, kiu resumas kunhe?pis altiri al la ĉarma kaj pitoreska 	kaj plenigas la antaŭajn laborojn, la esper- urbo «Grenoble» multajn fremdajn Studon 	antistaro ne riskos plu tiunmalagrablajon. tojn (pli el 1,100 la lastan jaron) inter kiuj 	La verko estas antaŭita de majstra gray- jam kelkaj esperantistoj. 
Ni esperas ke multaj petos tiun gvidfolion ega anta

ŭparolo, en kiu la aŭtoro, kunigan 
te kun sia speciala lingva kaj literatura sendatan senpage de la Sekretario, Sro Ro3 	kompetenteco la sendependan senpartiecon 3, rue Anthoard Grenoble (France). Kaj tiel kaj la vastan, altan kvazaŭ  superŝvenantan helpos varbi al nia afero la potencan societ pensmanieron de vera fiiozofia spirito, pri on kiu estas en Grenoble la Protekta Komi 	studas kun malofta sincercco kaj klareco la rato por fremdaj studentoj. 	
gravan kaj esencan, sed malsimplan kaj 

D ctionnalke complet Esperanto- malfacilan demandon pri la neologismoj. 
Frzangais3  par GROSJEAN MAUPIN, prof. 	Oni bezonas nur folli tiun vortaron por 
agrégé de l'Université. i bela volumo bind 	facile konvinkigi, ke ĝi estas, pro siaj kva- 
ita, 288 paga. Librejo Rachette et Cis, 79, litoj same kiel pro sia eksterordinara mal- 
boul, St Germain, Puris; prezo: Fr. 2.— 	kareco, vera novajo en nia esperanta libra- 

Tiu vortaro, kies aŭtoro povis profiti el ro kaj oni povas aserti sen ia trograndigo, 
ĉiuj antaŭaj laboroj, prezentas frukton el ke la akiro de tiu libro estas neeesega al ĉiu 
grandega kaj konscienca penado, kaj estas, serioza Esperantisto, kiu deziras plene ko- 
laŭ  ĉiu ajn vidpunkto, malgraŭ  la tre mal 	nigi kun nia lingvo, gia ricevo, ĝ±a flekse- 
granda kaj tre oportuna poŝformato, la. plej bieco, tiaj preskaŭ  senlimaj kapabloj kaj gia 
kompleta, la plej akurata, la plej preciza kaj ĝishod'aŭa evoluado. 
la plej metoda el ĉiuj gis hodiaŭa tago aper- 	Petit Coiws primaire d' Esperanto en 
intaj esperantaj vortaroj. Oni trovos en ĝ i  50 lecons graduées, par MM. D. BONNEHON, 
senescepte ĉiujn radikojn akceptitajn de Inspecteur de i' enseignement primaire, et 
Zamenhof, eĉ  en siaj plej ĵusaj verkoj, el 	A. ROSIAJX, instituteur public. 1 ilustrita 
kiuj kelkaj trovigas en neniu ajn alia vort- volumo bindita, in-16, 127 paga. Librejo Ha- 
aro. 	 chette et C2s, 79, boul. Saint Germain, Paris; 

La aŭtoro diligente elkolektis ne nur el prezo: Fr. 1,20.- 
ĉ'uj niaj naciaj ?ŭ  specialaj vortaroj sed an- 	Jen estas bonega lernolibro tre rekomend- 
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inda al ĉiuj instruistoj, kiuj celas la scia-
don de la lingvo Esperanto, instruante ĝ in 
al iliaj lernantoj. 

La nepra neceseco propagandadi nian 
lingvon en la junularo kaj eĉ  en la infanaro 
instigis la aŭtorojn—kiuj estas spertaj pe-
dagogoj--publikigi kurson jam sukcese de 

antaŭeksperimentitan. 
Oni scias la gravecon de la instruado de 

Esperanto en la infanaj popollernejoj. La 
lingvo internacia havas praktikan utilecon 
por la estontaj komercistoj aŭ  laborisloj. 
Ankaŭ, por ĉiuj lernantoj, ĝi estas nekom-
parebla helpilo, kiu admirinde faciligas la 
studadon de la patra lingvo; kaj, samtempe, 
ebligas pli rapidan akiron de fremdaj idiom-
oj. Fine, ĉar, dank' al la granda fleksebleco 
de nia lingvo, oni tradukis en Esperanto la 
ĉefverkojn de diversaj literaturoj, la popo-
Iinfanoj facile kaj plezure povas konatiĝi 
kun la plej famaj aŭtoroj de ĉiuj tempoj kaj 
landoj. 

Sed, ĝis nun, la esperantista gramatikaro, 
. verkita de sciencernaj kleruloj, direktiĝis 
nur al matura kaj jam instruita lernantaro; 
kaj ni ankoraŭ  ne havis unuagradan lerno-
libron, simplan, didaktikan kaj plene taŭgan 
por la instruado de la helplingvo at infanoj. 

Tian mankon, la «Petit cours primaire d' 
Esperanto» feliĉe pienigas. (li konsistas el 
50 lecionoj dividitaj en kvin partoj, kun an-
taŭĉapitro pri «la prononciation et l` accen-
tuation.» La unua parto (14 lecionoj) estas 
dediĉata al «les terminaisons grammatica-
les.» —En la dua (15 lecionoj), la ver.intoj 
donas ĉiujn klarigojn pri «la composition et 
la derivation» (affixes).--En la tria (9 lecion-
oj) trov'gas dio, kio rilatas al «les mots 
simples».—La kvara enhavas 6 lecionojn 
pri «les participes et la conjugaison». —Fi-
ne, la 6 lastaj lecionoj, kiuj faras la kvinan 
parton «Appendice» pritraktas diversajn 
specialajn kaj interesplenajn demandojn. 

Tiu ĉi lernolibro, tre zorge ilustrita kaj 
bindita, enhavas plie multajn ekzercojn 
(thèmes et versions) bone gradigitajn; leg-
ojn; prozaĵojn, versaĵojn parkere dirotajn; 
200 kutimajn frazoja kaj proverbojn kun la 
franca traduko; kaj fine vortaretojn espe-
rantan-francan kaj francan esperantan. 

Se, laŭ  la opinio de Tolstoi, «la sukceso de 
Esperanto estas nur pedagogia, lerneja  

afero», 	certigas, ke la verketo de S°ì Bon 
uehon kaj Rosiaux, havigante bone gajn re-
zultatojn al ĉiuj popollernejestroj, donos 
novan antaŭenpuŝon al la disvastigo de la 
lingvo internacia en Francujo. 

La question de la laangue auxiliaire 
internationales  par GUSTAVE GAUTHEROT, 

D° de beletristiio, Prof. de ia memstaraj 
Fakultatoj de Paris, Antaŭparolo de vicad-
miralo BAYLE, 1 vol. in 16, 34-4-paga. Librejo 
Rachette et C1e prezo: Fr. 3,50.- 

Maimultaj demandoj, de post kelkaj jaroj, 
naskis tiom de polemikoj, kiom la demando 
pri Internacia .Helpa Lingvo; malmultaj 
ankaŭ  per tiom da forto sin altrudigis al la 
atento de tiuj, kiuj komprenas la necesecon 
de la nova stato, en kiu staras la tuta homa-
ro, precipe en la inteligentaj kaj ekonomiaj 
medioj, stato kreita de la pli granda disvas-
tiĝado en la internaciaj rilatoj. 

En la momento, kiam la mirindegaj pro-
gresoj de Aviado ĵus favoras la interpene- 
triĝon de la popoloj, ŝ  ijnas necese studadi 
science la nuran rimedon, ekzistantan en la 
mondo por eviti la ĉiam kreskadantajn ma- 
ltitilojn, kreitajn de la malsameco de la 
lingvoj: la alpreno de komuna helpa Lingvo. 

S° Gustave Gautherot ĝin studadis per la 
ĝustega metodo kaj la grandvaloro de do- 
kumentaro, kiujn li enmetas en siaj historiaj 
libroj. Cetere lia verko estas, en la plimulta 
parto, historia libro: en kelkaj ĉapitroj klar- 
aj kaj ĝustaj, li dion resumis, kio rilatas al 
la tute interesinda evolucio de la helpaj ling-
voj, karalzterizas la esperantistan mov- 
adon, kies intensiĝo fariĝos vera eltravo por 
multnombraj homoj. Rapida rigardo ĵetita 
sur la tentojn da referencoj, kaj sur la alfa- 
betan tabelon de la propraj nomoj, sufiĉe 
montras kiamaniere tiu libro utilos, al kiu 
ajn deziras trovi kunigitaj la multvalorajn 
sciigojn, ĝis nun dissemitaja en multnombraj 
specialaj artikoloj, en revuoj kaj gazetoj. 

Tute rimarkinda kaj sciplena verkisto, S° 
Gustave Gautherot skribis ankaŭ  verkon de 
lingvisto kaj sociologo. Li solvis per nedis- 
kutebla forte la kontraŭ iirojn, kiuj kutime 
atakas la L. I.; ekz. oni ofte riproĉ is, ke ĝi 
atencas la disvastigadon de la franca genio 
kaj lingvo. Kiel certigas Vicadmiraìo Bayle 
en sia antaŭparolo, neniu rajtos senpripense 
suspekti du la patriotismon. ĉu la prudenton 
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de multaj eciitmiloj da E'sperantistcj, kies 
mirinda lingvo jam ĉe ni akiris la civitan 
rajton apud la publikaj povoj, en la Univere 
sitato, en la Maristara instruado kaj en la 
plej kleraj medioj. 

Seienculoj, aferistoj, sportistoj; doktrinu-
loj, kiuj, en ia ardeganta sociala batalado, 
deziras utiligi la plej potencan ilon de inte-
lekta disvastigado, kiun sendube is nun oni 
kreis; turistoj, kiuj en fremdaj Iandoj celas 
trovi rimedon por interŝangi siajn pensojn; 
ĉiuj legos kun samegala profito larimarkind-
an verkon de ni prezentatan al la publiko. 

DIVERSAJ SOIIGOJ 
La ekskurso ai Barakaido. 

Manko de tempo por bone aranĝi la pre-
parajn laborojn, devigis prokrasti bis la tia 
de chi tiu monatog  la ,ekskurson projektita.n 
por la 23a de Oktobro. Celante 	plej gran- 
da nombro da samideanoj partoprenu en 
la organizantoj laboras por ke la rnar opre 
zo estu plej kiel eble malkara. Ni esperas, 
ke tiu ekskurso havos tiel grandan sukceson 
kiel similaj pasintaj festoj atingis. En ĉ iuj 
grupoj de la provinco trovibas la listoj de 
partoprenontoj. 
Kursoj de Esperanto. 

La Grupo Esperantista de Bilbao mal-
fermis la pasintan monaton, kvar kurojn 
de Esperanto, tri por viroj kaj unu por vir-
inoj. Jubante laŭ  la nombro da gelernantoj 
kaj laŭ  la entuziasmo kiu ĉe ili regas, nia 
Entrepreno kolektos bonan frukton post 
iom da tempo.—Kiel rimarkinda fakto ni 
citos la kreskantan progreson de nia lingvo 
sur la virina kampo. Ĉiujare la listoj de niaj 
Societoj plenibas de nomoj de helaj fraŭ  fin-
oj, avidaj lerni la mirindan lingvon. Ni sa 
lutu ilian eniron en nian grandan familion. 

""La Ptabiiciafad'" de Barceioiag  jhur-
nalo kiu tiorn helpis la kvinan kongreson, 
malfermis ĉiusemajnan «Esperantan Rubri-
kon», hispane kaj esperante verkita. Ke ĝia 
ekzemplo estu imitata, jen nia deziro. 

Inter la verkoj kies pcbiikigadon ni 
estas devigitaj prokrasti pro malmanko da 
originalo, estas unu de Fun Jda S. Kurtz, 
el Waington, alia de Sro B. F. Schubert el 
sama urbo kaj alia de Sro Gerardo Garcia el 

Bilbao. Ni iiin pubiikig.os en la venOnlw i,u-
mero.  

VEROJ KAJ MENSOGOJ 
Antaŭ  kelkaj tagoj industriisto el Caen 

(Francujo) ricevis rubandon de funebra 
krono por ke li presu sur in jenajn•vorto;n: 
«Ripozu pace! Ĝis revidol» 

Du horojn poste la kliento lin telegrafiiis: 
«Volu aldoni en ĉielo, se ankoraŭ  estas 
loko.» 

La presisto plenumis la peton, kaj la tagon 
de la enterigo, la akompanantaro povis legi 
sur la rubando rnalvolvita: 

Ripozu pace! Ĝis revido en ĉielo se an-
koraiZ estas loko! 

MODELA ESTRO 
Civitano fama en tempo de la antikva Ro• 

iro estis Caminius Revitius, kiun oni nornis 
Konsulo de la Respubliko, sed li nur unu 
tagon okupis tian postenon. 

Al li rilatante diris Cicerono: 
—Ni havis tiel fervoran kaj viglan Kon-

sulon, ke li eĉ  unu nokton dormis dum. sia. 
estrado. 

*14:. •r 
FELIĈA DENTO 

Edzino: Fine jam falis tiu ĉ i dento! 
Edzo: Kiel viaj amikinoj envios ĝin! 
Edzino: Kial? 
Edzo: Ĉar bi jam estas liberigita de via 

lango. 

ANKORAŬ  INTER GE EDZOJ 
Ŝ  : Tuj! Donu al mi dun leteron! 
Li: Kian leteron? 
Ŝ  : Tiu, kiun vi ĵus malfermis. Laŭ  la 

skribaĵo de la kovrilo mi vidas, ke ĝi estas 
virina letero. Do mi volas legi in tuj! 

Li: Prenu ĝin... estas fakturo de via vest• 
kaj ĉapel farantino. 

Post long edaŭra kaj suferiga malsano, la 
30an de Oktobro forlasis la vivon la edzino 
de nia entuziasma samideano kaj Direktoro 
de NOVA SENTO Sinjoro José Velasco, al kiu 
n: esprimas nian kondolencon. 

1 
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111~ c--ksa-Turinga.Esp L;go, en ;erri, kaj esp. 
:Ti,;lcijaornee,jomkW. , Magdeburg, 

~c~ __. 	4.-2
uttke

,50 Sm. 
GRANDA BRITUJO: The British Espe• 

rantist, oficiala monata organo de B. E. A,: 
la Sekretario de la B. E. A., 133 136, High 

Holborn, Londan W. C.; jare, ŝ  3 (Fr. 4).- 
1,50 Sm. 

GREKUJO: Greklingva Esperantisto, 
monata organo de «Samosa Esp. Soc.», en 
greka kaj esperanta lingvoj; ĉe Samosa Es 
perantista Societo, Samos (Azia Turkolan 
do); jare, Fr. 3.---1,20 Sm. 
ĤINUJO: ĥTina Esperanta Revuo, scienca 

literatura revuo. Administrejo: Sa Hoa, 42, 
rue de Montrouge, Gentilly, Seine (Fran 
cujo). 

HISPANUJO: Kataluna í`sperantisto, 
12 strato Gracia, Sabadell, Barcelona. 

lutmonda Espero, monata ilustr. organo 
de la Kataluna Esperantistaro, en kataluna 
kaj. Esp. lingvoj. Adm.: Paradis, 12, pral., 
Barcelona; jare, Ptoj, 3.-1,20 Sm. 

Gazeto Andaluzia, mon. org, de la Grupo 
de Cadiz Adm.: Munoz Torrero 10.-San 
Fernando (Cadiz); jare, P. 3,50 (en Hisp. P. 
3).-1,40 Sm. 

Semo, mona gaz.. de Societo Paco kaj Amo, 
en esperanto; Adm. str. Montseny, 67, 2.°, 
Barcelona; jare (en Hispanuja, Sm. 0,80).-
1 Sm. 

HOLANDO: La Flolanda Pioniro, aficiala 
monata organo de la H. S. E.; Adm.: J. L. 
Bruin, Kepplerstr. 170. s Rage; jare, Fr. 1 
(Holando, Fr. 0,75).-0,83 Sm. 

HUNGARUJO: Hungara Esperantisto, 
en hung. kaj esp. lingvoj. Koronahercegu 
200, Budapest IV; jare K. 4.-1,70 Sm. 

JAPANUJO: Japana Esperantisto, mo 
nate ilustrita organo de Japana Esp. Asocio, 
en jap. kaj esp. lingvoj; Marunouchi; Tokio; 
jare, Fr. 5.-2 Sm. 

KROATUJO: Kroata Esperantisto, mo-
nata organo de «D. H. E.»; ĉe Sino Danica de 
Bedekoviĉ, Zrinjski trg. 16, Zagreb; jare, 
K. 1,60.-2,30 Sm. 

MEKSIKUJO: Verda Stelo, monata oft 
ciala organo de C. M. E. Redakcio. la  
Aduana Vieja, no 4; adreso: Apartado 2759, 
Mexico, D. F.; jare, Doll. 1.-2 Sm. 

Esperanta Gazeto, monata jurnalo, or• 
onag de la Okcidenta Esperanta Socieo.t 

Administracio: Calle Morelos 9~5, Guadala-
jara; jare.-0,75 Sm. 

PERUJO: Antaŭen Esperantistoj, en 
hisp. kaj esp. lingvoj. Redaktoro: Frederico 
Villréal; Administracio: calle de Tacria, 
24, Lima; jare, Fr. 3.-1,20 Sm. 

POLUJO: Pola Esperantisto, monata or-
gano en pula kaj Esp. lingvoj. Adm.: Hoza 
n° 20, Varsovio; jare, Rb. 2,50.-2,65 Sm. 

RUMANUJO: Rumana Esperantisto, or-
gano de la «R. E. S.» Administr.: 5, Str. I. 
C. Bratianu, Bucuresti; jare, Leoj 55 (en Ru 
manujo 4. L.), (kun SocietanTgo: L. 6).-2 Sm. 

Rumana Gazeto Esperantista, monata 
organo de la Unua Rumana Societo Espe-
rantista. Administracio: Strada Coltei 16, 
Bukuresti; jare, Leoj 3 -1,20 Sm. 

RUSUJO: Ruslanda Esperantisto, mo-
nata organo de rusaj Esperantjstoj; ĉefa 
kontoro: Nevskij 40, log. 25, St. Peterburgo; 
jare, R. 3 (Fr. 8).-3,20 Sm. 

SVISUJO: Fvisa Espero, en Esp., oficiala 
organo de la S. E. E. Administrejo; 6, rue 
du Vieux College Ĝenevo; jare, Fr. 3.-
1,20 Sm: 
sass®ss®®■sssssosssssso®ss®as®sssssE®©ssassss 

NOVA SENTO 
ORGANO DE LA VASKA ESPERANTISTARO 

ABONPREZO 	A ONCPREZO 
POR UNU JARO 	POR UNU NUMERO 

	

Ptoj S. m 	 Ptoj S. m 

	

En Hispanujo.. 1,'75 0,70 	1/2 pago 	.. 10 	4 

	

En Fremdlando 2,25 0,90 	1/4 » 	. 5 	2 
1/8 » ... . 2,50 1 

Malkaraj anoncoj por korespondado, 0,50 
Pesetojn (2 spescentojn). 

Nl akceptas respondkuponojn kaj ĉiulan-
dajn poŝtmarkojn. 

La Redakcia Komitato, reservas al si la 
rajton korekti, akcepti aŭ  malakcepti la ma-
nuskriptojn. 

Tiuj ĉi devas esti skribita] maine, aŭ  
mane, sed ĉiam kiel eble plej klare. 

Diskutoj pri politikaj kaj religiaj aferoj 
estas malpermesitaj en tiu ĉi jurnalo. 

NOVA SENTO estas aĉetebla poekzemplere 
ĉe la Esperanto-Oficejo, librejo de S-ro Fuen-
tes, Bidebarrieta 9, Bilbao. 

Pr esejo Bi'tao Maritimo y Comercifl Bailén 38-T. 15 878 



"LA  5 E 1 7 A" 

Granda magazeno de enlanuaj kaj 
fremdaj mtorpaperoj 

br 

GUILLERMO PUJOL 

Specialeco je moderoistaj desegnoj. 

Trauideblaj paperoj por vitroj. 

`T1 J TO nizR@ ' (apud! A ao,) BiL'BAQ, 

SENKONKURENCAJ PREZOJ 

ESPERANTA 
GRZETQ DEE 
BILBR 1 

ABONPRE2O 

	

ANONCARE20; 

	

POR UMU JARO 	POR UMY M Y MeRO 

	

M4j E. m 	 !4a) L m 

En Hispanuio., 1,75 0,70 I~ f/2 paio 	• . 1- 	ul 
Fn Fremdlando 2,2, 090 C4 . 	, 	2 

tl i;e 	2M) 1 

Laŭ  tiu ĉi formato 
kaj bildo verde aŭ  
ruke kolorigita°, ni 
eldonis poŝtkartojn, 
vendotajn po P-toj 
0,40 la dekduon. 

Al ĉiu reabonanto 
ni sendos senpage 
dekduon da ili, kaj 
al nova abonanto 
duonon da dekduo. 
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LA REVUO 
IN T ERNACIA MONATA LITERATURA GAZETO 

kun la konslanta kunlaboraclo 
DE 

Ĉe Johan() Rosals, 30 Puerta Ferrisa Bar-
celor)a, unu numero: ero: Pes. 0,60, jara abono: . 

.LcLia.c>riuecA 

OlARO 
de Sinjoraj dezirantaj korespondadi knn alilandanoj 

La prezo por unu enskrib bo en tiu ĉi fako 
estas 0,50 Pesetoj (2 spescentoj). La literoj 
P. K. montras la deziron in 
terŝanĝi ilustritajn poŝtkar-
tojn; P. M. poŝtmarkojn, kaj 
L. leterojn. 
S-ro. GEO. H. APPLETON. 
—LYNCIIBURG, Virginia; U. S. 

A. deziras korespondadi 
esperante per kartoj aŭ  le-
teroj. Ĉiam respondos tuj. 

S ro. R. SCHINKEL, i\-IIT 
TVEIDA (Saksujo, Ger-
manujo) deziras interŝan-
badi belajn poŝtkartojn kun 
ĉiulandanoj, escepte ger-
manoj. Tre baldaŭ  respon-
das. 

S-ro. S. Pintado, profesoro, 
Bercero (Valladolid, Hispa- 
nujo) deziras inter ŝargi p. 
m., kaj pensojn aŭ  diskuta- 
dojn pri Pedagogia Historio 
kaj pri nuntempa instruado 
u n ĉiulandaj sarideanoj 
geinstruistoj, escepte gehis-
panoj. Li posedas bonegajri 
fundamentojn pri gi kaj 
ĉiam respondos baldaŭe kaj 
senerare. 

S ro. J. Gabor, Budapest 
(Hungarujo) VIII Prater u. 
16, I. 11 deziras korespon-
dadi per ilustritaj p. k. 


