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Aperas lait 1✓ blo.—Nea-
bQnelila; nur a6etebla.: 

Por enla.nclanuj, unu 
speciuteno 15ceutirrtoj: 
du, 25 centiinuj. 
- Por liemdlattdano : 

I■ 

m 	
2 specintenoj. 1 respon- 
dkupono; 10, ), link 
seto3; du doltrroj; dek 

dudekkvin 
E 	 f ra.n koj . 

CHIUJ SIN TURNU AL S-RO. 

:: J. MANGADA ROSENORN : : 
JAGA (Provinco Huesca) HISPANUJO 

ATFNT"ET 

Se in ajtt naviu ti ietu, Aniikaru, aŭ  Hou,arau., 
inept, i, volu 4 tilon rla ainai Iao uroj, petti in1'1 non, 
dee eerie, vi Fil.evos tre akceptindan propanon, tial kc 
nur cini COINS r relit 	la prozramon kaj oni aspira 
neniatn prot'itoat pc1 Ran. 



MARTO -1921 

HOMARO 
Sendependa Broŝuraro 

Aperas laŭ  Eblo. — Neabonebla: 
nur aĉetebla: 

l'or enlandanoj, unu speeimeno, 
15 centimoj; du, 25 centimoj. 

Yur frentdlandanoj: du specimen-
oj, unu respondkupono; 100, dek 
peseto.l: du dolaroj; dek ŝilingo,j; 
dudekkv in frarrkoj. 

Cltittj sin turnu al tiro 
: J. MAN'GADA ROSENORN : , 

JACA (Provinco Huesca) Hispanujo 

Al la Esperanlistaro  
Kyartkam trankvìleco ankoraŭ  ne regas, la tri tondinto,j 

de la antaŭmilita zazeto "HOMARO" decidis reenu•epeni In 
celon, kiun ;i aspiris; kaj por tie, :instaut(t la gazeta, aperas 
Iaŭ  eblo Brouraro "HOMAR(t Ni, per la L,roS'nroj laborados 
por alporti ion al celo de tutmonda irtterl'rati ;o, .Ie tute sen-
dependa loko. Ne estos abonaj, kaj se kosto perinesIts, ni ntal-
altigus la prezonj de la brokuro• j je mininnuno. 

Tial ke ni neniom fidas, je la Nuna l.igode Nacioj, kaj opi-
niante, ke la Homaro bezonas uialaperi_i por r.i; , la iniliton, 
neniaj tekstoj pli konvenai, el represo o de "I)el;larar.io pri 
Homaranismo' de nia kara Majstro, ij 	)ttajo .ie verko 
de H. E. Hyde, novzelaaul:ouo; eat n r ntas, 	l~t "[)cldaru 
nio" kaj la propono de la novze.laad: no 	_ &etas tlna la. alian 
kaj formas firman imzon por starigt v r:tn kaj efikan Ligon de 
Nacioj. Kaj ĉi tiu Ligo, akeeptante hs 4-anion. kiel oficialan 
lingvon, devigos la ŝt ittr)npĝ t%i ihif i; Jeviei instrnadon de Es-
peranto eranto en la naciaj lernejo,,. 

Z e Al 
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Ni esperas, ke E',sp;rantistoj plezure akceptas la lai n, t 

le tiuj ĉi tri Hontaranoj, kiuj salutas ilin arie frate. 
Emilio G. Linera (Presisto) 
Ferdinando Retlondo (Siztha Majoro) 
.tulio Nlaugada Roseuurn (Infanteria Ma,joru) 

C)MA VI.A Ji M C) 
De D'° L. L. ZAMENHOF 

Varsovio (Pollando) Ruslando 
:r 

.%N l'AÚI'AP.OLO 

La di tie donata lrel:lar.teio prezentas mian politika-reli-
gian kredon. 

(;hat utti kon:ts min kiel airioron de Esperanto, tial rnult,tj 
personoj elite identigos la lluniar:utisuuut kun I?speranto ii!-; 
kun la liel ill ut:tta "interim ideo de hi I?sper:u,ti.nut": tio ta-
men cans er;u;,. I hutt la c.eucu de Esperutt i e.t;ts plen:t. neŭ-
J :ller.,, k;tj la e.perutti.nut ideo prezeut;ts nur nedil'initau fill-
!er,iii s: ntun kaj i'sp(!l't in, kiiijtt nature naskas Ia renkonti ;a-
do sur ue(itr:d:t !in_c,t hull:uuento kaj kinjrt cin es tera.ntisto 

I havos plenan rajioil ne sole koutentarii al si tiel, kiel li w.-
las, sed eò general!' ;110.11111 all ae ake.epti ilitt—la Honlaranis-
tuo estas speciala I:aj Hue dil'ittita politika-religia, progranto, 

• Liu prezcnl;ts 'Man kredon pttre privat:ut kaj la altajn espe-
r:tnttstojn [lile no kuneernas. 

Mi ;tnl i ividu. tre bolle, ke la nutla.tuiko,j de Esperanto 
l iV.os nti:ut dcl:laraciuu pri 11.,ut:ilitiLi-uto kiel I,:tt:tlilu11 kuti-

traft E.peiautu, liaj miali pnre per:.ttt:ot priueip:uvu iii pre-
zentus al It utotldu kiel ilevigait prine.iparou de àiuj esperatt-
tistuj.'I'io estas Ill I::túro, pro kin nti (him ire longa tempo ha-
vis lit iuteur.un aŭ  tute ne publikigi ini:tn kredon, aŭ  publikigi ::in ;tnuniiue. seti liti turjetis owl intencon, (2tr liii trovis, ke 
iiii esitt. neparduriultt:t.t'Itkttl'a�eoo. 'l'atitett, pot' tute Iiltei'tui 
I;t e.per:tutislujn de ĉia. suspcktel.ila solidare, u loin ntiit.l pri- 



;it:t.l I 'Irlitilalj I::tj reli_iaj I:crnvilll:,rj, nil dual l•tulaunivet•sa-
I;1 I:(all_res11 lie I•.ipe1':1tItli IIIIIIIiI( ku.nietis (ie tin (Han uilC{a-
I:In rulun en Ia ;ifernj do I ,:slleranlu. 

Ne poi• la relu de propagando Iui I u tldiliias tuui utiut 
I tt 1uau: nli sinlple deziras, Ke aliaj :lnlil:uj 1;',1111  uli:tal 1u•0l-
1n , pur lie ilin ne nliriLu mia l rilato II Lin :III alia pllil.i l:a a.í1 
religia cienru ull I::I,I pur ke I:t. pelsuun•j, I:inj Iulvas Ia su uajn 
Ilrineip 1 II kiel uli, sciu, ke ni estas sanlpriueip:uxlj. 

L. L. Zamenhof 
\ aisuviu, Mai() 191:1. 

Deklaracio pri Homaranismo 

\li estas Ilnurtra.nu: liii sirnillu, ke LIII gvidas mitt en la 
''iVI per la sekvanta.•I princ•.ipuj: 

Nil. estas ItInnl, I:;t_; lui uitan Ilnnlarnn uIi rigaa•(las liiel unu 
Ianliliun; la ilividiteron ile la lurnutal) e.11 diversajn reciproke 
uctl:uuil:ajn eutljn l;II p eiltrcli i;(,jn llnlnnnuullu mi rigar-
das IŬeI twit el la Ille,l fr;lucia.j u r,llrelic•u.l, kin pli a.it malpli 
I'rue 

 
devas I IIII IIII il !aj Lies Iual; perull nli clevaS:ELecladi lai>_ 

Iui:t 
 

povo. 

11 
Mi vidas en (iu howl nur holm in, I:a,j Iui taksas (iun. ]tu-

11t1111 nur laíl Ii;a persona, vul( u•11 Kaj agoj. Chian (rl•cticlacltnl,i,il 
pruluu u lun ale 11111111 pro tiu, lie li apal'len;is ;il alia entu, alia 
lingvo, alia 	;tlí ;ali:1 sueia kl;isu ul lili , nli rigardas Iael 
i I ll I•har•ecurt. 

IIi 
\li lunsei;ls, !e i iu lanilu apartenas ue al tiu 1(1 ali;t gen-

ic), sell idene e1 :Ir:tllr•.:il i iuj siaj lu ;ulllj, I:ia11 :Ijn alp/za.htu 
devotion, lingvon, religion ;iní s1r.i:In r111111 	 Il iu(letll- 
italL n l ale la iiilere:uj cli lunilu I:un la inilii' j cIi Lill aII alia 
gent() ;01 reli_iu kaj I;t pre1(0:slaclln cli ial Iiisturia•I rajllj, 
I'inl perincsas il 111111 geld() en hi Lulclii regi 5111101. Ia aliaj 
entlj I:aj I'urriliizi al ili la ple•I elcincntaii I:aj naturan rajtuu 

,Ie la pain t»), nli rigardas I:iel rest:ljlu il lui tenip()j li;u•Ilara.j, 
Iciatu ekzistis 11ur 11u rain) de pugno !aj ;I:twl. 



1V 
Mi konscias, he r it i re nu kaj ĉiu provinet, devils porli re 

loon neŭtrale-geogralian, sed ne la none et de ia genio, lingvo 
7LŬ  religio, Ĉar la gentaj nuutoj, kiujn pil'its anklrall mid lnj 
landoj de la nt:tlnova mondo, estas lit Celli k:tizo, pro kill l;4 
loĝantoj de 111111 supozata deveno rigardas silt kiel rltastt•ojn 
super la loĝattlo,j de alia devono. t ibis lit tempt, kiein tittj t:Iri- 
doj ricevos notuo lt neitlralajn, nti devas almenaŭ  eu interpa-
rolacio knit miaj s:tulttrinripanoj nouli tinjn landojn nit itin 
eefurboj klin aldoao de la vortoj "regno", "p'ovinco", k. i. p. 

V 
Mi konscias, ke en sia privata vivo ĉiu homo havas plt•n-

an kaj nedisputehlan rajton paroli tiun lingvon ati ,li:tleloort, 
kin estas al li plej agrahla, kaj konfesi tian religion, kin plej 
titubo lin huntenttnas, setl en kontnnildi4ado kin) n hontoj de 
:tlia•j lingvoj ail religioj li devas peni uzi lingvon neŭ tral:111 kaj 

i~ i Llit e.liku kaj uu'oj neŭ tralaj. ili koosri:ts, ht. por senti•e_-
itttnoj kaj s;unnrhatioj la t•nloll ili' lingvo neiltralui povas lutti 
la lirt.i 'u regna :tit tiu kiilt ur:t limo, I;iun parolas la plituullo 
de la lokaj Ion:11ltoj, sed ke tio (levas esti riui:in-data unu' kiel 
prooportuneea cedo tie lui tuitlpliruulto al ia pliutullo, setl ne 
kiel ta huniIIiT;i uil,ltlo, kilt 9ollosf entoj tuasir>titt] ;ti _entn,j 
nrtstl•;ultaj. ?ii hunst•ias, ke en tiaj lokoj, kie t i des inter si 
diversaj genioj, estas dezìr•inde, ke en la pui,lik;ij irtstilucioj 
esiti uuzata tiu vtt neilU•ala homa, ait ke altuen;tii krom hi 
_eutlinuvnj inrilurt'jo.j ii,' ekzistu ;tnk:tit specialaj lernt:joj kaj 
kulturaj instiluc.i(t,j hnn limo neirtt':tle-korna, por ke c;iiij de✓-
ir:tntoj povu rcrpi kulturon k:tj eduki siajn inf:tno•jrt en son-
t:tovnusnta, spirilc, rteŭtrutle-htaaut. 

VI 
('In,u• mi konse.ins, ke la reciproka nntlpaco inter la homoj 

neni:ott ĉesus, fzis la liun,oj ell;tllinti:u us st:trigi la nomon "no- 
pli alte, ul la nomon ale ;cento, kaj (..ur 	tro nepreciza 

vorto "popolo" tulle donas lc:titzon ;il _enta ovinismo, rtispni 
uj kaj n u tlluanuoj k:t,j ofte nt:tl:u oe d ividas inter si la filojn tl 
Ia s:ou:t land() art cì: de lo soma 	a(), li:il je la denlaltdo, al 
kin popolo nit all:alkulas min, nit respoo,ias: mi estas flonuu•-
aw,: nin• ii;tiii, i;iam oni deutautlu•ts min speciale pri mia re n- 
o, procinro, lingvo, devono 	religio, mi donas pri tio preci- 
zajn respondajn. 
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VII 
Mia pCatrolando mi nomas tiun landon, en kiu tri u,lsl:i 

1J' : ,,,ia hejrnolando mi nomas tiun landon, en kiu nti estas 
konstanta, fikshejma logauto. Sed ĉar pro la nedifiniter. de I; 

II'tm "lando" la vortoj "patrolando" kaj "Ilejlllulallltl I" eFLt~ 

I 'e neprecizaj kaj ofte kaftztts dispItrtojrt kaj It:tlpal o,I kaj 
n,:tl,tmiko disigas inter si ht filojn de la sarna terpee1t, ti;Il en 
ntj dubaj okazoj mi evitas tiujn nepreeizaju vortojn kaj uzas 
l astata l ili la pli precizajn vortojn "patruja regno", -patru ja 
egiono", "patruja urbo'', "hejma regno", 	regiono", 
hejma urbo". 

VIII 
Patriotismo mi nomas la servadon al la tono de ĉiuj nt in j 

samhejmanoj, kian ajn devenon, lingvon, religion all voeiaru 
rulon ili havas. I.a servadon speeiatic al Ia interesoj de min 
_noto aŬ lamalamonkoutr:oí :Ililu+juutloj uli ueni:ou devas 
[mini patrìotismo. \ti kuuscias, kr Iimfoodit tuoo :d si:t patro-
po kaj al sia hejmo estas afero tute u[IUra. kaj kL nu tuu t al ĉiaj 
I onurj, kaj nur neuormalaLjelater:lj i'irkortsttuleoj !HIV:Ls para-
I iii tiun tute naturan senton.'Tial se e[ utisL luljtuo rinj laboroj 

ttts oksjtluatataj por la oporlatine i :i.4 gloro de lutll speciala 
cento kaj tio paraltzas mian euutri:tsnum por sol ia laborado 

- 	eĉ  devtglns miri revi pri ali;, lu;jn,( il:ltnlm, tili nc devas tnad- 
•esperi, sed mi devas min konsoli per LI krolo, hi. la nenornr 

,sala stato en mia hejmo pli aít malpli frue p;tsm: kaj tniaj 1'ilmj 
afi nepoj plene fluos tiun fortig;tn entuziatsntou, kiun en tui 
paralizis la rnaljusteco de miaj s:tmhejutanoj. 

f
It 

Kmuse.iartte, la; Lingvo devus esti por Lt II"lum ne celo, sed 
o ur rimedo, ne disigilo, sed uu[i:;i(o k:tj ke lit lingva. 
[n, estas unu el la ĉefaj katízoj de tu Il:uno inter L•t Itouolj, nti 
nruiatn gent:ul lìngv'ou afr Ilialektou devas rigardi kiel nian 
stinktajon, kiel ajn mi min :ulu ts, nel: furl el gi nli:u, l u tndan 
standardon. Kiam o111 tuta deulattllas speciale pri [lia lin~~m 
...mm ira, Illt n(lntLS setrAovinisme tian lingvon 1.411 di:del:ton. 
O n kiu nii ert ,nia inlaneco parolis klttt [tiaj gcpatroj: kiun oni 
min demandas sllee.i:de pri [tia lingvo persona, mi--1 ;i l;t[ie 
Innl I~I•r nI•uiaj ovinisutaj konsideroj-- nomas tinti ling∎on, 
knnl nu persone plej bone posedas aft plej volonte uzas: sed 



kia 	n esl:t,, utia Iin_ t _elr.ttr:t aft lutrsuna, in d 'vas lnlsw li 
:uikaŭ  lin it neftlralt + huuutn lin_~un, kiun u iaj s:uuteuilntlu.l 
nxas l,ur rilali ininr_enl:tj, 1101' ke nii ue lu znuu nti:tknllle 
trtidi :it :tliulu•j III :ilt lin_wm hai 	kt nti Ilavu niur:tlun r:tj- 
Inn deziri, he aliitlt,j ne altruilu al uti sian, kaj 1lur ke uii l,uv0i 
sill' scnàuv inisnta Inv() servi al la kulturo ucŭtra-le-hunta. 

X 
kuttse.ianie, ke rr{i iu devas esti 1111• oferu tie sincera hre 

dt), 
 

sed ut ludi I:t rultln 1It' hereda _enta )lisi ila, utí nuutits 
nti:0 reli_iu torr tiun religion t ft rerattanstalitíninlan sistetuuu, 
.Ie kilt liti efekii 	kredas. Sed kial :riti estas uti:t reli_ìu, lui 
kuufes:ts 

 
gin litri I,t nníur:tl(t-ltuut:tl I inril)u 	'.hutu:0r•:tnaj", 

kiaj hunsisias en jena: 
l,le'j :iitan pur ori ne kuurltr•enitltl.•tn tonon, kiu es-

tas lit kaŭza de la k:tftzn crt 4;0 ntunilii materia kaj nnn'alIL, uri 
11:,1 t , Honti I 'i' la mo tu "I)iu" :tit l I r alia uuuu,, sud liti 
kuuv ras, li t' In t'senrun de 1111 1 iru, i.iu h:t\as la ra•jlun lne-
zertli :d si tiel, kial lil<I:ts :tl li lia ln udenti ka j kuru aŭ  hi itts- 
iruuj de li;t ekleziu. Nuti:uu 	 muhl aŭ  perse- 
hutt nnt ltrtt lin, he lia liredu l i i Ilin estas :ilia ul n ia. 

11) Mi knnscìas, hc la, esenco di' la ~'cr:t j religiaj urduuu•I 
l.uli,ts en la kuru de t'iu hunul sill) Iu farton de kunseieneu kaj 
ke Itt i:clit, Ion ciiuj hunuij (leviga ln im.il,n de liaj urduuuj es-
tas: ;t_u kun :tlilk u1 tiel. kiel vi deziras, kt aliult,j a_n loti i: 
r.lQtr 

 
alian eli I:I rtli_iu uri rigardas kiel alduuu,jn, Kiujn tiru 

lruoto, kirnfurtue al sia Isredu, havas In rnjlun I ig:u•di aií kie{ 
tliT i:::tjn tour li diro j n de I lia, all kiel kuutettlariujn, I:iu•jn ntik-
site han Ic_enduj donis al ni (livt•rs_enlaj _r,uuln,j • instruintu•I 
de lit hunt:u•u, Irtj kio l nun•ujn, kiuj estas slari_il:tj de Iiiit 
kaj kies ldcunniudu, :tip neldeuntuadu dcl,elid:ts dt; nin w,lu. 

c) 	kredas je 11011.111 el hi rkzislanla j l'eVelaci,tj reli- 
_i,)j, uri ne detti resti en in el ili sido pri) Midi\ 1Ij _entaj liaj 
Peri Mitt. rest,ulu tr:u i_i la hotuu ju l,ri 1ua,j htutt inhu j kaj he-
redo nutri per seul'iva•I teneractul utler_enl:tn disee.ult, sed rii 
deus---se la Ie_u j de uria la.udu 	 ha,I 
u!'iriale ttnnti miri "lihetlueda' 	uu idenli_:utlt' tuturn lit li- 
lu rl<red ht s~ceiale Inut :tleisinu, sed ri'ze.rtoino al olia hi'etla- 
du ldenau 	 nii:t lu lnl<n cltzisttrs kuunnt- 
iutei'kiutsentenr:uinilu, l Ienfurnu, ur_anizilascn_eut:t.liajsen- 
dI d;trina knnnnnuuu de lihrtrkredanu,l, al kiu 	 alidi 



r 
'suit Hon,' kcutL ulee.0 lctr utia I;tusr.ìt nru L: t i Put. la I,citnu.l 
le ini:t kccru, liunt--liur I'il;si I'ut•lilce I;:iI lcreeize ntìan rcrli_iau 

iu.íUralcc.ul Lcci savi ncit iI I,usteularun huttliati ~nttl,rn tautc 
li:c•j la,nsel;tr.uee. Ic u ttlr:tií r,rlhlcr 1n 	ente-rc•ii_it,n 5u\inic 

unnr -nii clecas ali;.;i al lill lil,erl;recla kuutttuu11tu lute uric.iale 
I,aj luac+cii el,la kaj akeettli Ier uii 	itut uculrtcl:u i flout( tit, ;;i- 
tcju kntnuuntu:tju :cran: ujn, : i;c,jn nc'cicrt i_:tjtt tlitlra,le-lu)11ta. 
•l11 I'eas•jt Ict• j unnuju , ;.;i;111 	ct' tlrall-Innnuu I;ttleiccl:tren It. t. 

i: tiu lentIut nt i 11()Vius rt+.,li tl'ic.ialealsl;ril,ilattl tin ruligiu, 
en Iali uii cc t,l< ic is, sici cci devas ì;iaut altir,tti ci 	itt tit u te la 
~ c,rtutt "lilce•.rkrexla" lutr montri, lie nil twikaiknitts niin al ri 
ncu provizore, luŭtuure Laj aclutittistre. 

l'Iti Liti palitika-teli_iu Invt:;•ranut rtstas Iirtn,t, ka•j t'fik;i ritu-
eclt icut• I':ui evileltla la militon, se oni ktncl ■ lttns C;in pet. 1cc 
I,rslu,tu, lie la nuvrel:tiici:tnu ii . I '. Ily c l e l ,r i lntcrnu.ria lteaatl-
t, Liti supozas Fecleri. un de la clatnj. I ii ln•ul,s11s 41e 11. E. Hg-
tle sL1ri:L:tc: 

1.0 lulerua'•.iatt I'arl:uuentuu, kiu konsistos el reltrezettl-
:ctttuj el i~iu n.u~ie: 

II.<~ 	I'rilnurtluu, Iciuu lcreZicict5 jttaiSLa.ro uetrtita ka.j oleli 
ìt:c cle Liti i',crl:,nnmis: kaj ti:tl I;c, laŭ  diris t-ro, Hitlfuttr•, je 

\I;t.jn •le 1911; "I.:t jttru ne snl'itìas, tu:tlantait I:t ;milt devas skirl 
In 1'tric", I:t nc\,el,tucl;cuc, siuri_tts ljLe : inIernari:tju ntilil- 
i,l:ttu 	iiiarartuuctt, liittj estts snl'iì•e 1'urlaj pot. el'c•.itiVi_i 

cleeid,jn de la Trilnittait. 
lutc•rtac•.iu. Parlamento fartis loĝujn, kiuj uur t•ilttlus ;tl 

;tl'ert•j intei uaeia•j, I;ttj nenìcl lusr,s Ia :t a.clkatttltttt ulislansiv-
:n t ci1 la unc•iaj I'tu•lann'ntuj, cseelcle Liam lal,sre de naeitt 
I'ci 'iccntlutu rilalitcc Lt I a c,u de In uttntlu. 

"La lttlet•naeia I';crl;ttut•ttlt cicvus Ltnlsisti ei nac.i:t•j reln•e_ 
zertla11lu•j cl c iu I tlitil;a I,arliu, elcisiita.l Ile la l'urlantenluj tic 
la nli:;.alu j 	I'tr ke Intertae.i;t litt_ecit resin  

la 	
n 	

srtr lrnu
n
,l;- 

r•ti,tl I •iteiicc estus telcre ueeese, 	i 	re,rezultt 
icnl tic,jit. 

 
I,ti• l in :c lltt uj'ie.0 c let ttn luwecii 	inl. 

rrtiari:ut .,1,irilun, lic esla., li cle~t, I; recli, lur In e1ls iit' la Itcr 

nutt't lsttts I uu l u l nuu, l t,l erc ,, L cc i itarutsttit inler 	irs ka. j t• ì- 

rinu, itler Alaluj La,j 111111' c inj rv,t,uL'I'IcI In rssnuj lslas ti•eV- 



eblaj en ĉiu nacio." La debatoj estus publikaj kaj eldonit;tj es-
perante. 

La Internacia Tribunalo administrus la Internaei;tn .l n•( an 
kaj viglus kontrolon de la Internacia Armeo ĉiusper;t. 	c•i 
tiu dua funkcio estus por Agada Konsilantaro elektit:t .le lu 
Parlamento, kaj konsilata de Generala Stabo de genunilot 
kaj admiraloj. 

La Internacia Tribunalo traktus nur aferojn de vil;ttu,j 
erŝtataj; gi administrus la legojn faritajn de la Internani;t I';cr-
lamento. Chin Atato el la Internacia Federigo metus t i;tje si;tj-
n disputojn kun alia aŭ  aliaj ŝtatoj antaŭ  la 'I'rilnnuduu, kaj 
neniel solvus ilin perforte. Decido de la Tribunalo estus ine:t-
pelaciebla kaj la Internacia Armeo obeigus la decidon se estus 
necese. 

La Internacia Parlamento elektus la Jugistojn, kiujn stti,-
tenus la plena povo de la Internacia Registaro, se ul::tze iu 
Atato el la Federigo volus disputi per la milita forto decidon du 
la Jegistaro. La Parlamento rajtus eksigi jugiston laŭ  voĉdeu i 
de la plimulto. 

Kiam ŝtato ne apartenanta al Federigo ir;tvis (lislutten kuu 
federacia ŝtato, ĉi tiu rajtus (mi opinias ke nepre devus esti 
devo) meti la aferon sub la Tribunale, kies decidon obeigus I:t 
Internacia Registaro. Sed.ĉiam la Jugistoj rajtus obeigi iut deci-
don per ĉiaj bojkotoj kontraŭ  la malobeanta Atato, antatt ui 
uzi la Internacian Milistaron. 

La Internacia Militistaro devus esti tiel potenca, ke neniu 
koalicio de ŝtatoj povus gin venki. Ghi devus konsisti el elek-
titoj el ĉiu federacia ŝtato, kiuj posedus forte enradikigitan 
anion al tutmonda interfratigo, kaj kiuj ĵurus fidelecon al hi 
Internacia Registaro. Certe eĉ  la pacemuloj opinius esti hono-
ro aparteni al la Internacia Militistaro por konservi la pacon 
de la mondo. Aŭtokrato, rasa malamo, kapitalismo, k. e., 
estus uepovaj eksplodigi militon. 

La Internacia Parlamento kontrolus fabrikadon du urili I - 
ik+j, 	iloj kaj nutnicioj, en la tuta mendo, kaj devits 

uuikuuìi lui povon malpermesi fabriki c ioll, kio puvuls minaci lin 
pacan, caan►  limigante la fabrikadun al nacioj kaj nt;tlpt•rnte- 

i
sante gin al privatulo. (Petu broAuiron tri The Bristisli Esiue-

: m ate Association-17 Hart Street-Lundon, W. C. I. Prezo; ;i sul.) 
Bazo firma por la Internacia Militistaro estus la interuacia 

organizaĵo de ekssoldatoj de la ĵus pasinta milito. 



r 
tkai.e. tit. I,I. 1 .1111a iliskut,.t, Knnvcuu dtt lit F.sl,eranlisto,j I1I 

▪ iinv'nl 	 lit :?I;." ís la :in.' de la I,;rsinla AIajo en liaree- 
Inntu, nii I rezenl1' tewon, kin Inliwel'urt, aleel lun de la 4 '1)e- 

' Llarariu" k 	kaj II piintintion tie II. F. Iludo, kaj faris 
l~nrnlatlurt ~Inut l n uveno, k:l,j la éeesta,utaro u n ur uorne akceittis 
nli:ul !impanel: ;tttl la ake.epto tie sttfiĉas kt n tenti.:i tilt)). 

kvanl:,tnr 110110' Ini 	ojis 	to I:a unnaninm,•n, I:uj lial ke "la 
nn,vnn nui la•nvas per nlarsatlu", kaj Iirrl Le, Ia,ŭ  antikva pre-

' ‘4. 004), "al 1)io progante kaj samtempe per martelo l,atante", 
nti ne I,Itt ateudas, ka,j nil min jetst.s en la vojon ntontt•itan: 
nti I'la.`'I'I;_;'as la standardon th•. "I loutaratlisnu," kaj atetiti 

as llujn, kiaj ailskttltis uriu kaj akeel,tis nunaninie mini' pro- 
por starigi 	kaj alttiv:ul Nankitt I'anlili:u r per 

itout ~I:t nunteml,aj rontleioj ctelanlrt,j sanrou, sed divitlilaj nayu 
'Ie hi koloro de la. vitraj() lia kin ili vidas I•t saman t•elott. (1 r 

\li seias, ke en lvisn,jo, lanl I,usl la IX.' ]'rriver•sal:I. ilon- 
•,res I en Iierno, eliagiadis (un nr :tniii Ilinuuauisnuut, sed la 
niilittu venìs, la Milito tlisvulv 	 sul t in le 
I,etsi~(a,tltts 

 
vent ruall,aeu, kin i•I,le post uelongc ilin ntilitittos 

+Irnove, tial ke nuna lutti "le \a,•iol estas nentila, neel'ika por 
ai i i I'irme la pacon: pro eio hi tie, nti ruin Inrnas rrnna.viee 

al linj, kiaj unuaninte akt•.el,tis mian Itrol,uuun, :riti ju t' I'or- 
nri la lntzou al realism() 1,•i liu Granda 	lintttlt, I arrcilin 
I;orsenl;Lta de la ur n rtentl,:t Mose,o. de tria karetrt Ala,jstrn, kaj 

kin li eĉ  oferis sian vivnu. Ni t' in indaj tiiseil,loj liaj! Ni 
411j ar•i;:ani 

Jr+Jio Manyada Itosenorn 

.Alvoko 
nlli;;n ru la ru (,uj, on Ia ia itunnj, cn la nu iuj: titun11ti 

11110 11 air urintjrt rel,re.xeni:nttnju: st ii n nonutju kaj atiresojti 
ur :uj t u'i;'n in Idol eIle I'!r'j lnja Intu urn, Ina' arikarí Idel 

,•I,le lilel I,aitlaita iuturril:tti o 
 

liaj ui .itinizatln: snl,skrilutr la 

(I) 	()Ili ttki('l,ttts nlallntij;ajn ul'Ì¢ ltlrtlnjtu, !dui t•.el us t•i'els. 
Ii 	I 	l 

 
hi 1)11)121%11 min, a.it Itr ilra.kirn Inuu:un:tn tenuui. 



ieliltu (lnktonenttul ka,i tieziriutlt. kolcktu ilin 1•el- Ircrt•Illttntt. • 
oil I'('lrlezenUtltlUi , 'l. okazo, I:illlll oni stal•IrOs la. naeitl1 .elie-
iolt (Ie. Ilonta •attuj 1ct,i tlil'inos nat.iajn komit;llujn al kin,j (Icvas 
iri la.ul,.l:rilii1al (lui uiiteutoj. 

1)1 11(1 \11?\'i'( ): 

Ali ai n•oiris la' i)tlilurat•iu pri Ilonntrani.u u r' (le In AL•ljs-
tro, I:icl liuiisUlutiou, !tor organizi tutinoinlan iulUrun star-
ixutn;lu lnterlin(•illju P rlanientou, •1'rilnutalon hai Alìlitìaar 
on, lint.' sulxeuo. utl n'c, spite d o, lnlluou(I1tn pauou kou.l-
tiulau. 

1. NEI nomo t'aulilitl estas: 	  

,.'. 	Mia 110111(I jt(ISttll;t 

:t. Mi nat.ki i. ell la ja,ro: 
.4. 	t.ait tutu 	 t.lits: 	  

5. 

 

Alia Italt•njo e-ta.: u) ktmno: 	  
	 L) rttiiun: 

e) twit() ]art vil;ho: 
(i. 	Alia Ite: uut t.i l_. n) rt_lll.. ... 

	 b) rt iuno: 	  

e) tirlto 	vilaĝu: 
(i) strato kaj ilùiti(t .._._ ...................... 	. 

7. I.a, ;lento ,le (Ma supozata ieV(tn ) 

Mia liu \o :_ (i ,lu•at estas: 	  
9. Aiia lingvo persona t.ins: 	 

lrl. 	Alitt rtlittio r~l;l.: 

(1) 	  

(1) Sul,skriity kaj parafo. Faru (lokutnenton saman. Lute Mare. 



PROFILO) PE LA )hIU5 PASINTA MILITO 

La Tragedio de Francisko Jozefo 

1.;1 jurnti ii 	Iliras: " 	l:aj e] la palactielivis:zpokoIScriclr 
ultl, intar11tinIt• tu•i i:t lastaj ul:aiittl:tjuj t11, 1,1 ntiiiiu siau itn-

Iwrie.lrnn ntu7',11111: ti;uu 11t intlteriestro sin .onfcrrttis (In .iaj 
npurtnj tì:tntlu•oj, I;a- j surp,waigaute lioutnlA Itiltl i do l:t.l:rnt•n- 
iuitrt, li Itre is 	' 

k;tj It Inc is lutr:ut lt.tsl Ituru. I:aj li, tenantt• stint h1;1111- 
ti n I;;tltun intt•r la. nt;tnrtl, I:nn lut•;t.j, Itlr~nlar11taj ul;uluj I'il;sita,l 

Lutti tl•;I ll 1;1 V il. 1 di' I:r .tiat inln, In•at: utl r', Itatui tis In•u, uu, 
I,iun lí ja11i n(11 I tiilttiIt rn 1111111uj nutltlttic;tj ul:azintajOi: 

'1\ 11 1iIt1111, I 'atrn 111í;t, 111111 	i inv;l1 riscutj i tlnturttjtr'... ' 
1\;1,1 1\ 6,1(1, I,rttnil;t I11'1 , I nuu 	t.ni. ri ;utlí kuuiInae II  

uutll'riirnn ulult l,jnrnlutl, kit S tt itit,inln aulcait Itrcttta:. 111P-
IWI:tul;t In ltla uru I,I,tntt, I:;1,1 iitt, kiel L.1, irial:a. 11aia,juu, 

1,;11 Isittr, I,it•I l.in, t•Itlt' N.- midis l;t ittt i7.enj. 

❑ ❑ ❑ 

I.;tj tie, l;1 l;u i u veul:is la lturegatau Inunarhott, sur la-
I,n.. 1),uktt. 

ha,j lial It:tltu+lu.ti sin rerntis 	 

❑ ❑ ❑ 

18IS' 
I.;t ('c11•Itisktilia lr.tlar.n tlt+ t t.uliiv (Iaa; slitto, 1;j11 miri as. 

I.;t kurtts_t t, la anttr,lsallurt-lj, la noltelaro, i•iaj .iu ;tiutisi_as 
;ait Itt rur;a cstra,lu. I'ranttisku•luzet7t a.t"ul:ts la A-nl'ttn 11u I n•inru 
lclt ~arit ultl r 	}iruhl:tn t:tlttu liu lutllcrit'stru. kaj liu lun tn a. 
lit Itnr;utj 	it 	Lt i∎  lntlanutsu. 1.1 sttI- t•utti is anl:tt"t sia t tiiln 
11rtiiu:uulu, 1:ìu tluwts al li situ» sr,rltlrtin kaj holm!, lin. 
nulntncutis la 111;1111111 ile Itrinru tic Wintl.t !r_ruev, t+ul' aunr;tl-
~t tle la ;u•mmi Itatalaula k 1111i tiii iu iitn1'~:11'0i rti, itlnittj. I.in 
rt t lu ;ttt•ntla.:. 

1,i ; rtt•ir., kuufurntl. jc .ŭ1j tlulcuk jaruj, ra;tLts aul;tu t;i 
kuritn.uj, kiuj lutnursalnt;t. lin. 11i estas 1;t nialjnu;lj sultlntnj, 
kittj iltiti uLt lian uuntut kuutii I la iItil;tl ha! tutti ii ir,tj 
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rleiartoj; tiu,!, Kiuj esperas de lia juuerO la p oem! de la regno 
Kaj li parolas al ili ridelig:o tle I:onlente su)In n):tljnnajn ,enl 
craloJI). 

Kaj, pli aa t.ltl ue, al:ceptattic Ia deputitaron de Krelusier 
I' kiu 	alproksimigisal li por peti de li Koltstitucion, l 

Faris ;.reston k:tj Miris I:lerajn vortoj!!: "11i ne estas Konstit.0 
a.lnlperiestro:: lui 

 
estas Inlperieslrodank' al Dia(;ra.eo..." 

I<aj li lowieriras regi 	 

o O o 
Ho, la neveltkebla.,j Hungrtroj! 
l.a. Imperio riskas sian snrinll pro litol.tstineco de ilia ge- 

net'alO (ret)t'_)'I, 	 11111) posi !:t alia 	iLfistl'laill goti 
neraluju: kaj la ribelado flugas (le unu al alia limo de autltaŭ  
I;tndOj 	 • 

se I:t Itusoj eslns helpenlajl 
Ivtj Franeisku.kozemo rada!:tits nerveme lielpopetan lelcr-

~ ut por la (':tr)). kaj la ("'aro, lolnpatante la junan ntonarĥon, 
ili Ilits liti. 

Itr:tvr j estas la kozakoj! Kiaj heroaĵoj, tiaj (le la siberia•i 
In njitsoj(. Kia kui'aĝo, tia de la litninda l'askiewiez! La koit-
1r:tftsta•tr ) de la Hungaroj estas vinta. 

Lit Krono (le Hungarujofirnti;;as sur kapo delajunulo... 
Kial so li deziras feli&m al tin popolo, post la farita pa.eo, 

I:. Itttnriara Libeny atencis Iin? 

O o O 

I it preĝe,jo de la Kastelo de Ischl estas plena je kredant-
oj..Ie.0 la Inlperiestro kaj jen ankaìl la granda duko Maksi-
nlili:o lo (le HaVitlaljo loin slaj du filino•j, sofio kaj Elizabeto, 
(restas meson. ('c. I:t momento lueiu, l:i:utt la pastro sill 
Pretigis Iterai Ia (;oest;lulo•ju, Franeisko.lozefo stariĝas, prenas 

atanon de I?lizal)eto kaj sin direklas kun ŝi al la pastro, dir-
aloe: "Iteuu nilt, paatro; jell mia edzino!" 

K;t,j Si, pala I:lel rnortintino, bela kiel virgulino, reanentor-
I~ I:I p1•otetaĵnll de eiganlllo: "Imperia kaj n iar'tir'a tiro in tl zoIt- 
(~~ 	tall t rull11(11 	" 

sed i :uuis lin, kaj tial ŝi akmeptis ambaŭ  kronojn 	 

ponardta de Luelieni en Ĝenevo traboris la koron de 
I .Gi,tl,eto Me It:av irujo; li estis indulga, volinte osti kruela 	 



--- l;; -- 

0 a o 

1lilitoj! (iam militoj! 
Montebello, .l<i enla, Solferino, 5adova' 
De la M.` jaro i; la 67.a, sen6.sa mil i n i kontraŭ  Prusuj- 

u, kontraŭ  Itain,jo, ltontrait I"rancujo 	 
,ETI Ĉitij I:UU{lintttj,',tago! 

a 0 0 
Sango! Sango ì iel 
Tra cie tragedia vidaĵo persekutis Frauciskon Jozefori. 
La bonamatan Maksitntlianon It I( i t l,ttl.1S la Mcksikanoj. 
Rudolfo, la heredanto, la sola filo, In soia °spero, kune 

l:uo sia amatino, la haronino de Veĉera, aperas mortpafita• j 
en la Kastelo de Maycrliug. 

La granda duko, Johauo Salvador, mistere malaperis en 
la sudpolusa maro. La granda duko, Ladislao, mortis pro Ĉas-
o kcidento. 

Mortigita la lnlperiestrino. Mortigitaj Fra.neisko Ferdi-
nando kaj lia edzino, Ia gratino de Chotek 

La mano, jam maljuna, kaj la, okuloj, jam tualhelaj, de 
Francisko.lozefo, malfacile redaktas mauifestojn por la popol-
oj: ''Profonde kortuAita pro la malfeli&, kiun mi jus suferis, 
tot submoti;;*as al Ia neesploreblaj destinoj de Dio, kaj nil pet-
us Lin, ke Li donu al mi fartojn, por ke mi kuraĝiĝu kaj ple-
nu o~o miajn reĝajn devojn, kiujn nti abstine plenumos fidem-
to ie la ĝenerala nono kaj knnservitdo Ile la paco.,' 

Kaj plorante, li kliniĝas alito la altan' por diri sian prer;- 
nl: "Kompatu min, tuia Patro! Kompatu thin, 	suferis 

eiau doloroj& 	" 
a o 

,...Tiun, kiu suferis ĉiajn dolorojn' 
Hornung, la maljuna kaj intinta servisto de, io Ituperiesir-

+t. Trovis lilt surgenuiĝiut:t kontraft bildo de Kristo, je In tagiĝo, 
— Via imperiestra tu o ti 	 
La impertestro levis la (dankan kapon. 

Via knperiestra uut to, permesu, ke mi vin admonu 
Ili preĝis, Hornung. 

Via nnperiestra mo8tu dormis. Nek Dio, nek vi, profitos 
tian oferon. 

O a 0 



— 1I— 

Iiornung, lioruuner' 
inutulga tagikol 	 

Kial vi vekis lain anLlŭ  t.iu ntal 

Ilisp:aue verkita de Leopoldo Bejaruuo 
'i'radukita ile Mantjtr.tla Roselaorn 

IUJ PENSOJ 

(EL "CIVITANOJ DE LA MONDO") 

"NH no apartettas al iu l;uule: lilt est;ts I'ivitaue it I;t 
Mondo."- I;supe. 

"La perfululo al lit Ilolltitru, estas 1a plej ntalbwlito el t,itt • j 
perfiduloj. Ltt IIonnlru estas super eitt,j Keusti(llt•.io,l i I'.s[ ts pli 

' hone putri i en la tero, ol esti fidela al Esl<Iezie kaj State, ili u 

uni estas duoble fttlsa al l)ie." I. linssell Lowell. 

"Lit spirit() de Iti:retee.e, Itiii liuli_;is slim anion a1 ìtt sckle, 
iitki 1a, spirito tit' aristekralece, kin lutusideras la pttlteluatas-
on, kiel nlalsuperaa tason, estas e_ale, riprecitaj de Krist:u t- 
isitlu, ki ll ,tlii tit util elu•.t'nt .l;n•uj, ell nclelorcuut Lai superstit 
ae(toku instruis lien, It iutt Ia uun;t 11/11) 01 ekketupreua,, kV 

etuJ lunnoj ustaus esence e_ala.j, kaj ke rinj devas esti Itunurat- 
atj, dui. in estas kreitaj per seluuttt teee, I,;tj di tita•j kn it kapa- 
Llloj por senfina plihtuuiàadu. 	t'iuu tniuf. 

"I)1'le It Spirit() de grandaj okazoj ;u utue;ts sin await la 
okazoj, k;t• j en hodiaiio jam rntt,rŝas- netr_;tfe i. '• - ti. T. I •alr'-

ridge. 

"Tate ne kretlatite, ke nta(estinut tie la pasintenu estas 
keudicu de Progreso, mi ser ts en tits ,lirektu la v jujut al Vst- 

`- 
	u tteee."---1•ervant 1-1. Iskender. 

"I.;t vera civilizeco de la monde malaperas, kiatu la ino-

i 
t•aleee vapuri~ras per cereluonioj, kaj la devo per opertunaj 
ej."--Yervant H. lskender. 	 1 

L_.. 	 i 



"liunuij stitet•as h:i fltl:ts klule; sell, 16'1 en i,t fIalenlr 
pust batalo, la postviv:o tto,j tuur a tritunte, presk:tit ne MILS-

ante pri la 1'alintoj, del la pupolaniasoj, perdint:t,j ka)u:o •adojn 

sed ntaltintaj, sekvas la vojon laŭ  kie la Provilleneo ,lire,kt i' 
ilin."—Yervant Ii. lskeuder. 

"La vera patri(itisilIu estis parto de tiu granda tututund:t 

amo, kiu ĉion konstruas, konservas kaj feliètgas".-- L. 1.. 7.a-

nienbul'. 

AN'1'.1t;1'.\It.1)l.1) DE "Ci\Tl'ANI ),1 DE LA Jlt (ND( I" 

En 1898, iui vuja is tra Nlalgranda Azio kit,j akompanis 

gvar lio konsistaul:t al kv-:u• vinti. Ni èinj vojagis rajde. 

1 .1111 vespe t'oii, ni it tiu i,is hi vilanctoa l';:ki Cell' ell la Vilajeto 
I~unia, lacaj k:tj konsuinitill pro loura luttaLa 1•: Ijtlado. Nia 
i•a_l'eno estis arankht, kiii n ni holistalis, ke eli lit vilaĝ( ru' 
osl:rs 044u. I'nst I'sl,lurado. rui s1•ii ;is, ke Aii X Ii i, la Cetu 

kai p le l rir;t homo dr hi viIiii'.Io, kunseulis gastigi nit) lta.i 
l,ru\ izi pur utinj hczuuuj. Ni Irovis, kc li estas sepdekjarule, 
ntal_,ras:t k:t • j :iitlu•esk:t, Iturlanta bl:utk:ui longan Itari n tu utal-
utull:tliariiu pro ago. Li kore Itonveuigis nin klij nr,tlavare 

1.2:astigis )liu ilieu Irvin Lt u. Rida li seinlitlte e'lis litit it via- 
de 1:t e,nlo :nit ij Ile I'•slii Ceir, sed vir' nntlriĉa lau 

fu niezw•o ile 1':ŭropattol. I,LI ritiu,j(i kutisislisel kelkaj ltuvinoj, 
kelk:t,j korthirdoj, kal lit-Iri i•.i'v:alo j. l\ia.ut la te•Iltlti) venis per  

nil petis al Ali .A;;ha k:tilo ilon. Li Iute rinizis la t,otl, 

hat hiaui nu pro\ is devigi liti akcepti diatzt ,nt, li ' ,ale t'irn' 
rifuzis. iii neniaut I'or csos lu p;u ulojn, liiun li, m:ihonteta.uo, 
t'ldiris ;il mi, K.rislano, l:i:tnt Ii hue rifuzis 1111101 In•opittilan 
rekouiI'''l' n. GeuliI( ui anle uiin srtr 	 Lai levant', 

skin okulojn, i i diris: ".luiodo, nì i ìttj :ip;u Ia'nas al mot tami-
lio, kaj ini dankus al Diu, Is ' estits perutesitia :il iiti \i\adi pi  
koni ankoraŭ  unu al miaj Fratoj, antaŭ  ol iui mortos." 

l'ervant H. lskender 



Pri Cervantes kaj lia famkonata verko 

	

   EL QUIJOTE  	

Entenas: Antartparolo de T. Soriano.— Biografia 
skizo, kiun verkis boltente A. Pikltart, kaj tradukita 
espera;nte de Ed. 	ltnl.--Cervantes kaj Don Quijote, 
de V, Inglada. —La Ora Epoko de Ricardo Co.lorniu. 
--Cervantes de E. Barriobero Henan,.-- La Plumo kaj 
la Spado de F. Redondo.— Kin estas Don Quijote (le 
J. Mangada Roseniirn.---Cervantes Kavaliro de la Ideal-
o de J. Grat, Casa.s.--La Glora Cervantes de S-ro Rafael 
de San Milian, kaj Batalrajda Kristo traduko esperanta 
de Vicente Inglada. 

Mendu la lilnreton kaj sendu kvar respondkuponojn. 
Esperantisto devos posedi ĉi tiun libreton. 

TIP.- SAN LUCAS, 5.-MADRID 



Se, vi volus ricevi gazetun kuri tie interesa teksto 
kaj belaj ilitstrajoj pri rimarkindaj artaj kaj naturaj 
belajoj, kaj samtempe ricevi librojn de tempo al tem-

po, preskail senpage, abonu "Hispana Esperantisto" 
Adreso: J.. Mangada Rosenĉrn. —JACA (Provinco 
Huesca)—Espana. Jarabono: SES geseternor fremd- . 

• 
landanoj: KVAR por samlandanoj. 

Grupoj riĉigos siajn bibliotekojn aĉetante la kol-
ektojn de la jaroj 1917-18-19-20, kiuj formos du volu-
mojn kun multenornbraj ilustrajoj pri-la rimarkindaj 
arĥitekturajoj de. Sevilla, Burgos, Segovia, Avila, 
k. e. La kvar kolektoj kostas dudekvin pesetojn 
(kvar dolarojn, dudek ŝilingojn, kvindek frankojri). 

Pro deziro favori • Esperantistojn de Orienta kaj 
Centra Karopo, ŭi tiuj povos aboni la gazeton semd-
onte al S-ro. F. Shilha, strato U. Karlova, 460: Pralia 
—Cheĥoslovakio-15 kronojn ĉeĥoslovakajn. 

1 

Balda.ia aperus "Ferdinando VI.' kaj 1 « inelli' . 
historia novelo proza kaj verse verkita de J. 	rga- 
da Rosenorn, kiun ricevos enlandaj kaj 	ordaj 
abonantoj, kiuj estos sendintaj 25 centima pc>bt-
markon kaj unu respondkuponon respektive: 


