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O N I HAVAS bonegan okazon 
por akiri daŭrajn kaj prosperajn 
hejmojn sur riĉa akvumita tero je 
la jenaj oportunaĵoj:

Estas lando kie
1. Grandegaj rikoltoj neniam mankas
2. Bonega fervoja kaj perakva trans

portado  estas uzebla
3. Senlima vendado estas facile atin

gebla
4. Malgrandaj impostoj kaj bonaj ler

nejoj estas kutimaj
5. Centra  loko certigas gloran eston

tecon
6. Konstanta  kaj plensufiĉa akvopro

vizo ĉiam sin trovas
T ia  estas  la valo de la  rivero  Co

lum bia en  la  ŝ ta to  W ashington, kiu 
ne povas esti superita  laŭ la  Pacifika 
m arbo rdo  de Am eriko.

Ĉiu kiu interesiĝis por  havigi tian 
lokon por konstrui hejmon kaj vivi 
feliĉe, bonvole adresu informpeton al

SANDERSON & PORTER
ĉe THE AMERICAN ESPERANTIST CO., lne.

W est Newton, Mass., Usono

PR IN C O  VANO’
( translated  by H erber t  Harris, 

Portland, Me.)
An excellent translation of a mod

ern  fairy story.
F o r  its genuine humor, real interest, 

and beautiful Esperanto, this book 
will be thoroughly  enjoyed by every 
Esperantist .

Club leaders will find it just what 
they’ve been wishing for in the line 
of a  reading book.

All profits from the sale of this 
book devoted to  the propaganda of 
Esperanto.
Paper ,  35c Cloth, gold stamped, 75c
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T E X T - B O O K S  A N D  
D I C T I O N A R I E S

E N G L I S H
A M E R IC A N  E S P E R A N T O  B O O K ,

Baker, paper  50c, cloth $1.00.
C ontains th e  original in ternational rules, 

w ith tra n s la tio n ; th e  42 s tan d ard  exer
cises by Zam enhof, w ith  notes an d  full 
vocabularies.

Complete G ram m ar of Esperanto ,
K e le rm a n ,  cloth $1.25.

T he m ost scholarly tex t-book , w ith  clear 
concise explanations of all g ram m atical 
points, 60 graded  read ing  lessons. 58 
graded  exercises fo r tran sla tio n , and ex
cellent vocabularies, general and special.

Esperanto  at a  Glance, Privat,  15c.
Esperanto  fo r  the  English, F ranks  

and Huilen. 15c, cloth 50c.
La Esperanta  Kunulo, W ood.  25c.
Esperanto  Manual, Jones, 35c.
Esperanto  Teacher ,  F ryer ,  20c.
Grammar and Commentary ,  Cox,

cloth 75c.
In troduction to  Esperanto ,  Baker, 5c, 

dozen 50c.
Pictorial E spe ran to  Course (Cart) ,  

Mann, 35c.
Primer of Esperanto ,  O ’Connor, 10c.
Students’ Complete T e x t  - Book, 

O ’Connor, cloth 50c.
Traveller’s Esperan to  Manual of Con

versation, O ’Connor, 17c.
Dictionaries

English-Esperanto ,  Rhodes, 600 pages,
• cloth, $2.00.

English-Esperanto ,  H ayes  and O ’Con
nor, boards  50c.

H andy  Pocke t  Vocabulary, O ’Con
nor, 10c.

English-F ,speranto  an d  E speran to -E ng lish .
Esperanto-English ,  Millidge, 486 

pages, $1.50.
A m ost com plete w ork, con tain ing  full 

and accura te  definitions, explanations, 
synonym s and exam ples.

E S P E R A N T O
Ekzercaro, Zamenhof, 35c.

E xercises from  th e  F undam ento  de E spe
ranto .

Esperanta  Sintakso, Fructier.  45c.
T u tm onda  Lernolibro, Marechal, 33c.
Ekzercoj de Aplikado, Beaufort,  28c.
Fundam ento  de Esperanto ,  Dr. Zam 

enhof, 96 pages, 50c, cloth, 70c.
C ontains im portan t preface by D r. Z am en

hof, th e  fundam ental g ram m ar of the 
language, the “ E kzercaro ,”  and the “ U ni
versala V ortaro ,”  w ith  exp lanations in 
English , F rench , G erm an, Russian and 
Polish.

Kursa Lernolibro, Privat,  18c.
Excellent for c lass work.

Kurso Tutm onda,  Gasse, 25c.
Dictionaries

Anatomia Vortaro ,  Medicina Espe
rantis ta  Grupo, 76 pages. 45c.

E speranto , L a tin , E nglish  and F rench  an 
atom ica! term inology.

Du Mil Novaj Vortoj,  Boulet, 45c.
C ontains tw o thousand  words from the 

works of I)r. Zamenhof, w hich are  no t 
found in th e  U niversala  V ortaro .

Enciklopedia V ortare to  Esperanta,  
Verax, cloth $1.50.

A n excellent d ictionary  of technical term s 
with defin itions in E speranto , and F rench 
equivalents added.

M atematika Term inaro  kaj K res to 
matio, Bricard, 59 pages, 22c.

T erm inology necessary  in  a rithm etic , a l
gebra , geom etry , etc.

Naŭlingva Etimologia  Leksikono de 
la Lingvo Esperanto ,  Bastien, 247 
pages, 90c.

P lena  Klasika Libro, in case, 30c, 
without case, 25c.

P lena  Vortaro ,  Esperanto-Esperanta  
kaj Esperanto-Franca.  Boirac, 2 

# vois. and supplement, $2.50.
Universala V orta ro  de la Lingvo E s 

peranto, Zamenhof, 30c.
T he o rig inal vocabulary of the language 

w ith  tran sla tio n s  in  F rench , English , 
G erm an, R ussian and Polish.

Unua Oficiala Aldono al la Univer
sala Vortaro. 15c.

F irs t  lis t of words officialized fo r addition 
to  the original E speran to  vocabulary.

V orta ro  de Esperanto ,  Kabe, cloth
$ 1.20.

A stan d ard  an d  valuable book.

F O R E I G N  T E X T - B O O K S  A N D  
D I C T I O N A R I E S

Prices  on Text-Books,  etc., in any
language will be furnished on request.

B O O K S  O N  E S P E R A N T O  
S T E N O G R A P H Y  

Prices  furnished on request.

P R O S E
Any book  no t  here listed will be im 

ported, if possible, on request.
Aladin aŭ la Mirinda Lampo, Cox. 60 

pages, 18c.
Ali Baba kaj la 40 Rabistoj,  Cox, 14c.
Alicio en Mirlando (Carroll) ,  K ea r 

ney, 35c.
Antaŭen Kun Kredo, 205 pages, 80c.

A good collection of sho rt sto ries, from 
P o la  E speran tis to  fo r 1911.

Aventuroj  de la Kalifo H arun  Al- 
raŝid, Cox, 32 pages, 15c.

Batalo de L ’Vivo (Dickens),  Zam en
hof. 33c, cloth 65c.

Bildolibro Sen Bildoj (Anderson),  
Ledercr, 35 pages, cloth 33c.

S en es of fairy ta les tran sla ted  from  the 
Danish.

Blinda Rozo (Conscience), Van Mel- 
kebeke, 52 pages. 30c.

T ransla tion  of a story  from th e  Flem ish.
La Blonda Ekber to  (Tieck),  Fischer, 

30 pages, 20c.
A fairy tale from the German.

L a Bruna Lilio, Col. J. C. Cooper. 8 
pages, 6c.

An orig inal fa iry  s to ry  by an Am erican 
sam ideano.



Bukedo, Lambert ,  157 pages, 50c.
A  collection of o rig inal sem i-technical a r 

ticles by Prof. L am b ert of D ijon U n i
versity.

Diversaĵoj (Rosny, L e m a i r e ,  de 
Maistre) ,  Lallemant and Beau, 67 
pages, 45c.

S to ric i from the works of th ree  popular 
F rench  writers.

Dr. Jekyll kaj Sro. H yde  (Stevenson),  
Morrison and Mann, 94 pages, 
40c.

D u  R akonto j  (Celiov), Kotzin, 30 
pages, l l e .

T w o typical s to ries  from  th e  R ussian.
Elekti ta j  Fabloj  (la Fonta ine) ,  Val

iant, 64 pages, 18c.
Collection of classic  fables m ostly in verse.

E hoj  el Manila, McClellan, 99 pages, 
35c.

An excellent collection of in te re s tin g  essays 
an d  sto ries, w ith portra it.

Elekti ta j  Fabeloj  (G rim m ),  Kabe, 199 
pages, 45c.

T ran sla tio n  of th e  fam ous fables of Broth- 
e rs  Grim m .

E n  F um ejo  de L ’opio (Rcym ont) ,  
Kabe, 16 pages, 17c.

E n  Malliberejo (Cirikov), Kabe, 32 
pages, 14c.

A pathe tic  little  s to ry  from  th e  Russian.
En Rusujo per Esperanto ,  Rivier, 129 

pages, 45c.
Experiences of a  F renchm an trave ling  in 

R ussia  w ithout any know ledge of the 
native language.

Esperan ta j  P roza jo j  various authors, 
246 pages, 60c.

Fables, stories and sketches tran sla ted  from 
well-known w rite rs , or w ritten  orig inally  
by tw enty  E sp eran tis ta  of d ifferen t n a 
tions.

Esperan ta  Biblioteko Internacia.
T he volum es of tilis series con tain  easy 

read ing  m a tte r  by the m ost fam ous E sp e
ran to  w riters of all nations. Because of 
the model co n ten ts  an d  the ex trem ely  low 
price they a rc  especially to  be recom 
m ended to r  p rac tice  courses a s  well as 
for p riva te  work, an d  should  no t be lack
ing anyone’s  library.
Each number 10c; ten or more 
numbers or copies in one order

. 7c-N o. I. L egolibreto , J . Borel.
No. 2. Fabelo j de A ndersen, Skeel-Gior- 

ling.
No. 3. Bona S in jorino  (O rzcsk o ), K abe.
No. 4. R usaj R akonto j (M am in  S ib irjak ), 

K abanov.
No. S. Don K ihoto  en B arcelono (C er

v an te s), F r. I‘uj u la  y Valles.
No. 6. E l la  Biblio (S e lec tio n s), D r. Za

menhof.
N o. 7. E l D ram oj (S e lec tio n s), D r. Za

menhof.
No. 8. E l K om edioj (S e lec tions), D r. Z a

menhof.
N o. 9. P rak tik a  F razaro , J . Borel.
N o. 10-11 (doub le  n u m b er). Jap an a j R a

konto j, Ci f Tosto.
No. 12. R eaperan to j ( Ib s e n ) , A ct I , O .

Bunem ann.
No. 13. B u lgaraj R akonto j, A t. I). A tana-

sov.
N o. 14-15 (doub le  n u m b er). A m oro kaj 

Psihe (A nn len is), Em ilo Pfcffcr.
No. 16. K om erca K orespondo, J . Borel.
No. 17. K onsiloj p ri H ig ieno  (S to lle ) , J. 

Borel.

N o . 18. L a  Reĝo de la Ora R ivero ( Rus
k i e ,  D r. Ivy  Keilcrm an.

N o. 19. S in joro  H erku les (B e lly ), E. A ra ti  
an d  M. Butin.

N o . 20. La L asta  U sonano (M itchell),
Lehm an W endell.

N o . 21. H u n g ara j R akonto j (H crczcg ),
F anaj ott.

N o. 22. N ord-G erm anaj R akontoj (B and-
low ), Schccrpeltz.

N o . 23. H ispanaj D ram oj (B enaven te), In 
g o d a .

N o . 24. L a  In s titu to  M ilner (Ju lien ), 
Lyon.

N o. 25. N oveletoj el la  N ig ra  A rbaro
(C h ris ta lle r) , C hristaller.

N o. 26. La In te rv id iĝo  kaj N ekonata D ia
logo (d eV ig n y ), Sam. M eyer.

N o . 27. L a  P a trin o  (Z ah n ), Amid.
N o. 28. K irasaj Legendoj, P u lveri.
N ew  num bers a re  to  ap p ea r a t intervals.

E sp e ran ta  Legolibro p o r  Lernantoj,
Dr. Andreo  Fiŝer, 113 pages, 25c.

A useful book of p rose , poetry and anec
do tes, tran sla ted  and original.

Fabiola  (W isem an) ,  Ramo, 422 pages, 
95c.

A n in te re s tin g  illu s tra ted  historical novel, 
dealing  with th e  C hristians in  Rome a t 
the end of th e  4 th  cen tu ry .

F a n to m o j  (Turgenev) ,  Fiŝer, 48 
pages, 10c.

A ghost sto ry .
Fata la  ŝu ldo  (Dalsace),  Fcrter-Cense, 

318 pages, 85c.
An in te re s tin g  novel a long  theosophical 

lines.
F undam en ta  K res tom atio  de la Ling

vo Esperanto ,  Dr. Zamenhof, 460 
pages, 90c.

T his classic collection of p rose  and poetry 
especially ed ited  by th e  a u th o r  of E spe
ran to  should  be in th e  possession of 
every  E speran to  studen t.

Fundo  de L ’Mizero (Sieroŝevski),
Kabe, 91 pages, 25c.

A gloom y p ic tu re  of life in  a  S iberian  leper 
colony, tran sla ted  from  th e  Polish.

Gulliver en Liliputlando (Swift), In 
man, 62 pages, 35c.

I llu s tra ted  in  colors.
In ternacia  Krestomatio ,  Kabe, 107 

pages, 40c.
T ransla tions of e igh t s to ries  from  different 

languages.
K A R L O ,  Privat,  47 pages, 15c.

A n easy reader for beg inners and a  s tan 
dard  book for c lass use.

K arm en  (Merimee),  Meyer, 56 pages, 
35c.

A tran sla tio n  of th e  rom ance upon which 
is based the well known opera “ Carmen.

L a K aravano  (Hauff) ,  Eggleston, 106 
pages, 33c.

A num ber of excellen t stories translated  
from  th e  Germ an.

Kaŭkaza Kapti to  (Tolstoi) ,  Sarapova, 
48 pages, 10c.

A  sto ry  of escape an d  capture.
L A  K O L O M B A  P R E M I O  (Dumas),

Papot, 48 pages, 10c.
A n am using  sa tirica l sketch  from the 

F rench .
K restom atio  P o r  Infanoj kaj Komen

cantoj, Frenckell ,  34 pages, 15c.
A  collection o f sh o rt sto ries, anecdotes, 

en igm as and verse, fo r th e  beginner in 
E speran to .



L a Kaŭzo de la Senlaboreco, H. C.
Mees, 58 pages, 35c.

Laŭroj,  various authors,  139 pages, 
50c.

Collection of eleven in te res tin g  original 
stories.

Legendoj (Niemojewski) ,  Kuhlii, 232 
pages, cloth 65c.

A collection of tw elve sho rt s to ries  from 
the Polish.

Libro de L ’Humorajo j ,  Lengyel, 195 
pages, 60c.

Collection of really  hum orous anecdotes, 
w ith  38 illustrations.

Maja Nokto aŭ la Droninto  (Gogol),  
Frenckell, 35 pages, 15c.

A story  from th e  Russian.
Marta  (Orzesko),  Zamenhof, 237 

pages, 95c.
A sad an d  pow erful novel by one of the 

m ost fam ous Polish novelists.
Monadologio (Leibniz),  Boirac, 31

pages, 16c.
A philosophic booklet.

L A  M O P S O  D E  L IA  O N K L O ,
Chase, 48 pages, 15c.

A grotesque “y arn ,”  w ith a  laugh  in every 
line.

Mirinda Amo, Luyken, 295 pages, 75c.
An original novel in  c lear and sim ple E s

peran to , having  an in te res tin g  plot and 
deserving of a  prom inent place in E s
peran to  literature.

La Patrinoj (Avetis Aharonjan) ,  Dr. 
Andreo Fiŝer, 32 pages, 10c.

A charac ter sketch  by one of th e  m ost 
noted authors.

Patro j  kaj Filoj (Turgenev),  Kabe, 
165 pages, 65c.

A notew orthy  novel from  the Russian 
which should be read by every  E spe
ran tist.

Paŭlo Debenham, Luyken, 227 pages, 
55c, cloth 80c.

A novel original in E speran to , therefore 
w orthy of special a tten tio n  aside from 
its  in trin sic  in terest.

Pola  Antologio, Kabe, 154 pages, 58c.
N ineteen in teresting  sto ries  tran sla ted  from 

the works of various authors.
La Premiito, H erschel  S. Hall, 24

pages, 6c.
This prize w inning story  originally pub 

lished in “ Ea O ndo de E speran to ,”  has 
in trin sic  in te res t since it is the work of 
an A m erican, who is already favorably 
known to  our readers.

P R IN C O  V A N O ’ (Putnam-Bates) ,  
Harris, 96 pages, 35c; cloth, gold 
stamped 75c.

An excellent tran sla tio n  of a  m odern fairy 
s to ry , which is su re  to  be enjoyed by 
every E speran tis t, fo r its  genuine hum or, 
real in te res t and beautifu l E speranto .

Proverbaro  Esperanta ,  Zamenhof, 82 
pages, 45c.

O ver 1,000 proverbs collected from French, 
Polish, G erm an and R ussian  sources.

Princo Serebrjanij (Tolstoi) ,  ŝidlov- 
skaja, 285 pages, 75c.

An in teresting  h isto rical novel.
La Rabistoj (Schiller), Zamenhof, 144 

pages, 65c.
T ransla tion  of the first d ram a published by 

the fam ous G erm an poet.

R A K O N T O  K A J A V E N T U R O ,  Hall
and Barroll. 31 pages, 10c.

Two thoroughly  in te resting  sto ries, original 
in  E speranto .

Rikke-Tikke-Tak (H endr ik  Con
science), Maria Posenaer,  with 
frontispiece, 112 pages, 50c.

Rip Van Vinki (Irv ing),  36 pages, 10c.
Robinson Kruso (Defoe),  Mason, 143 

pages, 50c.
A  well bound generously  illu stra ted  edition.

Sableroj, Hankel, 91 pages, 22c.
A  collection of o rig inal poems an d  short 

stories.
SUB LA M E Z N O K T A  SU N O , W e n 

dell, 121 pages, paper  35c, cloth 
50c.

An extrem ely in te res tin g  collection of s to 
ries and fables of Swedish origin.

Sub la Neĝo (P o rcha t) ,  Poreci,  144 
pages, 35c.

T a t te r ley  (Gallon), Wilson, 198 pages, 
45c, cloth 55c.

A well tran sla ted  popular novel.
T ra  la Loko Ensorĉita ,  J. Ŝirjaev, 15 

pages. 6c.
T R A D U K O J  T R I  (Helliwell),  Helli- 

well, 55 pages, 20c.
T hree in te res tin g  little  stories w ith Cana

dian setting .
La Trezoro  de la Oraĵis to  (Senoa), 

Kolar-Krom, 300 pages, 70c.
A  h isto rica l novel tran sla ted  from  the 

Croatian.
Tri  Angloj Alilande (John  Merchant),  

95 pages, 35c.
An am using  original story.

T utm onda  Biblioteko in ternacia  je la 
M em oro  de Tolstoi

E ach story  tran sla ted  from the R ussian, by 
Anna Sa rapo  v or N. K abanov:

1. D io— Unu por Ciuj, 12 pages, 8c.
2. Unu Anim o en Ĉiuj, 15 pages, 8c.
3. U nu ŝtupo , 45 pages, 15c.
4. P e r Kio Hom oj E s ta s  Vivaj, 32 pages,

1 0 c.
5. D io V idas Veron, sed ne B aldaŭ Diros,

16 pages, 8c.
6. D u M aljunuloj, 31 pages, I Oe.
7. K ie E stas Amo, T ie E stas Dio, 19

pages, I Oe.
8. Sieĝo de Scbastopolo, 71 pagos, 20c.
9. K aŭkaza M ilitkaptito , 36 pages, 12c.

La Vendetta  (Balzac), Merckens, 120 
pages, 35c.

An in teresting  novel, from the French.
La Virineto de la M aro  (Andersen), 

Zamenhof, 42 pages, 35c.
A  splendid illu stra ted  transla tion  of this 

D an ish  fairy tale.

P O E T R Y
Dua Kreinto, Sanjurjo, l i  pagos, 5c.

An original poeni by a Porto  Rican.
Eneido (Virgil),  Vallienne, 271 pages, 

8°c.
An excellent transla tion  from the Latin of 

hooks I - XI I  of the Aeneid.
Horacio  (Macaulay), Bicknell, 61 

pages, 24c.
E speran to  version of th is popular poem, 

with the original English added.
Himnaro ,  Butler, 111 pages, 19c.

A com pilation of 100 transla tions of hym ns, 
w ith index in  E nglish  and E speranto .



Esperantis ta  Kantaro ,  Jost,  39 pages, 
25c.

W ords and m usic of a  collection of 17 
songs, o rig inal and transla tions.

Kristana Kantare to ,  10c.
H ym ns w ithout music.

Nova Antologio, Grabowski, 31 pages, 
20c.

T w enty  poems, an d  tran s la tio n s  from v a
rious languages.

P A T R I N O  A N S E R I N O ,  Stoner. 15c.
W ith  p o rtra it. A dain ty  hook of M other 

Goose rhym es, tran sla ted  by an  eight- 
year-old E speran tis t.

T eks ta ro  de Bone Konataj  Britaj 
Kantoj,  Shafer, 10c.

T R A  L* S I L E N T O ,  Edm ond Privat, 
with frontispiece, 29 pages, in 
limp chamois binding with gold 
lettering, 60c; in parchm ent  b ind
ing with red and gold lettering, 
40c.

Gems of original E speran to  verse by  the 
poet lau rea te  of E speran tu jo . A  beautiful 
and cred itab le  addition  to  your lib ra ry  or 
a charm ing  g ift to  an E sp eran tis t friend.

Unuaj Agordoj,  Liski kaj Eska, 94 
pages, 10c.

A collection of 42 original poems.
Verdaj Fa jrero j ,  Frenkel, 43 pages, 

20c.
A collection of original poem s an d  tra n s 

lations.

C O M E D I E S  A N D  D R A M A S
Advokato Patelin  (Brueys, Pa lapra t) ,  

Kvrot. 42 pages, 20c.
A popular F rench  com edy in  th ree  acts.

Angla Lingvo Sen P ro feso ro  (B er
nard),  M odi,  44 pages, 30c.

A one-act prose com edy, highly am using  
and su itab le  for club production .

Aspazio (vSvjentohovski), L. Z am en
hof. 108 pages, 60c.

A five-act tragedy  in verse, tran sla ted  from 
th e  Polish.

L ’Avarulo (Moliere),  Meyer, 80 pages, 
20c.

A fam ous five-act com edy from th e  F rench .
L a Balŝuoj (Octave Gastineau),  L. 

Carlos, 46 pages. 20c.
A one-act com edy w ith tw o characters.

D on Juan  (Moliere),  Boirac, .108 
pages, 39c.

A fam ous five-act prose comedy.
Fraŭlino Julie (S tr indberg) ,  Nylcn, 

Krikortz,  64 pages, 38c.
A tragedy  tran sla ted  from th e  Swedish.

G IN E V R A , Edm ond Privat,  48 pages, 
25c.

A three-act ly ric  d ram a, w ritten  by  a m as
te r  of E speran to  poetry . A n in te res tin g  
plo t, th e  se tting  laid  in th e  days ot 
A rth u r  and G uinevere, lively action  and 
dialogue.

ĜIS LA R E V ID O ,  Noble, 8 pages, 
single copy 5c, dozen 50c.

A clever little  one-act p ropaganda com edy, 
excellent for c lub  p resen ta tion , in  E nglish  
and E speranto .

Halka (W olski) ,  Grabowski, 38 pages, 
29c.

An opera in  four ac ts , tran sla ted  from the 
Polish.

H am leto ,  Reĝido de Danigo (Shakes
peare),  Zamenhof, 176 pages, 51c.

A w orthy tran sla tio n  of th is  poetic dram a.
Ifigenio en Taŭrido  (Goethe),  Zamen

hof, 108 pages, 55c.
T ran sla tio n  of a fam ous G erm an poetic 

dram a.
Julio Cezaro (Shakespeare),  Lambert,  

85 pages, cloth 50c.
Kaatje  (Spaak),  Van der Biest, l l i  

pages, 60c.
A favorite poetic d ram a, tran sla ted  from 

the Flem ish.
K I E L  PL A Ĉ A S A L  V I  (Shakes

peare),  K e le rm a n ,  137 pages, ar t  
paper 35c, flexible green leather 
75c.

An exquisite tran sla tio n  by one of the best

Fresent-day E speran tig is  of "A s You Like 
t,”  w hich preserves perfectly both m ean

ing and m etre  of the original. Profusely 
illustrated .

M akbeto  (Shakespeare),  Lambert,  123 
pages, 55c.

Mazepa (Slowacki),  Grabowski, 90 
pages, 50c.

F ive-act tragedy  tran sla ted  from the work 
of one of the g rea test Polish poets.

La Nevo Kiel Onklo (Schiller), Stew
art,  53 pages, 28c.

A popular th ree-act G erm an classic comedy.
L a Rabistoj (Schiller), Zamenhof, 144 

pages, 55c.
T ransla tion  of th e  first d ram a published by 

the fam ous G erm an poet.

R E L I G I O U S

ĉ e  la Piedoj de la M ajs tro  (Alcyone),
W. W . Mann, with frontispiece 
(por t ra i t ) ,  Edition De Luxe, 88 
pages, 55c.

Eliro, Dr. Zamenhof, 99 pages, 55c.
T ransla tion  of E xodus from th e  original 

H ebrew .
E n  H arm onio  Kun la Eterneco,

(T r ine) ,  Skeel-Giorling, 124 
pages, cloth 50c.

Evangelio  Laŭ  Sankta  Johano, Low
ell, Grinstead and Anderson, 64 
pages, 7c.

From  the o rig inal Greek.
Evangelio Sankta  Mateo, Mielk and 

Stephen. 68 pages. 18c.
Genezo, by Dr. Zamenhof, 120 pages, 

75c.
T ransla tion  of G enesis from th e  original 

Hebrew .
Kie E s ta s  la Eklezio de Kristo? (Van 

der  H agen ) ,  Borret,  159 pages, 
40c.

T ransla tion  from th e  D utch, of a  Catholic 
publication.

Levidoj, 71 pages. 55c.
T ransla tion  of L eviticus from  the original 

H ebrew , by  D r. Zam enhof.
The New Testament.

W hite  paper e d itio n :
N o. 1, a r t  c lo th  binding, fplt edges, 40c.
N o. 3, leather-lined P ersian  yapp, SI. 10;

Ind ia  paper ed ition :
N o. 4, lim p F rench  M orocco, 75c.
N o. 5, leather-lined Persian  yapp , $1.40.
T ran sla ted  from th e  o rig inal G reek by a



special com m itte whose care  and com 
petence assure  an  accu ra te  an d  co rrec t 
rendering.

L a Predikanto, 26 pages, 21c.
T ranslation  of book of E cclesiastes, from 

the original H ebrew , by D r. Zamenhof.
Psalmaro, 165 pages, 62c.

T he book of Psalm s, tran sla ted  from the 
original H ebrew , by D r. Zamenhof.

Sentencoj de Salomono, 59 pages, 39c.
T he book of P roverbs, transla ted  from  the 

original H ebrew  by Ur. Zamenhof.

E S P E R A N T O  M O V E M E N T  A N D  
I N T E R N A T I O N A L  P R O P A 

GANDA
Demandaro Pri  la Historio,  literaturo 

kaj organizaĵoj de Esperanto, de 
Ladeveze, 85 pages, boards 35c.

A good sum m ary o f facts concerning E s
peranto.

Deveno kaj Historio  de Esperanto, 
20c.

Historieto  de Esperanto ,  F iŝer  48 
pages, 15c.

A n in teresting  h isto ry  of the m ovem ent, 
giving details of the progress of E spe
ran to  from its  s ta rt.

Historio  de la Lingvo Esperanto ,  Ed
mond Privat, 54 pages, 35c.

Deals with the h istory  of E speran to  from 
1887 to  1900.

International Language, Past. Present 
and Future, Clark, 205 pages, 45c.

H isto ry , exp lanations and argum ents in 
English.

Lingvaj Respondoj, Zamenhof, 28 
pages, 25c.

A nsw ers to  45 questions on gram m atical 
points.

Pri la Elparolado de Esperanto,
Modi,  72 pages, 30c.

Pri la Elparolado de la Vokaloj,
Cefeĉ, 20 pages, 15c.

Pri  Esperanta  Literaturo,  Privat, 24 
pages, 20c.

An eloquent discussion of E speran to  as a 
literary  language.

The Passing of Babel, Bernard Long, 
69 pages, 20c.

A discussion of th e  h istory  of E speranto , 
its possibilities, etc., entirely  in  English.

Historio  kaj Teorio de Ido, B. Kotzin, 
144 pages, 35c.

This im portan t con tribu tion  to  E speran to  
lite ra tu re  should be in the library  of 
every E speranto  society and p riva te  E s
peran tist who wishes to  be able to  refute 
in telligently  the claim s of “ reform ers.”

M IS C E L L A N E O U S
Frazaro, de Coppet, 28c.

2800 phrases useful in everyday life and 
travel.

K O N D U K A N T O  A L  L A  STACIA 
P I L K L U D O  (Spaulding Athletic 
Library), Erik. 23 pages, 15c.

Should be the possession of every baseball 
“ fan.”

Kondukanto kaj Antologio, Grabow- 
ski. 183 pages, 49c.

Conversational and correspondence forms, 
w ith anthology of prose and poetry.

M A L L O N G A  B IO G R A F IO  D E  
H E N R Y  F A W C E T T  (Holt) ,  
Weems, with frontispiece, art 
paper, 25c.

A n in teresting  account of th e  life of the 
famous blind post-m aster general of 
England. All profits accruing from the 
sale of th is  book will be applied for the 
benefit of the blind.

Manifesto de la Komunista  Partio
(M arx  and Engels),  Baker, 65 
pages, cloth 50c.

T he doctrine of the Com m unist party , 
E nglish  and Esperanto.

Vidindaĵoj de Bostono, kaj ĝiaj ĉ ir
kaŭaĵoj, 25c.

L a  Kalendaro, Lengyel, 31 pages, l l e .
Gives m ethod of finding date  of any day 

in  any year, past and future.
Kalendaro, Porĉiama, Peter, 22 pages, 

16c.
A  calendar for all tim e based upon the 

Ju lian  and G regorian system s.
M IA N U N A  S IN T E N A D O  P R I  

A P E N D I C I T O  (Morris) ,  Bese- 
mer, 16 pages, 10c.

Poliglota Vade Mecum de Internacia 
Farmacio, Rousseau, 288 pages, 
cloth $1.75.

A n excellent in ternationa! pharm acopoeia.

P R O P A G A N D A  M A T E R IA L
E S P E R A N T O  K E Y S  IN  E N G L IS H

in lots of 25 o r  more, le  each; 
keys in foreign languages fur
nished on request, 2c each.

T H E  W H O L E  O F  E S P E R A N T O  
in English, 5c each; 10 in one o r 
der, 25c; in foreign languages, 5c 
each.

Elements  of Esperanto, 2c; fifty cop
ies. 30c.

A booklet of 16 pages, with alphabet, p ro
nunciation , gram m ar, w ord-building, and 
a  story.

Amerika Esperantisto, in bundles of 
five or more, 5c each.

O f an y  num ber since the Decem ber, 1913, 
issue. An excellent- ocu lar dem onstra
tion tha t e sp e ran to  is a  living language.

Propaganda Postcards,  5c per dozen.
Contain on the back a  synopsis of the 

gram m ar with space for m essage on front.
Esperanto  F lag  Cards, two for 5c.

A beautifully designed E speran to  flag on 
the hack and inscription in E speranto .

Pacbatalo, a propaganda .postcard, 
containing the words of an Espe
ranto song by Dr. Loud, written 
to the tune of Dixie. Music also 
given, 2 for 5c; 10 for 15c; 100 
for $1.00.

Views of Washington, D. C., 20c per
set.

15 beautifully colored views of the principal 
a ttrac tio n s  of W ashington, with explana
tions en tire ly  in E speranto . Excellent 
souvenirs for foreign correspondents.

Foreign Magazines, bundle of 10 dif
ferent copies for 50c.

An excellent opportunity  to  prom ote indi
vidual collections, and for clubs to  d is
play for purposes of propaganda.



A Glimpse of Esperanto ,  25 for 25c; 
100 for 85c.

A  propaganda booklet, g iv ing  a “g lim pse” 
of the language, and in fo rm ation  in te re s t
ing  to  th e  non-E speran tist.

E speran to  Flags, 24 x 32 inches, 30c.
G ood for decoration , etc.

Esperan to  Stationery, with envelopes 
to match, 65c per quire.

F in e  quality  paper w ith engraved  green 
s ta r  su rm ounted  by th e  word*4 E speran to ,” 
for social correspondence. V ery  popular.

Ĉio (S toner) ,  50c.
A set of fifty cards, each con ta in ing  forty  

E speran to  w ords, with d irections for p lay
ing  several in te res tin g  gam es. Good for 
club use.

B A D G E S
Small Enam eled  Green S ta r  with Gilt

“B ” in Center,  15c.
L apel bu tton . A very  a ttrac tiv e  design. 

Scarf Pins, small enameled green star 
with le tter “E ” in gilt, s t rong  pin, 
and beautifully finished, 15c. 

W hite  Celluloid Button, containing 
green s tar  and words “Lingvo 
In ternacia  Esperanto ,” 10c; five 
or m ore  in one order, 5c each. 

J u s t  the th in g  fo r d istribu tion  a t propa
ganda m eetings, etc.

B U Y  B O O K S  W I T H  A

COUPOW TICKET
You get $5.50 in coupons for $5.00, or $11.00 for $10.00. 

The saving in money is good, but the saving of time is better. 
Quick and convenient—if you want three books, worth $1.65, you 
just cut off $1.65 in coupons, and mail them with your order. If, as 
sometimes happens, the 35-cent book is out of print—back comes 
a 35-cent string of coupons and the transaction is closed. No 
waiting at the post office window for a money order!

Convenient? That’s where we get even—it’s so convenient 
that it makes ordering books a positive pleasure.

T H E  A M E R IC A N  E S P E R A N T I S T  CO., Inc.
W E S T  N E W T O N ,  M A S S .

Dum religiaj kunvenoj en okcidenta urbo oni metis en diversajn 
lokojn afiŝojn a n o n c a ta jn  la kunvenojn, temojn, k.t.p. Unu tagon 
oni m ontris la jenan:

“Temo— Infero; Gia Loko kaj Absoluta Certeco.
Tom aso Jones, Baritono, kantos, ‘Diru al la Patrino ke Mi Estos 

tie’.” —Ladies Home Journal.



Amerika Esperantisto
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E ntered  as second-class m atte r M ay 15, 1913, a t  the Postoffice at 
W est N ew ton S tation , Boston, M ass., under th e  A ct of M arch 3, 1879.

Published Monthly by
T H E  A M E R I C A N  E S P E R A N T I S T  C O M P A N Y  (Inc.)

W E S T  N E W T O N , MASS.

O N E  D O L L A R  A Y E A R  Eksterlande $1.25 (Sm. 2.50) S I N G L E  C O P Y  T E N  C E N T S

Mallongaj verkoj, tradukaĵoj kaj novaĵoj ĉiam prefere akceptitaj. Oni 
ne resendas neakceptitajn manuskriptojn, se la sendinto ne kune sendis la 
resendpagon. L a  Redakcio konservas por  si la ra j ton  korekti manuskrip
tojn laŭbezone.

Oni donos la preferon al manuskriptoj skribitaj skribmaŝino.

Voi. 15 MAY, 1914 No. 4

E L  L A  R E D A K C I A  S A N K T E J O

Ni petas al niaj neangle parolantaj amikoj ke ili pardonu nin pro 

la plimulto da nacilingvajoj aperantaj en ĉi tiu numero. Nia nacia 

esperanta kongreso okazos en Chicago, julio 20-26, kaj ĉar, krom la 

tiuj-kiuj-povas-paroli-esperante samideanoj, multaj interesuloj Espe

rantismaj alvenos, kiuj ankoraŭ ne sufiĉe bone konas nian amatan 

lingvon, ni decidis presi angle tiajn detalajn informojn, k.t.p. Prok

siman numeron nia ĵurnalo revenos al la internacia lingvo.
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This issue of A M ERIK A  E SPE R A N T IST O  marks the 
close of the first year under the new editorship and new manage
ment. W hen we think of our verdancy concerning how an Es
perantist publication, or in fact, a publication of any kind, should 
be conducted, we blush, then gasp to think of our colossal nerve 
in undertaking such a task. Our mistakes have been many and 
varied, but w ith the help of kindly critics we have been enabled, 
in most cases, to avoid making the same error more than once, 
and the suggestions of the same critical friends have helped us 
improve, losing in the process a goodly portion of our all-too- 
apparent greenness and inexperience.

W e feel that so far we have been successful,—judging from 
the praise and commendation received, and the infrequent “other
wise” comments. During the past year, to the utm ost of 
our ability, we have struggled to please you, and we call on you 
to testify that appeals for pecuniary assistance of any kind have 
been conspicuous by their absence. W ith  very few exceptions, 
—and the exceptions prove always to be the same people, to 
whom we are deeply grateful—our subscription list has been 
increased through our efforts alone. I t is YOU who reap the 
direct benefit of this, and we are glad tha t it is you,—but why 
not begin now to pay your debt to Y O U R SE L F? W e do not 
wish you to consider this a complaint in any sense, but we do 
wish to impress on you the fact tha t w ith our subscription list 
increasing, your magazine will grow larger, better, and more 
interesting AT EX A CTLY  T H E  SAM E PR IC E . W ith  a larger 
circulation we could double the present size of A M ERIK A  ES
PE R A N T IST O , whereas now we are forced to “kill” every 
month, excellent and interesting material for lack of the neces
sary “wherewithal” to meet the increase in mechanical expenses.

W e ask each of our friends T H IS  M O N TH  to substantially 
show their appreciation and interest in our endeavors by sending 
us one or more new subscriptions. The June and July issues 
will prove that YOU did your part, and did it well. Get busy 
now,—don’t  be one of the kind tha t always lets the other fellow 
do the work! Hustle out and see w hat YOU can do, remember
ing tha t we stand ready to meet you more than half way.

One year hence—May 1915—let us tell a different story on 
this page. W e are firmly convinced tha t you will not fail us, 
and remain

Sincerely yours “por la Sankta Afero,”
A M ER IK A  E SPE R A N T IST O ,

The Editors.
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Dear Friends:
W e bring prominently to your attention on the opposite 

page the anniversary of our editorship and management. As 
president of the Company, I wish to add a few words to the 
appeal of our Editors, by calling to your mind the fact that ju st 
as in every growing business, the A. E. Co. continually needs 
an increasing am ount of working capital to best further the 
interests of the cause for which it stands in this country. W hen 
I assumed the presidency and management one year ago, I did 
so on condition tha t a certain part of the stock should be dis
tributed among the Esperantists throughout the country. Not 
all of these shares have yet been taken up, and it is time for 
YOU to again ask yourself—have you done and are you doing 
your duty?

These shares of $1.00 each will assist us greatly, at the pres
ent time especially, in furthering and enlarging the scope of our 
work. The A. E. Co. workers are devoting time, labor, energy 
and money to the cause tha t is so dear and so vital to us all. 
You are doing a great deal, we are sure, but are you not a little 
too self-satisfied,—a little too much in the rut? W e are on the 
job every working minute, every working day of every week,— 
are YOU lending sufficient cooperation? Your subscription for 
one or more shares of stock is the immediate and present need 
of the moment. Five or more shares may be paid for at the rate 
of $1.00 a month—certificate issued on completion of payments. 
W e plagiarize a moment, and ask: A RE YOU W IT H  US? 
If you ARE, we’re from Missouri. OBEY T H A T  IM PU L SE  
and send in N O W  for as m any shares as you can afford.

Respectfully yours,
E rnest F. Dow, President,

T H E  AM ERICAN E SPE R A N T IST  CO., Inc.
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SE V E N T H  A NN U AL CONGRESS
of

T H E  ESPER A N TO  A SSO CIA TIO N  O F N O R TH  AM ERICA
at Chicago, 111., July 20-26, inclusive

A D V A N C E  P R O G R A M
Monday: Election of credential

committees;  Visit to Chicago’s large 
stores, and commercial centres; F o r 
mal opening of the Congress.

Tuesday: First  business session of 
E A N A ; Excursion to Lincoln Park  
and Zoo; Evening activity to be an- 
nouced. •

W ednesday: All-day excursion on 
Lake Michigan to Milwaukee, and 
automobile trip through Milwaukee’s 
parks and suburbs.

Thursday:  Second EA N A  business 
meeting; Auto trip  through Chica
go’s parks and boulevards; Concert  
and Esperanto  Opera.

Friday: Third  F A N A  business
session; Visit to the  well-known Chi
cago stockyards;  Grand Ball.

Saturday: Form al closing of the 
Congress; Excursion to River View 
Park ;  Evening to  be announced.

Sunday: Reserved.
IT E M S  O F  IN F O R M A T IO N

The “Akceptejo” is the Hote l  Sher
man, cor. Clark and Randolph Sts. 
The  first business meeting will be 
held here July 20 at IO A. M.

Local Esperantis ts  will be at all 
railroad stations in the city to direct 
and assist the visitors. W hen order
ing your congress ticket you are asked 
to  state on which R. R. you expect to 
come.

Those desiring to have a  room re
served for them for the week should 
address inquiries to “Loĝada Komi
tato,” 1669 Blue Island ave., Chicago, 
111. The following hotels are recom
mended: Hotel  Sherman (address
above);  Great Northern  Hotel, Jack- 
son Blvd., and Dearborn s t . ; Morrison 
Hotel. Madison and Clark sts.

The  Congress Ticket and EA N A  
membership card admit to all busi
ness and social events of the Con
gress. The EA N A  membership card 
alone admits  to all business meetings 
of the Congress. For those not hav
ing a Congress ticket, the various 
excursions, etc., will cost as follows:

Lake Excursion and auto trip (W ed
nesday) $2.50; Opera and Concert 
$2.00; Auto trip  through Chicago 
parks and Boulevards (Thursday) 
$3.00; Grand Ball $2.00; Excursion to 
River View Park  (Saturday) 25c. 
O ther  features not yet announced will 
be charged for according to discre
tion of the committee in charge.

T H E  G U A R A N T Y  F U N D
From  the inviting and interesting 

program  presented here we can see 
tha t  our Chicago friends are sparing 
neither time, labor nor expense for 
the success of the Esperanto  Week in 
their city. We have never yet heard 
of a rich Esperantist,  therefore it is 
hardly reasonable to suppose that the 
local members of the various commit
tees are able to  afford the sums of 
money which must be advanced weeks 
and months  before the opening day 
arrives. But nevertheless they are 
going ahead with their plans, in the 
hope and firm belief that the number 
of Esperantis ts  in attendance will jus
tify the expense and the extensive 
preparations which they arc making. 
I t  will be impossible to repay them 
the time, work and thought  expended, 
—but their hard-earned actual cash 
which they are advancing must be 
paid back to  them. I t  is hoped, in 
fact, practically assured, that with the 
a t tendance which we have every right 
to expect, the Congress Ticket of 
$5.00 will cover all expenditures, but 
as so many wait until they actually 
arrive in the Congress city before pur
chasing their  tickets, it is absolutely 
necessary tha t  the Organizing Com
mittee receive immediate further fi
nancial cooperation. For this pur
pose the “Guaranty F und” has been 
launched, according to the following 
details:

The  Congress Ticket of $5.00 which 
admits to  every event of the week, 
and a “share” in the Guaranty Fund, 
will be entered in your name, both 
for $10. The  name of every guaran
to r  will be printed in the official Con-
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gress program, and will also be pub
lished in Amerika Esperantisto ,  show
ing those who most heartily, tangibly, 
and enthusiastically supported the na
tional Association and the local w ork
ers in their endeavors. A t  the close 
of the Congress, when complete set
t lement of all expenses has been 
made, it is fully expected tha t  such 
will be covered by the receipts from 
the regular Congress ticket. T h e  $5 
guarantee will then be re tu rned  to the 
shareholder, with an additional $1.00 
dividend.

Every friend of our  m ovement who 
is able to do so, is urged to become 
one of these supporters,  sending the 
guarantee when purchasing the con
gress ticket. Or,  if you cannot attend 
and therefore will no t  buy the con
gress ticket, subscribe the $5.00 any
way to this guaran ty  fund. I t  will, 
in every sense, be “casting your 
bread upon the waters.”

The names of all guaran tors  al
ready enrolled at the time of going 
to press will be printed in the June 
number. L e t ’s see how large and im
pressive a list we can make! Are you 
with us?

Send remittances and orders  to Or.
B. K. ŝimonek, 1669 Blue Is land ave., 
Chicago. 111., or if m ore  convenient,  
to the Central Office, from which they 
will be forwarded.

(See enrollment b lank  in this num 
ber.)

P R E -C O N G R E S S  N O T E S

Many old acquaintances,— tried and 
true  friends who never fail in an 
emergency,—will hold a reunion in 
the June number when the list of 
guaran tors  for the Seventh appears. 
Also many new ones—the tried and 
true  of the future—will be introduced. 
W e would be disappointed not to see 
your name.

The  ladies of the Exposit ion Com
mittee  are p repar ing  beautiful, in ter
eson g and useful little souvenirs for 
the visitors.

The  opera “Galeteo” a sprightly 
and humorous composition is being 
enthusiastically rehearsed. The prin
cipal parts  have been accepted by 
competent  vocalists, and this will un
doubtedly vie with the Grand Ball in 
be ing  T H E  feature of the week.

There  are seven active sub-com
mittees at w ork  under the direction 
of the General Organizing Commit
tee, each endeavoring to surpass the 
others in the amount of work accom
plished. The  Mexican W ar,  Canal 
tolls. Votes for W om en,—everything 
in fact,— fades into inocuous desue
tude in the light of the strenuous ac
tivities they  are putt ing  forth.

Will Y O U  appear am ong  the guar
antors?

L E T E R O  E L  E Ŭ R O P O
de nia Privat-a  K orespondanto

Cu amuzus la legantojn  de Amerika 
Esperantisto alia ĝentila dueleto kun 
Lia Mosto Recenzista? Recenzante 
pri “ Kursa Lernolibro” li sprite ri
proĉis la aŭtoron, ke li aludis U.E.A. 
en la lasta ĉapitro. Es tas  kom pre
neble por  ni. antikvaj Eŭropanoj,  ke 
la Usonanoj, kiuj vivas en la lando 
mem de la rcklamscicnco, konstruis  
al si specialan kodon pri tiu malsim
pla arto, sed mi tuj volonte konfesos 
al vi mian mirindan naivecon: mi eĉ

ne unu minuton ekpensis pri la re
klama senco de tiu ĉi aludo, verkante 
la libron. Kial vi ne pensigis min pli 
frue pri tio, kara Recenzista Mosto? 
Mi estus farinta specialan kontrakton 
kun la kasisto de U.E.A. kaj mi jam 
estus ekmilionulo!

Kiel naive mi agis. Pardonu mian 
mallertecon. Laŭ mi Ia servoj de U.
E.A. estas tiel esencaj al nia afero 
ke mi apenaŭ kuraĝus rekomendi aŭ 
helpi la lernadon de Esperanto, se ne
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ekzistus tia organizajo por igi la ling
von tuj uzebla kaj utile vivanta. Kiuj 
venas al esperanta  kurso dum kelka 
tempo kaj ĝin forlasas neniam eĉ 
aŭdinte ke ekzistas jam okazoj uzi 
Esperanton, tiuj ŝajnas al mi pres
kaŭ trompitaj personoj. Ŝajnas al mi, 
ke la tu tmonda rilatsistemo de U.E.A. 
estas afero eĉ pli urĝe instruinda al 
lernantoj ol la regulo pri ju  pli . . . 
des pli aŭ la sufikso ingo.

Tre  kulpan eraron do faris la aŭ to
ro de “ Kursa Lernolibro” kaj li tie ĉi 
humile ĝin konfesas: tute mallaŭdinde

estis aludi al U.E.A. nur en la lasta 
ĉapitro de la libro. Jam  en la Deka 
Leciono kaj de tiam ofte ĝis la fino 
de la libro li devas tion fari. Tion 
li memoru por aliaj eldonoj!

ĵu s  aperis la nova Jarlibro de U.
E.A. fii estas vera enciklopedio de 
la internacia vivado kaj mirinda gvid
libro por vojaĝantoj.  Cu vi ne dezi
ras sperti, kiel efikas m ontro  kaj 
klarigo de tiu poŝlibro al skeptika 
r idetanto  pri nia afero? Provu, tia 
propagando donas riĉajn fruktojn.

SUR N IA  TA BLO

“Will you walk into m y  parlor, 
Said the spider to the fly.” 

Nothing but good plain English 
will do justice to the m atter  to be 
discussed in this department for this 
month. Leaving aside Esperanto 
periodicals for one issue we will con
sider an article in one of our A m er
ican publications which is to  be found 
on every news-stand in the country 
and is as generally bought and as 
thoroughly read as any of our popular 
magazines.

P O P U L A R  M E C H A N IC S  for 
May, on page 693, contains the follow
ing article:
“E U R O P E  F E E L S  T H E  N E E D  

O F  A W O R L D  L A N G U A G E ” 
“ In America we hear little of 

a world language and feel less the 
need of such than Europe where 20 
nations back up into each others’ 
yards, and not less than  27 languages 
are spoken, beside innumerable dia
lects and patois, the idioms of limi
ted areas. The United States Consul 
at Herne, Switzerland, in a recent re
port,  discusses the objects of the As
sociation for the Creation of a Uni
versal Language Bureau which has 
been founded for the avowed purpose 
of stimulating interest in an auxiliary 
language.

“ It is not sought to drive out any 
existing language, but ra ther  to in
troduce a tongue which may bring 
about an easier understanding among

all nations, especially for use in com
merce.

“No propaganda is urged for any 
of the various international systems 
already established am ong which arc 
systems bearing the names Bolak, 
Esperanto, E u ro p a j  Ido (reformed 
Esperanto) ,  Latino sine flexione, 
Neutral (reformed neutral),  Pankel, 
Perfect. R o m a n a j  Tutonish, Viva and 
Volapuk.

‘The  immediate aim of the asso
ciation is to induce the government of 
Switzerland to summon an interna
tional diplomatic conference to dis
cuss the advisability of officially rec
ognizing some international language. 
Should such negotiations be successful 
it is planned to have a  commission 
examine existing systems of artifi
cial languages, select the most suitable 
and lay down the lines for future 
development.”

The  forerunner of this article was 
an article in the “Daily Consular and 
Trade R epor t” for Jan. 7, 1914 entitled 
“Proposed Union for an International 
Language” and was written by the 
American Consul at Berne. This a r 
ticle is too long to quote but merits 
careful reading by every Esperantist. 
I t  sets forth the need of an auxiliary 
language and ends with a paragraph 
under this black-face heading: Ido  or 
Reformed Esperan to” and contains the 
following resolution made by this self- 
constituted committee: “None of the
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existing systems can be accepted in 
its entirety and without a lteration as 
an international language. The  com
mittee resolves to accept Esperan to  in 
principle, in view of its relative perfec
tion and of numerous and varied uses 
to which it has already been put, but 
with certain alterations to be made by 
a permanent committee in accordance 
with the conclusions of the report  of 
the secretaries and the project of Ido, 
by agreement with the committee of 
the Esperantists .” H ere  follows this 
humorous s ta tement:  "The E speran 
tists, however, declined this proposal 
and the entire m a t te r  was then  in
trusted to  the Union for the In te rna 
tional language (interested in p ropa
ganda for Ido, and not to be confused 
with the Association for the Creation 
of a Universal Language Bureau pre
viously described).”

Earlier in the report  our  honora 
ble consul naively rem arks:  "A t  the 
Esperanto  Congress held a t  Berne, 
Switzerland, the supporters  of Ido  
were not permitted to defend their 
views, so they held separate meetings. 
Ido is the result of examinations made 
by a  committee elected in 1907 by a 
society called the Delegation for the 
Adoption of an Auxiliary Language, 
founded in 1901, which received the 
support of numerous societies of all 
countries and of many hundred m em 
bers of academies, colleges, and uni
versities. This  committee passed res 
olutions on October  24, 1907, among 
which may be mentioned the follow
ing:” The "following” is the resolu
tion quoted above.

Abraham Lincoln’s famous re
mark tha t  "You can fool some of the 
people all of the time, and all of the 
people some of the time, but you can’t 
fool all the people all of the time” ap
plies very aptly to this present situa
tion. The Delegacio did fool some of 
the Esperantists ,  some of the acade
mies, some of the universities, but a 
grea ter  portion of these men repudia
ted the action of the Delegacio, as 
quoted from Oficiala Gazeto in a re
cent issue of this magazine.

Those of .us who were Esperan
tists during the infamous acts of the 
Delegacio will see in the present pro
ject a renewed a ttempt to discredit 
Esperanto  and to substi tute for it a 
phantom which has always been a 
phantom, never having really existed 
in the true sense of the word. A w ar
ning is given to  the younger esperan

tists  who may see in this project an 
opportunity  to advance the interests 
of Esperanto. To  such we would 
counsel a careful reading of the "H is 
torio kaj Teorio  de Id o ” and the re 
ports  in the Oficiala Gazeto.

W ith  the splendid organization of 
Esperan to  propaganda societies, all 
oyer Europe;  with the widespread ser
vices of U.E.A. which for the past five 
years  has shown the practical advan
tages of Esperanto, the activities of 
our Consul can be classed as nothing 
but an insult to  the thousands of E s 
perantists  th roughout  the entire world. 
There  is an international language; it 
has existed successfully for more than 
twenty-five years ;  what it has done 
and what it stands for every reader 
of this magazine well knows. Suc
cess is bound to  produce imitators, 
and seekers after  notoriety will for 
all t ime be bringing forward some 
new and "improved” international 
language. These are harmless, but 
there  is danger to the progress  of 
Esperan to  in the persistent, a l though 
apparently  futile a t tem pts  of the 
Idists  to kill Esperanto  without of
fering any practical substitute. While 
they are few in number they are per
sistent and are evidently backed by 
interests  willing to pay a good price 
for the destruction of Esperanto.

W e have pursued a c o u r s e . of 
"watchful waiting” for many years, 
now let us get to w ork  and uncover 
the "cat-in-the-meal” behind the Icon
oclasts. The ultimate revelation will 
make interesting history. W hen  such 
important  publications as the two 
mentioned can be innocently led into 
prom oting  so base an  a t tem pt it is 
high time tha t  the whole tru th  should 
be known and fur ther  betrayal of the 
public press made impossible.

In refreshing contrast  is the fol
lowing resolution submitted to  the 
House  of Representatives on Feb. 28,
1914. by the Hon. Richard Bartholdt 
of Missouri.

63d Congress, 2d Session
H. RES. 415

TN T H E  H O U S E  O F  
R E P R E S E N T A T I V E S  

February  14, 1914
Mr. Barthold t  submitted the follow

ing resolution; which was referred to 
the Committee on Education and o r
dered to be printed.

R E S O L U T IO N
Resolved, T ha t  the study of Espe

ran to  as an auxiliary language and a
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means of facilitating the social and 
commercial intercourse of the people 
of the United States and those of

other countries shall be made a part 
of the regular course of study in the 
public schools of the District of Co
lumbia.

O FFIC IA L  COM M UNICATIONS

T H E  C H IC A G O  C O N G R E SS

Reference to another part  of the 
magazine will give some idea of the 
plans which have been made for a 
successful and enjoyable week in Chi
cago. Months ago the committee in 
charge of the work was organized 
and it has worked most energetically 
from that  time, until now, more than 
two months before the date of the 
congress, all plans have been carefully 
considered and worked out. Never 
in the history of Esperanto in Usono 
has there been so good an opportunity 
to  promote our interests as will be 
furnished by the congress of 1914. not 
even at the Sixth International Con
gress in Washington. A very enjoy
able entertainment program has been 
made up and ample time has been 
left for the more serious business. If 
the ultimate result is not a boom for 
Esperanto  it will not be the fault of 
those who have been in charge of the 
arrangements.

In order to carry to  a successful 
issue the program as outlined it is 
necessary that the members of the 
Association lend their immediate and 
hearty support. A considerable finan
cial responsibility has been assumed 
by the various committees and we 
should not allow them to bear the 
financial burden alone, in addition to 
the great amount of time and thought 
which they are giving to the prepara
tions. Three ways are provided for 
financial help and each should choose 
according to his means. First ,  the 
guaranty  fund which is fully explained 
and to which already a number have 
responded; second, the full congress 
ticket, which as near as we can figure 
is giving about two dollars’ value for 
one; third, the KANA membership 
card which admits to executive ses
sions of the Congress but does not 
include the various excursions and 
entertainments.

Let every Esperantist  in the coun
try  who c a n . possibly arrange his

plans to do so reserve the third week 
in July for a trip to Chicago and let 
him show his encouragement to the 
faithful and hard-working committee 
by buying his ticket N O W . There 
will be many of us who will not be 
able to be present but who will be 
glad to aid by the purchase of a 
guaranty share or a  ticket. Each 
Esperantist will see the importance 
of a prompt response.

The committees in charge have 
done their duty faithfully, tirelessly 
and well. The  failure o r  success of 
their work now depends entirely upon 
the support of the Esperantists.  It 
is not to be believed for a minute 
that we shall allow these months of 
labor to  go for failure o r  a half
hearted support. I t  is within our 
power to give an object lesson to the 
non-esperantists, in the very heart 
of our  great country. The success or 
failure of the 1914 congress will be 
heralded from one end of this broad 
land to the other. I t  m ust  be a suc- 
cess!

Between the issue of this magazine 
and the first of June five hundred 
tickets should be sold. Send for yours 
TO D A Y !

S T U D E N T S ’ E S P E R A N T O  
L E A G U E

The coming summer promises to 
be a busy and prosperous one for the 
Students’ Esperanto League. In  co
operation with the E. A. N. A. P ropa
ganda Director an extensive campaign 
has been started among the secondary 
schools of the country. Esperanto 
literature together with a personal 
letter is being sent to scores of high 
school principals. W e aim both to 
interest the school authorities and to 
secure leaders in each school to re
present the S. E. L.

In several schools “rondoj” will 
organize this spring, the members 
planning to study the language during 
vacation, and continuing in the fall
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as a conversational ami social club. 
This  plan will no doubt make Espe
ran to  study more in teresting and will 
take less time from the school work.

Students who desire the services 
of our circulating library o r  of the 
Bureaus of Correspondence and In 
struction, and who wish to become a 
member of an active s tuden t  o rgan
ization are urged to  write the secre
tary  for information regard ing  m em 
bership in both  S.E.L. and E.A.N.A.

Several copies of our  Year-Book 
are yet on hand which are sen t  free 
to members  and to  o thers  for ten 
cents. Address:

Clyde Kennedy, Secretary S.K.L.,
Far, W e s t  Virginia.

N E W  E N G L A N D  E S P E R A N T O  
A S S O C IA T IO N

Dr. Samuel H en ry  Sparhawk
W ord  has just been received of the 

sudden death of Dr. Sparhawk on 
March 3rd, in the seventy-third year 
of his age, at St. Johnsbury ,  Vermont.

After honorable  discharge from 
service in the Civil W a r  he returned 
to V erm ont where he took  up the 
study of medicine with his brother, 
later g raduating  from the H o m e o 
pathic College in Cleveland, Ohio. 
Since tha t  time he has continued ac
tive practice in his native State, hav
ing been located in St. Johnsbury  
since 1880.

Devoted to  his profession he was 
known and loved by a large unmber 
of his fellow townsmen. Aside from 
his professional w ork  he was alive to 
m any  interests, am ong  o ther  things 
being an enthusiastic agriculturist.  
Several years  ago he took  up the 
study of Esperan to  and gave to  it the 
whole-hearted energy  of his nature, 
becoming surprisingly proficient for 
a  man who was well into the evening 
of life and who was rem ote  from the 
large body of  his samideanoj.  He 
was a loyal supporter  of the Associa
tion and did much to  spread a  know
ledge of the language am ong  his 
friends and neighbors.

Thanks  to  Esperan to  the writer en
joyed a frequent and enjoyable cor
respondence with Dr. Sparhawk, e x 
tending over several years, and al
though never having met him per
sonally was in close touch with him

concern ing  affairs re la t ing to  their 
mutual profession, mutual interest in 
the garden, and common devotion to 
the cause of Eperanto,  and feels keen
ly the loss of a  valued friend.

The  sympathy of the N ew  England 
Esperan to  Association is extended to 
the widow and son who survive him.

C. H .  Fessenden, M. D.,
Secretary.

U. E. A.

The  1914 Yearbook of the Univer
sal Esperan to  Association has just 
appeared, and m em bers  of the U EA  
are rejoicing over the valuable com
pendium of Esperan to  data placed in 
their  hands. N oth ing  else can so well 
prove the immense popularity  which 
this association has a t ta ined in its 
six years  of existence, and there is 
more convincing propaganda material 
in its 336 finely printed pages than  in 
a th ree-hour lecture. The  flexibly- 
bound, round-cornered volume is, de
spite its number of pages, convenient 
for the coat pocket. H ere  is a partial 
list o f  contents:

Directory  of the 1635 agen ts  of the 
U E A  (Delegates,  Vice- and Sub-Del
egates, Esperan to  Offices, etc.).

Directory of the 465 Esperan to  so
cieties. and non-esperantist  firms and 
organizations now affiliated with the 
UEA.

Gazeteer of the European  and 
N orth  American lands, giving up-to- 
date information as to size, popula
tion, languages, religions, govern
ment, a rm y and navy, education, coin
age, systems of weights and m eas
ures, economics, postal,  telegraph, 
te lephone and railway systems, navi
gation, tourist  movement,  etc.

Hote l  Directory, with a list of 625 
hotels and restaurants,  recommended 
by the UEA. At many of these ho 
tels Esperan to  is spoken.

Folding map of Europe, showing 
the cities represented by the UEA.

Comparative tables of the world’s 
different money systems, calendars, 
weights  and measures;  tables of time 
and tide; calendars of the In te rna 
tional and important  national con
ventions during 1914.

Historical information relative to 
the Esperan to  movement, etc.
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Every Esperantist  should have this 
invaluable reference volume. I t  is not 
sold, bu t  is sent free to members  of 
the UEA. Membership costs but 
Fifty cents a year, and at the same 
time entitles one to use free of 
charge, the vast and well organized 
service of the UEA.

If there is no “Delegate” in your 
city, send your dues direct to Mr. D.
E. Parrish, 4525 Moneta Ave., Los 
Angeles, Cal., and request appoint
ment as U F A  agent for your com
munity.

There  are now 135 cities in Usono 
represented by Delegates, bu t  Great 
Britain, only 3-4 the size of California, 
has more, Germany has 185 Dele
gates, and France over 200. In  order 
to  take the lead in the next edition 
of the Yearbook, we must have over 
200 Delegates before 1915, the E xpo

sition year.
N. B. Membership in the E. A. of

N. A. is required of all Delegates in 
Usono.

H E L P !
Henryetta ,  Okla., 4-2-T4. 

E spe ran t i s to j :
Oklahoma has 7 known Esperan- 

tists.
Condolences and advice from ex

perienced Samideanoj earnestly re 
quested.

Forw ard  your comments to the 
undersigned. All available material 
to be used in building an organization 
in Oklahoma.

R. E. Dooley,
Henryetta,  Okla. 

Member E. A. N. A.

E N D  O F  O F F I C I A L  P A R T

MAJO
de C. C. Camp

Kio belas kiel Majo?
Tiam regas go j’ kaj gajo; 
Jam formortis  frost-vetcro, 
Kaj salutas nin Somero.

Cio estas jam feliĉa;
Iza N atu r’ per verdo riĉa 
Sin revestas, kaj ornamas 
Sin per floroj; ĉio amas.

Mokobirdoj dolĉe kantas,
La kampist’ maizon plantas, 
Fiŝ-kaptistoj fiŝojn hokas. 
Birdoj nestas, ranoj vokas.

Hele bluas la ĉieloj 
Kaj briletas nokte steloj; 
Kelkafoje pluvas varme, 
Poste birdoj ĉirpas ĉarme.

Goje la fluct’ murmuras,
Pri  I’ feliĉ’ la vent’ susuras; 
Pri  la am ’ parolas ĉio, 
Memorigas nin pri Dio.

Tre  diversas la koloroj 
De I’ verdajoj, kaj odoroj 
Floraj dolĉe sin varias:
Cio ŝajne harmonias.

El Ja  etaj vintraj ĉeloj 
Jam elrompis la abeloj; 
lli nun sen ĉes' laboras 
Kie ajn kreskajoj floras.

En  labor’ formikoj ĝojas;
La sciur’ sur arbo  bojas; 
Araneoj retojn ŝpinas; 
Cevalin’ al ido klinas.

Nud-piedaj geknabetoj 
Ludas per piedfingretoj;
Gojas ĉiu ĉe I’ ekveno 
De manĝaĵoj el ĝardeno.

Klukanton la kovaj’ ĉirkaŭas; 
Time la katid’ miaŭas; 
Preskaŭ ĉiu besto  blekas,
De am at’ respondon vekas.

Meze I’ Majaj ga j’ kaj ĝojo 
T re  facilas nia vojo;
Car ĝi klare sin malkaŝas 
Pli malofte ni fal-paŝas.

Post Vekig’ pro  Dia graco 
Etern-vivos ni en paco,
Kaj la Maja hela belo 
Estas bildo de I’ Cielo.
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N E L L A
aŭ

La Vojo Nekonata^
Originala  Novelo de E dm ond  Privat

ĉap i t ro  IX
Unuflanke ŝatis Nella sian novan 

solecon, ĉar samtempe ĝi ebligis ŝin 
vivadi tute senĝene kun ŝia doloro 
kaj intimaj pensoj dum ĝi tamen ne 
plene ŝin apartigis de la mondo. Tiu 
konstanta  voĉa komunikado kun la 
homoj iel kontentigis  en ŝi par ton  de 
la ĝenerala societema bezono, kiu 
kuŝas en  ni ĉiuj. En  la komunan 
vivon ŝi intervenis, sed ŝia persono 
kaj ŝia t rezoro  de sufero restis kaŝa
taj kaj respektataj.

Aliflanke tre malfacile estis elporti 
lian solecon post jaroj de viglaj ami
kecoj, post tem po de am o  ĝojplena. 
La koro  restis nepre malsata.

La poetojn  kaj pensulojn ŝi legis 
nun fervore kaj t ra  ŝia p ropra  doloro 
komprenis ilin tiel nove kaj pli p ro 
funde, ke ŝi mirinde riĉigis sian ani
mon. Sed tiu riĉeco tam en ne sati
gis ŝin.

Vane ŝi klopodis konstrui al si laŭ 
la revoj de Alfred de V igny tiun fier- 
noblan personecon, kiu malinteresi- 
ĝas je la sorto  de I' mondo, adoras  la 
puran penson kaj de alte malŝatas 
ĉiun hom am an agadon, “ĉar  ĝi riskas 
ĉiam esti ĉu senutila, ĉu pli ofte mal
utila.”

ŝian fervoran animon ne satigis tia 
mandarena  skeptikeco. Al ŝia soifan
ta  koro  ne sufiĉis la maŝina  ĉiutaga 
laborado kaj la soleca pensado, ne 
sufiĉis penadi kaj suferi por si mem. 
Por la ceteraj ŝi volus vivi kaj sin
doni.

Legante la gazetojn  neniam antaŭe 
kiel nun ŝi sentis en si t iom da s im
patio por  ĉiuj suferantoj,  por  ĉiuj 
viktimoj de iu a jn  maljusteco aŭ sub
premo.

Kiom ofte ŝi bedaŭris, ke ŝi ne pli 
faris por la ceteraj dum ŝi estis a n 
koraŭ bela. feliĉa kaj libera. Kial ŝi 
ne pli malegoiste profitigis sian brilan 
junecon? ŝa jnas  al ŝi kvazaŭ nur 
kruela sufero profunde komprenigas 
la signifon de T vivo.

Jam  ofte ŝi sukcesis danke kaj pli 
kviete repensi pri la granda ĝojo kaj 
la granda doloro de amo. De la unua 
eĉ unu  minuto  valorigas tu tan  vivon 
kaj la dua ĝin e terne  sanktigas. Tiu 
kredo de alia am ata  poeto fariĝis jam

la ŝia kaj inter  la m om ento j  de akra 
tu rm ento  kaj bedaŭro tre  dolĉe kaj 
pacige ŝin influis tiu penso, ke sank
tan rolon donis al ŝi la honoro  de tiel 
forta hom a ĉagreno. Sed ne longe 
daŭris la paco en koro, ĉar vere kion 
ŝi povus ja fari?

Kun grandiĝan ta  entuziasmo ŝi 
sekvadis la progreson  de V movado 
por liberigo de sia sekso. Jam  pli ol 
adm iro  plenigis ŝin por  tiuj bravaj 
virinoj, kiuj kuraĝe batalas por eb
ligi ke patrinoj kaj laboristinoj havu 
leĝan r imedon por protekti  siajn in
fanojn, s iajn hejmojn aŭ siajn kun
f r a t o j n  kontraŭ la maljustaĵoj ofi
cialigitaj de nurvira regado. Kiel fer
vore ŝi legis la novaĵojn de la mova
do kaj sekvis la maldolĉan progresa
don de T milito. Kiom ofte ŝi de
ziris ankaŭ partopreni manifestaciojn, 
mem agi kaj suferi por la afero. Sed, 
ho ve. la spegulo ŝin memorigis, ke 
ne estas eble: ŝi povus nur esti mal
utila. Kvankam tiu mem kondamno al 
flankerestado ŝin korvundis, ŝi tre 
klare komprenis  mem, ke neniel oni 
devas doni al la malbonvolaj homoj 
kaŭzon ekpensi aŭ ekkrii, ke tio nur 
estas movado de malbelaj fraŭlinoj 
kaj malkontentulinoj.  Da tiaj an taŭ
juĝoj jam ekzistis tro  multe!

Bone kaj saĝe estis, ke la militan- 
tinoj de la movado daŭrigu esti ĉa r
maj kaj feliĉaj virinoj, al kiuj la vivo 
milde ridetis, ĉar tiam ilia sindono 
kaj suferado por la celo pli potence 
impresas la nacion. Vere estis, ke ŝi 
nur estus humila soldatino en tre 
vasta armeo, kaj estus apenaŭ r im ar
kota. Tam en ŝi sentis ke ŝia devo 
estas nepre rifuzi al si mem tiun 
ĝojon kaj honoron  kaj limigi sian 
rolon al silenta kaj kaŝita oferado 
ĉiutage kaj ŝparado de moneretoj por 
sendi al la Ligaj fondoj.

Kiel enviindaj estis la plenliberaj 
graciaj junulinoj, kiuj povis vivi en la 
varmiga rondo  de I’ agado!

Pasis la tagoj, pasis la monatoj,
baldaŭ pasos la jaroj kaj ŝi daŭrigis 
vivadi solece en silento. Ŝi ne povis 
sin konvinki, ke sola celo de ŝia vivo 
estos ĉiam nur rapidigi la telefonan 
komunikadon de komizoj kaj komer-
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ĉantoj. Sendube tio estas ja parto  
de I’ tu tmonda utilo, sed koro kiel 
ŝia postulis pli vastan, pli varman 
kampon. Se ŝi nur estus seninstrua 
kaj malsaĝa, ŝi suferus malpli akre. 
Bedaŭrinde io ŝin incitis ĉie trovi 
kaŭzojn por nobla flamiĝo kaj indig
no, sed la sola rezultato ĉiam estis ke 
poste ŝin pli akre dolorigis ŝia terura 
mallibereco kaj deviga nepartopreno.

Iom post iom enpenetris ŝin la dan
ĝera dubo, ĉu estas tasko por ŝi en la 
mondo. Nella komencis pense ri
proĉi la doktoron, ke li diris al ŝi 
t rompajn vortojn de kuraĝo. Kial li 
iam esperigis al ŝi iluzian rolon?

Tiajn  viktimojn de I’ vivado la naturo 
mem forĵetas flanken. Kial do vivi 
estante nur nenormala troa kreitajo? 
Tion ĉi jus pensis Nella unu tagon 
tagmeze dum la tagmanga {ermtempo 
de V oficejo. Tre  ofte ŝi tiam restis 
en sia "kajuto” kaj, manĝinte sand
viĉon kaj bananon, povis ĝui plenan 
horon de kvieta seninterrompa lega
do. Si apenaŭ kuraĝis legi tiun ta 
gon, tamen ŝi rimarkis artikoleton 
pri lingvo internacia kaj decidis, ke 
ŝi aĉetos lernolibron de Esperanto 
por vidi ĉu la lingvo estas vere facile 
lernebla. Eble tia studo ŝin distrus.

(Daŭrigota)

Edzino—Johano, la nova servistino diras ke vi hieraŭ matene 
penis kisi ŝin.

Johano—Kio! Kaj mi donis dolaron al ŝi por diri nenion al vi pri 
tio. Tuj forsendu ŝin. Tian personon oni ne povas konfidi.

—Idea.

K I E L  M I M O R T P A F I S  U R S O N
de Charles W. W arner

NI tiel diversmaniere rakonta
das pri mia hazarda renkonto 
kun A d irondaka  urso, dum la 

jus pasinta somero, ke, pro justeco 
al la publiko, al mi mem, kaj al la 
urso, estas necese ke mi klare konigu 
pri la faktoj. Krome, mi tiom mal
ofte trovas okazon mortpafi urson, ke 
oni povos pardoni al mi la famigadon 
de la afero.

La renkonto estis tute senintenca, 
ambaŭflanke. Mi ne ĉasis la urson, 
kaj mi ne havas ian kaŭzon kredi ke 
la urso ĉasis min. La vero estas, ke 
ni ambaŭ serĉis rubusojn, kaj tute 
ŝance renkontis,—kiel estas kutime. 
La vizitantoj ĉe la A d i r o n d a k a  ĉiam 
multe interparolas pri ursoj,—ĝenera
la deziresprimo ke oni vidu urson en 
la arbaro, kaj multe da konjektado 
pri kiamaniere oni sin kondutus, se li, 
aŭ ŝi renkontus ĝin. Sed, ursoj estas 
malmultenombraj,  kaj timemaj, kaj 
aperas nur antaŭ la favorita malmulto.

Estis varma tago dum Aŭgusto, 
precize tia tago kiam iaspeca aven

turo ŝajnas neebla. Sed, Ia dommas
trinoj de nia dometo,—ili estis kvar, 
— decidis sendi min al la senarbejo, 
sur la monto, malantaŭ la domo, por 
kolekti rubusojn. Tie, estis plipre
cize, serio da senarbejoj,  etendantaj 
supren en la arbaron, elkovritaj de 
arbetoj,  dornujoj, kaj ne neromanti- 
kaj. Bovinoj tie sin paŝtis, kaj penet
ris tra la foliecaj vojetoj, de unu al 
alia senarbejo, kaj sin nutris per la 
brancetoj.  Oni kompleze donis al mi 
ses-litran sitelon, kaj diris al mi ke 
mi ne longe forestu.

Ne pro ia rabema instinkto, sed por 
ŝajnajo, mi portis pafilon. Aldonas 
al la vireca aspekto de persono kun 
s tana sitelo se li ankaŭ portas pafilon. 
Estis  eble, ke mi povos flugigi per
drikon; tamen, kiamaniere mi povos 
trafi ĝin, se ĝi ekflugos anstataŭ stari 
senmove, mi tute ne sciis. Multaj 
personoj uzas pafilon kontraŭ perdri
kojn. Mi preferas kuglopafilon: tio 
faras bonordan aferon el mortigo, kaj 
ne antaŭtempe remburas la birdon
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per plumbaj globetoj. La kuglopafilo 
estis el la fabrikejo de “Sharp,” kaj 
portis kuglo-kartoĉon (dek en la fun
to),—bonega ilo, la propraĵo  de amiko . 
mia, kiu intencis de antaŭ multaj ja 
roj, mortigi cervon per ĝi. Li povis 
trafi arbon per ĝi—se la vento ne 
blovas, kaj la a tmosfero estas tute 
taŭga, kaj la arbo ne estas t ro  mal
proksima — preskaŭ je ĉiu provo. 
Kompreneble, la arbo  devas havi iom 
da amplekso. Ne estas necese diri ke 
je tiu tempo mi ne estas ia ĉasisto. 
Antaŭ jaroj mi estis mortiginta  rube
kolon, kun pli humiligaj cirkonstancoj.  
La birdo estis sur malalta ĉerizarbo. 
Mi ŝargis grandan pafilon, iom plene, 
rampis sub la arbon, apogis la pafilon 
sur barilon, ĝia fino pli ol dek futoj 
malproksime de la birdo, fermis la 
ambaŭ okulojn, kaj tiris la tirilon. 
Kiam mi leviĝis, por  esplori pri kio 
okazis, ba rubekolo estas dispecigita 
en pli ol milo da pecetoj, neniu el 
kiuj estis sufiĉe granda por ebligi al 
naturis to  konstati de ĝi, al kia speco ĝi 
apartenas. T io  naŭzis min, rilate la 
vivon de ĉasisto. Mi mencias la oka
zintaĵon por  montri ,  ke, kvankam mi 
iris kolekti rubusojn armita,  ne estas 
g randa  neegaleco inter mi kaj la urso.

En ĉi tiu rubusejo oni estis vidinta 
ursojn. La ĵus pasintan someron nia 
nigrula kuiristino, akompanata  de na j
bara knabineto, estis kolektanta ru 
busojn tie, unu tagon, kiam urso el
venis el la arbaro kaj alpaŝis al ili. 
La knabineto forkuris, kaj evitis dan
ĝeron. Onklino “Chloe” (kioj) estis 
paralizata de teruro. Anstataŭ ekfor- 
kuri, ŝi sidiĝis sur la tero  kie ŝi estis 
starinta, kaj ekploris, kaj ekkriegis, 
fordonante sin al nepra  perdo. La 
urso estis konfuzata de tia konduto. 
Ci alproksimiĝis kaj rigardadis ŝin; ĝi 
ĉirkaŭ promenadis kaj elstudis ŝin. 
Kredeble, ĝi neniam estis vidinta ni
grulon kaj ne scias ĉu ŝi estos man
ĝebla; iaokaze, ĝi sin turnis kaj iris en 
la arbaron, ĉ i  tiu estas aŭtentika ek

zemplo de la ĝentila konsideremo de 
urso, kaj estas multe pli r imarkinda 
ol la toleremo de la famekonita leono, 
rilate la afrikan sklavon, ĉar la urso 
ne havis dornon en sia piedo.

Kiam mi estis suprenrampinta  la 
monteton, mi metis mian kuglopafilon 
kontraŭ arbon, kaj komencis kolekti 
rubusojn, allogate de arbeto  al arbeto 
per la n igra  brilo de la frukto (kiu 
ĉiam promesas pli multon je distanco 
ol ĝi plenumas kiam vi atingas ĝ in ) ; 
enpenetris pli kaj pli antaŭen, t ra  la 
de folioj ombritaj  bovin-vojetoj, ma
kulitaj de sunbriloj, en senarbejon 
post senarbejo. Je ĉiu flanko mi po 
vis aŭdi la t intadon de sonoriletoj, la 
kraketadon de branĉetoj,  kaj la pied
batadon de bovaro, kiu trovis kontraŭ 
la muŝoj rifuĝejon en la densaĵo. 
Foje, kiam mi trapenetris  densaĵon, 
mi renkontis dolĉan bovinon, kiu fikse 
rigardis min dum sekundo, kaj tiam 
iris en la arbetaĵon. Mi alkutimiĝis 
al ĉi tiu muta kuneco, kaj kolektadis 
silente, atr ibuanta Ia ĉian bruon al la 
bestaro, tute ne pensante pri vera 
urso. Fakte, tamen, la tutan tempon 
mi pensadis pri romantika urso, kaj, 
kolektante, mi elpensis rakonton pri 
kompleza ursino, kiu perdinte sian 
idon, ekkaptis knabineton en ĉi tiu 
sama arbaro, forportis ŝin ameme al 
kavaĵo, kaj nutris  ŝin per ursolakto 
kaj mielo. Kiam la knabino estis 
sufiĉe granda por forkuri, influita de 
siaj hereditaj instinktoj, ŝi elŝtelis, kaj 
venis en la valon al la patra  domo (ĉi 
tiu parto  de la rakonto estis tiel el
laborota, ke la infano rekonos sian 
patron pro iu familia similaĵo, kaj 
havos ian lingvon per kio ŝi povos 
alparoli lin) kaj rakontis al li pri kie 
loĝas la urso. La pa tro  prenis la 
pafilon, kaj gvidata de la senkompa
tema filino, iris en la arbaron kaj paf
mortis  la urson, kiu faris nenian kon
traŭstaron, kaj nur mortante,  turnis 
riproĉemajn okulojn je 'sia mort igan
to. La moralo  de ĉi tiu rakonto
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estos ĝentileco al bestoj.
Mi estis meze de tiu rakonto, kiam 

mi ekrigardis kelkajn metrojn for, 
apud la malproksima rando de la sen
arbejo. kaj tie estis urso! Gi estis 
staranta sur siaj malantaŭaj piedoj, 
faranta precize tion, kion mi estis 
faronta,—kolektante rubusojn. Per 
unu piedego ĝi klinigis la arbeton, 
kaj per la alia ĝi skrapis la rubusojn 
en sian buŝegon,—cu maturajn, ĉu 
nematurajn. Dirante ke mi estis sur
prizata, tute ne trafis la celon. Mi 
subite eltrovis ke mi tute ne deziras 
vidi urson. Preskaŭ sammomente la 
urso ekvidis min, ĉesis manĝi rubu
sojn, kaj rigardadis min per ĝoja sur
prizo. Estas tre facile imagi kion oni 
faros en tiaj cirkonstancoj; eble oni 
ne tion faros: Mi ne tion faris. La 
urso mallevis siajn antaŭajn piedojn 
kaj alpaŝis al mi.

Ne estas utile suprengrimpi arbon, 
havante tian bonegan grimpiston pos
te. Se nii ekklinis mi havis nenian 
dubon ke la urso postkuros min; kaj 
kvankam urso ne povas malsuprenku
ri monteton, tiel rapide kiel ĝi povas 
ĝin suprenkuri, tamen, mi sentis ke 
ĝi povos pli rapide trapasi tiun mal
glatan, kovritan de arbetajo teron ol 
mi, povos.

La urso alproksimiĝis. Subite mi 
ekpensis pri kiamaniere mi 'povos dis
tri ĝian menson, ĝis mi povos retur
nen marŝi al mia milita provizo. Mia 
sitelo estas preskaŭ plenplena je bo
negaj rubusoj,—multe pli bonegaj ol 
tiuj, kiujn la urso povos mem kolekti. 
Mi metis la sitelon surtere, kaj malra
pide posteniris, fiksante mian okulon, 
kiel bestodrasisto, sur la urso. La 
ruzo sukcesis.

La besto atingis la rubusojn, kaj 
haltis. Nckutimite manĝi el sitelo, 
ĝi renversis ĝin, nazumis inter la fruk
to, “manĝegante” (se estas tia vorto) 
ĝin, miksita kun folioj kaj terajo, kiel 
porko. La urso estas pli malĝentila 
manĝanto ol la porko. Kiam ajn ĝi

vizitas printempe la acersukcran kaba-* 
non, ĝi ĉiam renversas la sitelojn da 
siropo, kaj piedumas inter la glueca 
dolĉaĵo, malŝparante pli multe ol ĝi 
manĝadas. La maniero de la urso 
estas tute malagrabla.

Tuj kiam mia malamiko malsupre
nigis sian kapon, mi ekkuris. Iom 
senspira, kaj tremanta, mi atingis 
mian fidelan kuglo-pafilon. Estis tute 
ne tro frue. Mi povis aŭdi la urson, 
kraketantan tra la arbetajo, post mi. 
Kolera pro mia trompemo, li alprok
simiĝis. Mi sentis ke la vivtempo 
de unu el ni estas mallonga. La ra
pidecon de penso, je tia tempo, oni 
bone scias. Mi pensis oktavan volu
mon, ilustrigis ĝin, eldonigis ĝin, ven
dis kvindek milojn da ekzempleroj, 
kaj iris al Eŭropo je la profito, dum 
la urso estis trotanta trans la senar- 
betejon. Dum mi pretigis la pafilon 
mi rapide kaj nekontente rigardis mian 
tutan vivon. Mi notis, ke eĉ per tia 
deviga resumo, estas preskaŭ neeble 
rememori ion bonan, kion oni estas 
farinta. La pekoj elstaras neordinare 
klaraj. Mi rememoris ĵurnalan abo
non, kies pagon mi estis prokrastita 
jaron post jaro, ĝis kaj redaktoro, kaj 
jurnalo estis mortintaj, kaj nun, ne
niam povas esti pagita, dum la tuta 
eterno.

La urso ankoraŭ alproksimiĝis.
Mi provis rememori tion, kion mi 

legis pri renkontoj kun ursoj. Mi ne 
povis rekoni iun okazon kiam viro 
forkuris de urso en la arbaro, kaj res
tis sendifekte, kvankam mi povis re
memori sufiĉajn okazojn kiam la urso 
sukcese forkuris. Mi provis pripensi 
la plej bonan rimedon por mortigi 
urson, kiam oni ne estas sufiĉe prok
sime por bategi ĝin sur la kapo per 
la pafiltenile. Mia unua penso estis 
ke mi pafu je ĝia kapo; meti la kug
lon inter ĝiaj okuloj; sed tio estas 
danĝera eksperimento. La cerbo de 
la urso estas tre malgranda; kaj se 
oni ne trafas tion, la urso ne ĝenas
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pro kuglo en la kapo; tio estas, ne 
tuj. Mi rememoris ke tuja morto 
de la urso sekvos la plantadon de 
kuglo jus post ĝia antaŭa kruro, kaj 
sendita en ĝian koron. Tiu punkto 
estas ankaŭ malfacile trafota, se la 
urso ne staras kun la flanko kontraŭ 
vi, kiel celtabulo. Mi fine decidis pafi 
al ĝi laŭhazarde.

La urso ankoraŭ alproksimiĝis.
La konkurso ŝajnis al mi tre mal

simila al io ĉe Creedmore (boneko
nata loko por pafkonkursoj). Mi es
tis zorge leganta la raportojn de la 
tiea pafado; sed ne estas facile apliki 
la sperton, tiamaniere akiritan. Mi du
bis ĉu estus pli bone ke iiii pafu, ku
baine sur la stomako; ĉu sur la dorso, 
subtenante la pafilon per la piedfin
groj. Sed en neniu el tiuj pozicioj, 
mi pripensis, mi povos vidi la urson, 
ĝis ĝi cstos super mi. La distanco 
estas tro mallonga kaj la urso ne 
atendos dum mi ekzamenos la termo
metron kaj notos la direkton de la 
vento. Provo de la Creedmor’a me
todo, tial, devis esti forlasata; kaj mi 
forte bedaŭris ke mi ne estas leginta 
pli multajn raportojn pri senprepara 
pafado.

Car la urso alproksimiĝis.
Ali provis fiksi miajn lastajn pen

sojn je mia familio. Car mia familio 
estas malgranda, tio ne estis malfa
cila. Timo ke mi ofendos mian ed
zinon, aŭ vundos ŝiajn sentojn, regis 
en mia menso. Kiel ŝi maltrankvili
ĝos, kiam horo post horo pasigadas, 
kaj mi ne revenos! Kion opinios la 
ceteraj el la domuloj, kiam pasigis la 
posttagmezo kaj alvenos neniaj rubu
soj! Kia estos la ĉagreno de mia ed
zino, kiam oni portas al ŝi la informon 
ke .ŝia edzo estas manĝita de urso! 
Mi ne povas imagi ion pli humiligan, 
ol havi edzon, kiu estas manĝita de 
urso. Kaj tio ne estis mia sola mal
trankvilo. Je tiaj tempoj, oni ne po
vas kontroli la menson. Aleze de plej

gravaj danĝeroj, okazas la plej kapri
caj ideoj. Afi rigardis preter la plo
rantaj amikoj, kaj pripensis pri kian 
epitafon oni devos skribigi sur mian 
tombŝtonon. lon, iom jene:—

Ci Tie Kuŝas la Restaĵo
DE

Aranĝita de Urso 
Aŭg. 20, 1877

Gi estas tre nehema, kaj eĉ mal
agrabla epitafo. Tiu “manĝita de ur
so” estas netolerebla. Gi estas gro
teska. Kaj tiani mi pensis “Kiel 
tia lingvo ne taŭgas al kompakta 
esprimo.” Ne estus dece, skribi sur 
la ŝtonon nur “manĝita;” ĉar tio estus 
nedifinita, kaj postulus klarigon; de
vus signifi manĝita de kanibalo. Ci 
tiu malfacilajo ne povas okazi en la 
germana lingvo, en kiu essen signifas 
manĝado de homo, kaj fressen, de 
besto. Kiel simpla estus la afero ger
mane:—

HI EK LIEGT 
H O C H W O H L G E B O R E N
HERE.----------------------

GEFRESSEN 
Aug. 20, 1877

Tio. klarigas sin. La altrangnaski- 
tulo estas manĝita de besto, kaj kre
deble de urso,—besto kiu havas mal
bonan reputacion, de la tagoj de 
Elisha.

La urso ankoraŭ alproksimiĝis; 
fakte, ĝi jam alvenis. Mi supozis ke 
ĝi povas vidi la blankon de miaj oku
loj. Aliaj ĉiuj postaj pripensoj estis 
kunfuzaj. Ali levis la pafilon, celis 
la urson je ĝia brusto, kaj pafis. Tiam 
mi turnis min, kaj kuris kiel cervo. 
Ali ne aŭdis la urson sekvanta. Mi 
rigardis posten. La urso estis haltin
ta. Gi estis kuŝanta. Ali tiam re
memoris ke la pli bona agado, post 
kiam oni pafis pafilon, estas ĝin re
ŝargi. Tion mi faris, fiksante la oku
lojn je la urso. Li eĉ ne ekmovis. Ali 
marŝis reen, suspekteme. Estis tre
meto en ĝiaj malantaŭaj kruroj, sed
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nenia alia movado. Tamen, eble ĝi 
ŝajnigis; ursoj ofte ŝajnigas. Por esti 
certa, mi alproksimiĝis kaj pafis kug
lon en ĝian kapon. Tio nun ne ĝenis 
ĝin; nenio ĝenis ĝin. La morto estis 
veninta al ĝi per kompatema subiteco. 
Gi estis trankvila en morto. Por ke 
ĝi tiel restu, mi dispafis ĝian cerbon, 
kaj tiam ekiris hejmen. Mi estis mor
tiginta urson!

Malgraŭ mia ekscito, mi povis sen
zorge marŝi en la domon, kun indife
renta mieno. Estis horo da voĉoj:— 

"Kie estas viaj rubusoj?”
“Kial vi tiom longe restis for?”
"Kie estas via sitelo?”
"Mi postlasis la sitelon.”
“Postlasis la sitelon! Pro kio?” 
“Urso deziris ĝin.”
"Ho friponaĵo!”
“Nu, kiam mi lastatempe vidis ĝin, 

urso havis ĝin.”
“Ho ĉesu, vi ne ja vidis urson?” 
"Jes, mi ja vidis urson.”
“Cu ĝi kuradis?”
“Jes, ĝi kuradis sekve de mi.”
"Mi ne kredas, eĉ unu vorton. Kion 

vi faris?”
"Ho, nenion gravan,—krom mortigi 

la urson.”
Krioj de "Friponaĵo!” “Ne kre

das tion!” "Kie estas la urso?”
"Se vi deziras vidi la urson, vi de

vos iri en la arbaron. Mi ne povis 
senhelpe porti ĝin.”

Konvinkinte la demulojn ke io ne
ordinara estis okazinta, kaj incitinte 
iom malfruan timon je kelkaj el ili, 
rilate mian propran sendanĝeron, mi 
malsupreniris en la valon, por helpan
toj. La fama ursoĉasisto kiu adminis
tras la someran pension, akceptis mian 
rakonton kun nekredema rideto; kaj 
la nekredemeco disvastiĝis inter la 
ceteraj loĝantoj, kaj inter la pensio
nuloj, tuj kiam la rakonto estis ripe
tita. Tamen, ĉar mi serioze insistis,

kaj oferis alkonduki ilin al la urso, 
kolekto cl kvardek, aŭ kvindek perso
noj fine ekmovis kun mi por enporti 
la urson. Neniu kredis ke estas iu 
urso en la afero; sed ĉiu kiu povis 
havigi en si pafilon, portis unu: kaj ni 
eniris la arbaron, armitaj per pafiloj, 
pistoloj, fojnoforkoj, kaj bastonoj, 
kontraŭ ĉia okazontaĵo aŭ surprizo,— 
amaso elfarita precipe el mokemuloj 
kaj nekredantuloj.

Sed kiam mi alkondukis al la fatala 
loko, kaj montris la urson, kuŝantan 
paceme envolvata per sia propra felo,
10 simila al teruro ekkaptis la pensio
nulojn, kaj vera ekscito la enloĝan
tojn. Gi estis sendube urso! kaj la 
heroo de la batalo—nu, mi ne insistos 
pri tio. Sed, kia procesio estis tiu, 
portante hejmen la urson! kaj kia aŭ
danta™ rapide kolektiĝis en la valo, 
por vidi la urson! Nia plej elokventa 
predikisto neniam allogis, dimanĉe, 
tian kongregacion.

Kaj mi devas diri, ke miaj specialaj 
amikoj, kiuj estis ĉasistoj, sin konduas 
tre bone, entute. Ili ne neis ke estas 
urso, kvankam ili diris ke ĝi estas 
malgranda, rilate ursojn. Sinjoro 
Deane, kiu estas egale lerta per kuglo- 
pafilo kaj fiŝkaptilo, konsentis ke estis 
tre bonda trafo. Li kredeble estas la 
plej bonega salmokaptisto en Usono, 
kaj li estas egale bonega ĉasisto. Mi 
supozas ke neniu persono en Ameriko, 
pli multe deziras mortigi alkon, ol li. 
Sed li senbezone rimarkis, post kiam
11 ekzamenis la vundon de la urso, ke 
li estis vidinta tian trafon, faritan de 
la korno de bovino.

Tia babilado tute ne efikis min. 
Kiam mi ekdormis, tiun nokton, mia 
lasta dolĉa penso estis, "Mi estas mor
tiginta urson!”

Tradukita de
D-ro C. H. Fessenden.
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“ M I  R E K O M P E N C O S ”

Originala novelo de John L. Stangan 
(Speciale verkita por Amerika Esperantisto)

ĉap i t ro  VI
En la daŭro de tri jaroj Georgo 

kaj lia edzino estis tre feliĉaj. La 
bonfarintino de Georgo mortis, kaj 
ĉiom da ŝiaj posedaĵoj nun estas la 
liaj. Konsekvence, li estas unu el la 
plej riĉaj homoj en la urbego. Mario 
estis ideala kunestulino, edzino, kaj 
dommastrino, sed samtempe ekzistis 
fonto de malkontento al Georgo tial, 
ĉar ŝi havis nenian inklinon pri lite
raturajoj, dum libroj kaj liaj verka
joj estas la plej ĝuataj aferoj liaj. 
Laŭgrada ili kvazaŭ fremdiĝis, kaj 
finfine ili renkontiĝis nur ĉe la man
ĝetaĵo.

Iun tagon Georgo iris al libroven
dejo por aĉeti “Wilhelm Meisters 
Lerhjare” por ke li povu studi la 
kritikadon pri “Hamleto.” La ven
disto havis nur unu ekzempleron, 
kiun Georgo tuj aĉetis. Baldaŭ post 
tio. eniris la butikon du lukse vesti
taj virinoj—patrino kaj filino. La 
filino demandis pri la sama libro. Oni 
sciigis al ŝi, ke ne plu restas ekzem
plero de tiu libro. Sed, oni povos 
havigi unu al ŝi post’ unu monato. 
Maltrankvilcme ŝi diris, ke ŝi ne vo
las atendi dum tia longa tempo; tial 
ŝi serĉos aliloke.

Kenriĝ alproksimiĝis la virinojn, 
kaj afable diris, ke li volonte prunte
donos la de li jus aĉetitan ekzem
pleron. La virinoj kore dankis al li, 
post kiam la vendisto estis konati
ginta la interparolantojn. Baldaŭ 
Kenriĝ kaj Fraŭlino Kenvort ĝuis ĉar
man konversacion, uzante la germa
nan lingvon, dum la patrino trari
gardis kelkajn aliajn librojn pli mal
antaŭe en la butiko. Kiel kontenta 
kaj feliĉa estis Georgo pro tio, ke li 
estis renkontinta junulinon tiel bone 
instruitan; unu, kiu komprenis ion 
krom brodaĵon, vestaron, ktp. “Jen,” 
li pensis, “fraŭlino havanta saman li
teraturan guston, kian mi havas. Pro 
kio Mario ne estas simila al ŝi?”

“Certe, Sinjoro Kenriĝ.” diris 
Fraŭlino Kenvort. “mi vin dankas 
pro pruntedono de tiu ĉi libro. Kien 
mi sendos ĝin post kiam mi ĝin estos 
leginta?”

“Al tiu ĉi loko.” li respondis, pre
ninte la libron el ŝia mano, kaj skri

bante sian nomon kaj adreson sur 
unu el la kromfolioj. “Mi estas ja 
feliĉa, se mi faras iun servon al vi, 
Mario—ho, pardonon—mi estis pen
santa pri mia edzino; ŝia nomo estas 
Mario.”

“Bela nomo; tre belsona nomo.”
“Kaj ankaŭ ŝi estas tre bela virino; 

sed. ho ve, ŝi ne ŝatas librojn— havas 
neniun guston pri literaturajoj—same 
kiel vi!”

Sinjorino Kenvort alproksimiĝis, 
kaj post ne longe, la du virinoj eliris 
el la vendejo, la filino portante la li
bron. Venis en la kapo de Kenriĝ. 
“Tiu fraŭlino estas mia similpense- 
mulo,” kaj li decidis, ke li rerenkon
tos ŝin, se tio iel ebligos al li.

Post malmultaj tagoj li ricevis de 
Fraŭlino Kenvort letereton, kune kun 
la pruntedonita libro. Leginte la kel
kajn liniojn, li kuraĝis skribi al ŝi. 
Tion li tuj faris. Kia letero ĝi estis! 
Nur poeto, nur naskita amanto povas 
skribi tian.

“Mia kara amikino:—La libron mi 
ĵus ricevis. Kiel strangajo estas, ke 
vi kaj mi interesiĝas pri la sama libro, 
kaj pri la samaj temoj. Io en mia 
koro diras al mi, ke ne hazarde ni 
renkontiĝis! laŭ mia opinio, estis pro 
la sorto. Via aspekto al mi estas 
kiel la domplena spireto de printem
po, vekante la florojn en la kampo. 
Mi ne povas skribi al vi, ĉion, kio 
kuŝas en mia koro. Kiam vi perme
sus al mi vin denove renkonti? Kiam 
vi min permesos auskulti vian dolĉan 
voĉon? Mario, mia edzino, ja estas 
tre kara al mi, sed vi jam havas loke
ton varman en mia koro, tian ŝi 
neniam povus posedi. Per la leĝo 
mi estas alligita al ŝi; sed, vi estas 
mia nura anĝelo. Niaj animoj ne 
aŭskultu al la homfaritaj leĝoj. Per
mesu al mi. petu de vi vian amon. 
La morto eble iam apartigos Marion 
kaj min—tiam vi fariĝos mia edzino. 
Ne mortigu mian amon al vi. Io en 
viaj okuloj, dum ni estis en la libro
vendejo. montris al mi, ke eble ne 
vane mi petos pri via amo. Ho, se 
mi povus—ha, mi! Kiam mi povos 
vin denove vidi?”

“ĉiam via,
“G. K.”
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La sekvantan tagon li ricevis re
spondon al tiu eksterordinara letero 
kaj la de li senditan leteron. Sed, la 
skribinto ne estas Fraŭlino Kcnvort; 
ties patrino skribis ĝin. Sinjorino 
Kcnvort estis virino je malmultaj 
vortoj—kiam okazo tion bezonigis— 
kaj sur nur unu paĝo ŝi sukcesis kom
prenigi tre klare siajn ideojn, ŝi sci
igis al Kenriĝ. ke laŭ ŝia opinio li es
tas kanajlo tial. ĉar li uzis okazon 
katizitan de libropruntadono skribi 
tian abomenan, insultitan leteron al 
ŝia filino. Ŝi avertis al li, ke li neniam 
ripetu la insulton; plu ol tio, ŝi mal
permesis ke li iam refoje parolu eĉ 
unu vorton al la filino.Leginte tiun leteron, li disŝiris ĝin, 
kaj la restaĵon li enĵetis en la fajre
jon. Nezorgeme, li lasis la de li .skri
bitan leteron sur la tablo. Li leviĝis, 
surmetis la ĉapelon, kaj ekstcrcniris 
por ĉevalpromeni.

Dum la posttagmezo, laŭ sia kuti
mo, Mario eniris la libroĉambron por
tante bukedon, kaj komencis rearanĝi 
la librojn kaj paperojn. Estis fatala 
momento, en kiu ŝi ekvidis la leteron 
skribitan de sia edzo la hieraŭan ta
gon. Kvazaŭ liidoj de fajro vidiĝis 
antaŭ ŝiaj okuloj dum ŝi legis tiun 
leteron. Ŝi preskaŭ svenis. La sun
radioj eniĝis la ĉambron, kaj la kam
ero je la apuda fenestro kantis sian 
belan kanton, kvazaŭ mokante ŝin en 
ŝia malfeliĉeco.

“Kio estas tiu ĉi virino,” ŝi laŭte 
kriis, timigata de ŝia propra voĉo. 
“Mi estas lia edzino, sed li skribis, ke 
mi neniam povos posedi tian lokon en 
lia koro kian tiu ĉi—virinaĉo! Georgo 
mia! Mi adoris vin kiel mian amatan 
edzon, kaj nun—jen, vi petegas por 
la amo de alia, de ini nekonata virino! 
Dio. kompatu min—min helpu!”

Si preskaŭ ŝtoniĝis tuj kiam ŝi plene 
komprenis la signifon de la letero, 
La larmoj ne elfluis, kvankam ŝia ko
ro preskaŭ rompiĝis. En tiaj okazoj 
de malfeliĉeco, mortigantoj kaj mem
mortigantoj naskiĝas. Si eltiris tir
keston kaj el ĝi ŝi elprenis revolve
ron. ŝi rememoris linion de iu poeto 
—“Forpasos nur momento, kaj ĉio 
ĉi tio finiĝos.”Tiujn vortojn ŝi nun tute kompre
nas, dum ŝi pretigas la ĉanon por sin 
mortpafi, ŝi celis sian tempion, kaj 
la muskeloj de la montra fingro jam 
rigidiĝis. La kaldero denove komen
cis kanton, kies notoj sonis kiel krie
goj de diablo. La ĉano falis; estis 
laŭta bruo—rompiĝo de vitro, kaj ŝi 
falis senkonscie sur la plankon. La

birdo subite finis sian kanton — la 
kanto kiu estis savinta al Mario la 
vivon. La kuglo traboris vivamplek- 
san portreton de ŝia edzo, kaj tordis- 
ŝirinte la manon, ĝi trafis grandan 
spegulon, kies pecetoj disĵetiĝis ĉir
kaŭe.

ĉap i t ro  V II
Du horojn poste, kiam Kenriĝ re

venis de sia ĉevalpromcno, lia edzino 
ne plu estas en la domo. Li rapidis 
al la ĉevalejo kie oni sciigis al li, ke 
lia edzino antaŭ du horoj rapide for
rajdis. Li revenis (tamen, kaj rekte 
iris en la librejon. Tio, kio unue al
tiris lian atenton estis revolvero ku
ŝanta sur la planko. Ekzameninte la 
pafilon li sciiĝis, ke unu kuglo estis 
forpafita, kaj tiam liaj okuloj ekvidis 
la disrompitan spegulon. En unu mo
mento ĉio klariĝas al li; tie sur la 
tablo estas lia letero—tiu. kiun li skri
bis al Louizino. Nedubeble Mario es
tis leginta la leteron, kaj poste ek
penis sin mortigi! Li preskaŭ duon
konscie falis en seĝon. Li ĉirkaŭen 
rigardis, kaj post nelonga tempospaco 
li notis, ke la pafita kuglo estis de
truinta la dekstran manon en la por
treto; (iu mano lia, per kiu li skribis 
tiujn amplenajn vortojn al alia virino. 
Ankaŭ la spegulo estis detruita—tiel 
same kiel lia hejmo!

Post sia sinreregado, li kuregis al la 
ĉevalejo, seligis ĉevalon, konatigis al 
la ĉevalisto, ke eble li tiun nokton ne 
hejmen revenos, kaj forrajdis kiel 
frenezulo. “Mario,” li pensis al si, 
“certe reiras al sia gepatra domo,” 
kai 'tiuloke!! li direktis la ĉevalon.

ĉirkaŭ la meznokto li eniris la bie
non kiun li tiel bone konas. Tie ĉi ja 
estas la kampoj kie li kaj Mario—jam 
infanoj—kolektis florojn; tie sur mon
teto sidas la lernejo; tie nemalprok
sime estas la roko sur kiu ili enami
ĝis. Kaj tie estas la domo; ŝia fenes
tro. Larmoj de malespcro plenigis 
liajn okulojn. Tenante la konduki
lojn per la maldekstra mano, li levis 
la dekstran por forviŝi la larmojn. 
Subite sonis ekpafo sekvata de eho— 
li sentis pikdoloron en sia levita 
mano. Li falis de sur la ĉevalo, dum
la besto eksaltis flanken.

* * * * * *

Antaŭ kelkaj horoj, dum la Dek- 
ster’ familio kune sidis en la librejo, 
oni klare aŭdis frapojn de ĉevalhufoj 
rapide alproksimiĝantaj la domon. 
Sinjorino Dekster kuris al la fenestro 
ĝuste kiam ĉevalo kaj ĝia rajdanto 
envenis la korton. Rekoninte Mario’n 
la patrino preskaŭ svenis pro timo.
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“Kio estas tiu?” demandis Sinjoro 
Dekster.

“lu tien ĉi venas,” ŝi subvoĉe aŭ
digis.

“Mi ja scias, ke iu venas I Mi havas 
orelojn! Kiu venas?”

“Edzo,” malrapide diris la patrino, 
“Mario venas.”

La patro salte leviĝis, samtempe el
puŝanta blasfemadon. “Tiu filmado 
ne povas eniri mian domon! Cu vi 
min aŭdas? Ŝi amforkuris—la diablo 
ŝin prenu! Nia Mario estas mortinta. 
Ŝi mortis tiun nokton kiam ŝi mal
honorigis ĉiun el ni. Mia malbeno 
restu sur ŝia kapo. Ŝi ne povas eniri 
mian domon—neniam!”

“Edzo, ŝi estas nia filino; nia karno 
kaj sango, kaj tute egale estas, kion 
ŝi estas farinta, ŝi revenas, kaj ja 
estas nia devo gepatrece akcepti ŝin. 
Ambaŭ ni—iun tagon—eble petegos 
pardonon, kaj ĝin ne ricevos—eble es
tos tro malfrue!”

“Al kiu mi iam petegos pardonon?” 
kolereme demandis Sinjoro Dekster.

"Al la ĉiopova Dio!” varmege respondis ŝi.
Sonoris mallaŭta fingrofrapo sur la 

malantaŭa pordo. Cin malfermis Sin
jorino Dekster, kaj Mario preskaŭ 
'enfalis la ĉambron.

“Mia kompatinda filino!” ekkriis la 
patrino. “Mario! Kio okazis? Paro
lu al mi?”

Dum ili ambaŭ paŝis en la librejon, 
Mario ekparolas.

"Ho, patrino mia—patro—pardonu 
al mi mian pekon—pardonon mi pe
tas. Ne nur por mi mem mi petegas, 
sed—kaj ne por mia edzo; edzon mi 
ne havas! Permesu, ke mi restu ĉi 
tie nelongan tempon—ne povos esti 
longa. Ho, patrino mia, patrino mia! 
Patro, ĉu vi ne pardonos? Mi restu 
mallongan tempon!”

“Vi inferidino, maldankema filina- 
ĉo.” siblis la kolera patro; “tie estas 
la pordo—tuj forlasu por ĉiam mian 
domon! Neniu edzo? Belan dancon 
vi dancadis dum la pasintaj tri jaroj! 
Kie estas via amanto? Kie li estas? 
Ambaŭ vi estu malbenataj! Foriru!”

Mario kuris al la patro prenante 
lian manon. “Patro,” ŝi ekscitite kriis, 
“mi bone scias, ke mi malbonagis, sed 
spite de tio,—je la nomo de Dio—ne 
forpelu min. Dio mia! Cu vi ne po
vas vidi, ke—mi ne estas sola. Pa
trino, certe vi komprenas! Rigardu 
min! Permesu ke mi restu mallongan 
tempon.”

Ŝi falis plankon ĉe la piedoj patraj.
Elpuŝante blasfemajon li pugno

frapis la filinon, kaj ŝi sterniĝis kva
zaŭ mortigite. Kiel tigrino la pat
rino eksaltis al la edzo, kaj ŝi puŝegis 
lin en iun seĝon.

“Besto vi estas! Cu vi forgesas, ke 
vi estas ŝia patro? Se jes, ne forgesu, 
ke mi estas ŝia patrino. Sovaĝbestoj 
batalas por siaj idoj—mi batalas por 
mia. Honto al vi! Honto! Kia do
maĝo estas, ke mi estas la edzino de 
tia bruto kia vi! Eble Mario nebone 
agis; se tio estas ja fakto, tiom pli ni 
devus pardoni, kaj ami ŝin. De kiam 
vi fariĝis sanktulo? Ha, ha! Sajnas, 
vi tute forgesas kiamaniere vi trom
pis min kiam mi ankoraŭ estis junu
lino!”

Dum la patrino diris tiujn vortojn, 
ŝi karese levis Mario’n kaj forviŝis la 
sangon de sur la buŝo de I’ filino. 
“Karulo,” ŝi diris, “via patrino an
koraŭ amas vin, kaj ŝirmos vin je sia 
propra vivo, se tio estus necese. Ve
nu kun mi!” kaj ambaŭ iris en apudan 
ĉambron.

Sinjoro Dekster estis vekata el sia 
mortsimila letargio per la enirkuro de 
sia filo, Franko.

“Je la nomo de Dio,” ekkriis tiu 
ĉi, “rapidu kun mi! Senrajdata ĉe
valo jus pretertrotis min—io okazis!”

La patro apenaŭ ne aŭdis la filon. 
Franko kuris al sia patro, kaj forte 
skuis lin. “Patro!” li denove kriis, 
“ĉu vi ne aŭdas min? Io eksterordi
nara okazis!”

Franko sukcesis helpi sian patron 
sur liajn piedojn, kaj kvazaŭ cltiregis 
lin al la ankoraŭ malfermita pordo. 
Depreninte la patran ĉapelon for de 
hoko li surmetis ĝin sur lian kapon, 
kaj ambaŭ malaperis en la mallume
con.

La malvarmeta nokta aero estis kiel 
kuracilo al Sinjoro Dekster, kaj bal
daŭ li tute konsciis pri la afero. Li 
ekdemandis al sia filo pri tio, kio 
okazis.

“Neniun vorton nuntempe!” estis 
ĉio, kion respondis la filo.

Post nelonge ili trovis, apud la pi
edvojeto laŭlonge la landavojo, vun
ditan viron, kaj ambaŭ tuj rekonis 
la vizaĝon de Georgo Kcnriĝ.

“Diablo! Vi! Kiamaniere vi al
venis tien ĉi? Kio okazis?” spirege 
demandis Sinjoro Dekster.

“Oni pafis al mi,” estis la respondo. 
La parolinto iom suprenlevis sian 
dekstran manon, kiu estis senforma 
aro de ostoj kaj disŝirita karno, vidi
gante kadavrecan aspekton en la pala 
lunlumo.

“Domage estas, ke ne estas via
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kapo,” siblis Sinjoro Dekster. “Tio 
estus justa rekompenco al vi por via 
forrabo de mia filino, vi kanajlo.” 

“Patro,” simpatieme interrompis 
Franko, “la viro ja estas terure vun
dita. Ni ne estu tro severa kontraŭ 
li. Helpu min alporti lin al la domo.” 

Kenriĝ, malfortige pro la perdo 
de sango, estis alportata al la domo. 
Oni venigis kuraciston kiu, post di
agnozo, decidis ke estas nepre necese 
fortranĉu la vunditan manon. Post 
kiam Kenriĝ eliris el sub la influo de 
I’ etero, li fariĝis frenezemaj kaj pa
tose blekis, “Mario! Mario! La dek
stra mano! Tiu malbenita mano! Vi 
ĝin forpafis! Vi meni ĝin forpafis! 
Ha, ha! Karulo mia, pro kio mi de
vus pardoni vin?”

Trankviligiloj!! oni donis al li, kaj 
post nelonge li ekdormis.

Dum ĉio tio ĉi okazis, Sinjorino 
Dekster kaj Mario estis en iu dueta
ĝa ĉambro. Franko paŝis ĉirkaŭe la 
librejon. La patro prenis la pafilon 
de Franko, kaj atente rigardadis ĝin. 

“Cu ĝi ankoraŭ estas ŝargata?” 
“Unu tubo estas malplena,” diris 

Franko.
“Unu tubo ŝarĝita,” siblis Sinjoro

Dekster. “Mia filo, diru al mi----ĉu
vi---- intence-----------?”

“S-ŝ-ŝŝŝŝ! Patro, dank’ al Dio, li 
ne mortos! Sed, mi malamegas lin, 
ne nur ĉar li kunforkuris kun mia fra
tino, sed ankaŭ pro tio, ke li pugno
frapis min. Tiutempe mi certigis al 
li. ke li iam kare pagus pro tiu ago— 
kaj. li do pagis!”

“Mia Dio. knabo! Cu vi efektive 
komprenas kion vi diras? Vi pres
kaŭ fariĝis mortiganto. Parolu pli 
mallaŭte.”

La vundita denove duonvekiĝis. 
“Mario,” li frenezeme diris. “Mario 
ĝin forpafis! Ha, ha, ha! Sed, ŝi ja

havis bonan kialon. Vi! Vi! Kiuj 
vi estas? Neniam, mi petegas al vi, 
neniam unu parolon al iu ajn persono 
pri tio, kion mi jus diris—promesu al 
mi! La saman manon ŝi forpafis la 
hieraŭan posttagmezon,” kaj li ree 
ekdormiĝis.

*  *  *  *  *

Patro kaj filo dum kelkaj minutoj 
diris nenion; ili profunde pensadis. 
La patro unue rompis la silenton. 

“Franko, via fratino hejmenvenis.” 
“Mario?”
“Jes.”
“Kie ŝi nun estas?”
“Supre—en la patrina ĉambro. Si 

ne bone sanas. Pli bone estus, se vi 
ne renkontus ŝin ĉi tiun nokton.” 
Forpasis kelkaj minutoj. Tiam diris 
la patro: “Eble estus bone, se vi al
vokus vian patrinon por ke ŝi sciiĝu 
pri la vundita viro tie. Ne estas iu 
bona kialo pro kio ni devus prokrasti 
ĝis morgaŭ.”

“Patro,” serioze petis Franko, “certe 
vi nenion diros al ŝi pri ĉi tio!”

“Tute ne!”
Franko frapis sur la pordo de V 

patrina ĉambro, sed aŭdiĝis neniu 
respondo. Li malfermis senbrue la 
pordon. Troviĝis neniu interne. Li 
kuris malsupren, preskaŭ falis en la 
librejon, kaj kriis al la patro.

“Nek Mario nek la patrino estas en 
ĉi ties ĉambro! Kaj la lito estas ne
tuŝita!”

“Ili ne estas en la ĉambro?”
“Neniu estas en la ĉambro!”
Patro kaj filo traserĉis la tutan do

mon, sed ne trovis aŭ Sinjorinon 
Dekster’on, aŭ Mario’n. Ili ja fores
tis—ĉapeloj, vestaro, kaj ĉio estas for. 
Eĉ la el ebono farita monskatoleto 
estis for.

(D aŭrigo ta)

“Kiel vi scias ke li estas fremdulo?”
“Nu, li tiel ĝuste parolas angle: kaj povas kanti la tu tan ‘Stelor

namita Standardo.’ Neniu naskita amerikano povas fari tion.”
—Chicago News.

Edno—Sro. Vilkins estas terura mensogulo, ĉu ne?
Gracio—Ne. Ne ĉiam. Li diris ion tre ĉarman al mi hieraŭ 

vespere. —Somerville Journal.
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LA  V A G A N TO J

K ontrak to  estas  donita al kom pa
nio por prepari du mejlojn  de akvo
tubo, formante unu par ton  de la akvo
proviza sistemo en la urbo Nov- 
Jorko. La tulio konsistos el 825 p a r 
toj, ĉiu proksimume 12 futojn longa 
kaj neniu el la par to j  ĝus te  rekta  
pro la malebena marfundo.

Fremduloj de ia nacio estas ne
popularaj en Meksiklando. L a  A n 
glikanoj kaj Amerikanoj estas treege 
malamataj de la pli malaltaj  klasoj. 
Tipa Meksikano el ĉi tiu klaso estas 
malgranda viro, nigrohara,  kuproko
lora, kun e ls tarantaj  vangostoj  same 
kiel la Amerika Indiano. Lia ĉefa 
okupado estas dormado, kaj lia plej 
alta celo estas vetludi kaj amindumi.

Flanoj por la observado de “Virino- 
tago” de la laborantaj  virinoj de St. 
Pe te rburgo ,  Rusujo, estas  tu te  ro m 
pitaj de la policanoj. O n i  intencis 
festi ĉefe per lekcioj pri aferoj kiuj 
influas la laboron kaj pozicion de 
virinoj. La policanoj arestis  multajn 
virinojn an taŭ  la nomita  tago, kel
kaj el ili apar tenan te  al la bone in
s tru ita j  klasoj, kaj malpermesis  ĉiujn 
kunvenojn escepte unu. Tamen, tri 
parolant inoj  por  ĉi tiu kunveno estis 
aresti ta j  an taŭ  la tago  alvenis, kaj la 
kunveno finiĝis pos t  nur  du virinoj 
parolis. La ĉeestan taro  penis formi 
procesion ĉe la fino, sed ĉi tiu estis 
ankaŭ tu te  rompita  kaj okazis pluaj 
arestoj.

LA B A T A L O  D E  LA F O R M I K O J  
de H en ry  D. T h o rcau  '

N U  tagon kiam mi aliris al mia 
lignaĵejo— aŭ, pli korekte, al 
mia amaso da a rbs tum poj—mi 
rimarkis  du g randa jn  formi

kojn, unu ruĝa, la cetera nigra, kiuj 
furioze batalis  unu  kontraŭ  la alian. 
La nigra formiko estis la pli granda 
el la du, havante preskaŭ duoncolon 
da longeco. Premkaptin te  unu la ali
an, ili ne malligis la tenadon, sed sen
halte baraktadis, kaj ĉ i r k a ŭ n a ĝ i s  sin 
sur la lignajctoj.

Pli malproksimen rigardante,  mi 
vidis ke ĉiuj el la lignajetoj estis kov
ritaj per tiaj ba ta lan to j ;  ke jen  ne 
estas duelo sed milito, milito inter  du 
formikidaroj, la ruĝajn ĉiam kontraŭ-  
batalantajn la nigrajn, kaj ofte je du 
ruĝuloj po unu nigrulo.

La legioj de ĉi tiuj mirmidonoj 
troviĝis sur ĉiuj el la monte to j  kaj

en ĉiuj el la valetoj en mia lignaĵejo, 
kaj la te ro  jam  estis kovrita per la 
mortig ito j  kaj la m ortiganto j ,  kaj cl 
la ruĝuloj kaj el la nigruloj. Ciu- 
flanke ili sin intermiksis je m ortiga  
batalado, tam en sen ia bruo  tia kian 
mi povus aŭdi, kaj homaj soldatoj 
neniam interbataladis tiel f irmintcn- 
cite.

En  malgranda, sunrava valeto inter 
la lignajetoj mi rigardis du kiuj estis 
firme kunligitaj unu kun la alia, jen je 
la meztago, pretaj  ambaŭ batali  ĝis 
kiam la suno subiros aŭ la vivo eliros. 
La pli m alg randa  ruĝa  probatalanto  
estis liginta sin, simile al ŝraŭbtenilo, 
al la an taŭa ĵo  de sia malamiko, kaj 
dum la tu ta  baraktado  sur tiu ba ta l
kampo li neniam eĉ m omente  ĉesis 
mordetadi  je  unu el la antenoj de la 
nigrulo, jam formordetin te  la ceteran. 
Dume la nigrulo ĉirkaŭpelis lin de 
flanko flanken, kaj mi rimarkis, pli
proksime rigardante, ke jam  li estis



28 A M E R IK A  E S P E R A N T I S T O

seniginta sian kontraŭulon je kelkaj 
membroj.  Je la persisteco de dogoj 
ili interbatalis, nek unu nek la alia 
montrante  ian inklinon forkuri. Evi
dente estis ke ilia batalkrio estas— 
Venku aŭ mortu.

Dume alproksimiĝis unu ruĝa  fo r 
miko. laŭ la monteflanko de ĉi tiu 
valeto, verŝajne multe ekscitite, kiu 
aŭ jam estis mortiginta  sian malami
kon aŭ ankoraŭ ne estis partopreninta  
en la batalo— sendube ne—unu kies 
patrino, kredeble, estis dirinta—Re
venu aŭ portante  vian ŝildon aŭ p o r 
tate sur ĝi. Aŭ eble li estis iu Aĥilo 
kiu estis nutr in ta  sian koleron aparte, 
kaj kiu nun venis por venĝi aŭ savi 
sian P a t r o l o n .

De malproksime li vidis ĉi tiun mal
egalan batalon—ĉar la nigruloj estis 
duoble pli grandaj ol la ruĝuloj—kaj 
rapide li alproksimiĝis ĝis li staris 
gardeme je duoncolo distance de la 
batalantoj.  Tiam, a tendinte  ĝus t
okaze, li saltis sur la dorson de la 
nigra militisto kaj komencis operacii 
ĉe la radiko de la dekstra k ruro  de 
tiu, permesante la malamikon elekti 
laŭvole inter liaj propraj  membroj.  
Kaj nun jen tri kiuj estis kunligantaj 
sin por la dumvivo, kvazaŭ ia nova 
speco de altireco estis elpensita, speco 
kiu nuligus ĉiujn aliajn ŝlosilojn kaj 
cementojn.

Mi ne estus surprizita je tiu tempo 
se mi estus eltrovinta ke tiuj batalan
toj havas siajn respektivajn muzik
bandojn s ta ran ta jn  sur altaj lignaje- 
toj. ludantaj siajn naciajn himnojn 

o r  ekscitigi la malviglulojn kaj por 
imagigi la m ort igan ta jn  militistojn. 
Eĉ mi mem estis iome ekscitita, 

kvazaŭ ili estis viroj. J u  pli vi pri
pensas la aferon des malpli la dife
renco. Kaj certe ne troviĝas en la 
historio de mia urbeto, Concord—se 
ja en la historio de Ameriko— raporto  
pri iu batalo, kiu komparas  kun ĉi tiu, 
ĉu laŭ Ia nombroj kiuj partoprenis  ĉu 
laŭ la patriotismo kaj heroismo vidi
gitaj. Laŭnombrc kaj laŭ la buĉado 
ĝi estis alia Aŭsterlitzo aŭ Dresdeno. 
Ea batalo de Concord! En  tiu du 
mortigitaj  inter  la patriotoj  kaj unu, 
Luther  Blanchard, vundita! Ci tie ĉiu 
formiko estis kvazaŭ Buttrick, tiu kiu 
ekkriis—“ Pafu! P ro  la amo de Dio, 
pafu!” Kaj jen milojn tuŝis la sorto

de Davis kaj Hosmer,  la du patriotoj 
kiuj falis mortigite.

Ci tie ne troviĝis eĉ unu dungito. 
Mi ne dubas ke ili batalis pro  princi
po, same kiel niaj prapatroj,  tamen 
ne kiel ili, por  eviti tr ipencan impos
ton je teo ;  kaj mi ne dubas ke la re
zultatoj de ĉi tiu batalo estos tiel 
gravaj kaj memorindaj  je  tiuj kiujn 
ĝi tuŝas, kiel la rezultatoj de la ba
talo de Bunker Hill por  ni.

Mi prenis la l ignajeton sur kiu ba
taladis la tri kiujn mi speciale pri
skribis, enportis  ĝin en mian domon, 
kaj metis ĝin sub glaso sur la fenes
treto, por ke nii povu vidi la rezulta
ton de la batalo.

Per mikroskopo mi povis vidi ke la 
unua ruĝa  formiko diligente morde
tadis je  la an taŭa  kruro de sia mal
amiko, jam fortireginte la ceteran an
tenon, sed lia propra  b rus to  estis tute 
fordeŝirita  tiel ke tiuj vivigaj organoj 
kiuj tie troviĝis estis malkovritaj je 
la buŝego de la nigra militisto kies 
b rus ta rm ajo  estis, verŝajne, tiel dika 
ke li ne povis ĝin trapiki. La nigre
taj karbunkloj de la okuloj de la 
suferanto brilis je furiozeco tia kian 
nur la milito povas ekscitigi.

Dum plia horo  ili interbaraktadis 
sub la glaso, kaj kiam mi ree rigardis, 
la nigra soldato estis f o r m o r d i t a  de 
la korpoj la kapojn de siaj kontraŭ
uloj, kaj la ankoraŭ  vivhavaj kapoj

Sendis  je liaj flankoj, kvazaŭaj tro- 
eoj ĉe lia selo. F irm e kunligitaj ili 

estis, kaj per malfortaj penoj—ĉar li 
estis sen antenoj,  restis  nur parto de 
kruro, kaj kiom da alispecaj vundoj 
li havis mi ne sciis—li estis klopo
danta  sin liberigi de ili. Pos t  duon
horo  li sukcesis; nii forprenis la gla
son. kaj for de la fenestreto li iris, 
tiel kripligite. Cu li postvivis tiun 
bataladon kaj restadis dum siaj postaj 
tagoj en iu Hospita lo  por  Vunditoj 
mi ne scias, sed mi pensis ke lia in- 
dustrikapablcco ne multe valoros post 
tiu bataltago.

Mi neniam ellernis kiu partio ven
kis, nek la kaŭzon de la milito, sed 
dum la resto  de tiu tago  mi sentis 
kvazaŭ mi estis ekscitita kaj k o d i n 
ta per la r igardado al la terureco kaj 
buĉado de homa batalo antaŭ mia 
pordo.

El “W A L D E N ” tradukis  ESTO



O rder B lank (F o r  N ew  Subscribers only)

PLEA SE W R IT E NAM E AND A D D RESS W IT H  EX TR EM E CARE. In  remitting» i t  is 
qu ite  safe to send a  dollar bill and 5 0  ono-cent stam ps, o r a  coin if  well w rapped. We accep t one-cent 
stam ps fo r any sm all amount.

S U B S C R I P T I O N  O R D E R  
American Esperantist Company,

I enclose $1.50, for w hich m ail to m y address one cloth- 
bound copy of T h e  Am erican Esperanto Book, and Am erika 
Esperantisto one year.
Name S tree t, Route

City S tate

Sino. Trippler—Mia edzo estas treege nezorga.
Sino. Rippler—Kiel?
Sino. T.—Nu, li opiniis ke la m aterialo por mia nova jupo estas 

k u lv u a lo  kaj li alnaj Ictis ĝin al la fenestroj. —Judge.

LA D IF E R E N C O
Vilĉjo—Paĉjo, kio estas la diferenco inter la genio kaj la talento? 
Paĉjo—Talento ricevas monpagon ĉiusabate, mia filo.

E N R O L L M E N T  B L A N K

D r. B. K. Ŝimonek,
1669 Blue Island Ave.,

Chicago.
I wish to join the 7th National 

Esperan to  Congress and send here
with the following fees:

(M ark  fund o r  funds to  w hich you wish 
to  subscribe).
KANA Membership  Card . . $.50
Congress T i c k e t ......................... $5.00
G uaran ty  F u n d ......................... $5.00
N a m e ...........................................................
A d d re s s ................................................

THE ESPERANTO KEY
(American Edition)

The  m ost  inexpensive, m o s t  valu
able, and m ost  efficient propagandilo  
on the market.

Send 2c for sample 
25 fo r  25c 100 fo r $1.00

T H E
A M E R IC A N  E S P E R A N T IS T  CO.

In co rp o ra ted  
W e s t N ew ton, M ass.

Date



T H E  MAGIC 
H O U SE H O L D  L IG H T E R  

P R I C E  25 C E N T S

T H E  N O V ITA S 
PO C K ET L IG H T E R

P a te n t  applied for

W ithout  doubt  the 
cleverest device of 
its kind ever invent
ed. A miniature 
pocket lamp— handy 
— safe —  always 
ready — economical. 
Simplicity itself — 
no complicated
mechanism — auto
matic feed to spark
ing metal.

T u rn  the wheel; 
I t  l ights the wick.

Smallest pocket 
l ighter ever made, 
weighing only 1-2 
ounce. Fits vest
pocket. E x tra  re
fills only 5 cents. 
Invaluable to  sm ok
ers—to  everybody. 
Handsomely  nickel 
plated and polished.

P R I C E  25 C E N T S

Full  size with 
cover removed

E norm ous  m anufac tur ing  facilities 
have made it possible for us to estab
lish a retail price of 25 cents.

E x tra  Refills—mounted on brass 
screws—5 cents.

Samples sent prepaid on receipt of 
price.

No unsightly  charred  matchsticks 
to annoy the housewife.
Thousands  of lights w ithout  refilling.

A beautifully nickeled and polished 
reservoir, containing absorbent cot
ton which is sa tura ted  with gasoline. 
(O ne  filling lasts several months.) 
A lighting rod with asbestos tip is 
provided with Novitas Sparking 
Metal. D raw  this quickly down the 
file—

Z I P P —I T  L I G H T S .  T h a t ’s all. 
Superior to any W all  L ight ing  De

vice heretofore  invented.

F O R  S O U V E N I R  A N D  P R E S E N 
T A T I O N  P U R P O S E S

as well as for the Holiday Trade, we 
make a special style of the N O V I T 
AS P O C K E T  L I G H T E R  in

H E A V Y  Q U A D R U P L E  S I L V E R
P L A T E

P R I C E  50 C E N T S

A N Y  O F  T H E  A R T IC L E S  A D 

V E R T I S E D  S E N T  P O S T P A I D  O N  

R E C E I P T  O F  P R IC E .

W E S T  N E W T O N ,  MASS., U. S. A

When writing to advertisers please mention AMERIKA ESPERANTISTO



N O V IT A S GAS L IG H T E R

Half  Size
W c  have perfected a H ouseho ld  Gas Lighter,  which w e believe to  he 

superior to any heretofore  made. I t  is constructed  on the same principle as 
our Novitas Pocket L ighter ;  uses ve ry  little spark ing  metal;  is quick and 
dependable; and above all is simple. The  accom panying  illustration shows its 
action. A  "twist of the th u m b ” against  the corrugated  wheel in the handle, 
and hundreds of little sparks appear  at once. These  sparks instantly  ignite 
any gas jet.

I t  is useful in the  kitchen for igniting the gas stove, invaluable th ro u g h 
out the house, and is fur therm ore  of special importance to  all automobile  ow n
ers in l ighting the acetylene lamps on the ir  cars.

The  Sparking Metal itself is adjustable  by means of a  small screw a t  tile 
side of the Lighter,  and a single piece of it will last  many, m any  months.

E x tra  Refills m ay  be had at 5c each, our  Refills being of the very highest 
grade, unaffected by moisture.

Each L igh ter  is neatly boxed.
P R I C E  25 C E N T S

T H E  “ STO R M ” L IG H T E R

A little contrivance, built on the general  lines of the world-renowned 
Novitas Pocke t  Lighter,  .which will light a cigar or pipe in the fiercest storm.

Its construct ion  is simple indeed— its action still m ore  so. A  tube carry 
ing a  wick—a hardened steel igniting wheel—a piece of Novitas  Sparking 
Metal—th a t ’s all. . ^

Pull  out the wick, tu rn  the wheel, flash—the  wick lights. I t  will no t  give 
a bright  flame, bu t  burns  slowly, like the tinder of our forefathers.

D raw  the wick back into the case—out goes  the light.
E x t ra  wicks and ex tra  refills are supplied at 5 cents each. Every  Lighter  

comes ready for use, with tw o  wicks; the Sparking  Metal itself giving thous
ands of lights.

P R I C E  25 C E N T S

M ODOC SALES CO
W E ST  N E W T O N , MASS., U. S. A.

When wanting to advertisers please mention AMERIKA ESPERANTISTO



T H E  U N IQ U E
K N IF E  SH A R PE N E R

W e  offer this clever invention to 
the American public, feeling confident 
tha t  in it we have produced an a r 
ticle as practical as it is unique.

T w o  discs of specially hardened and 
tempered tool steel are so arranged as 
to  produce a  double sharpening  de
vice.

Any ord inary  kitchen knife or carv
er which has become dull may be re
sharpened in a few seconds by draw-

A N E W
P E N C IL  SH A R PE N E R

D uring  the past few years, many 
complicated devices have been m anu
factured which sharpen a pencil per
fectly, but which cost anywhere from 
$1.00 to  $6.00 each.

Of the cheaper kind, which may al
most be guaranteed to “rasp the wood 
and break  the lead,” there  are hun
dreds on the  market.

I t  has remained for us to perfect a 
unique pencil sharpener, based upon 
the  scientific principle of the carpen
te r ’s plane, which will properly cut 
the wood and at the same time p ro 
duce a perfect point, without break
ing the lead.

However,  instead of passing the 
plane over the wood, the Pencil 
Sharpener  is firmly held (as per the 
illustration herewith) near  the edge 
of a table or desk, and the pencil it
self is d rawn against  the hardened 
steel cutting edge, producing e ither a 
long or a  short  bevel.

The  blade has a  cutt ing edge at 
each end so tha t  after  the first edge 
becomes dull, the second m ay  be used. 
The  blade is adjustable and may be 
easily removed from the holder for 
sharpening.

The  Blade, o r  as it m ight be termed, 
the “chisel,” is made of the bes t  tool 
steel, scientifically hardened and tem 
pered.

This  Unique Pencil Sharpener  will 
find a  place upon the desk of every 
Business Man, and will be eagerly 
welcomed by everybody. I ts  action 
is so simple tha t  its good qualities 
m ust  appeal to all.

Each Sharpener is neatly boxed, 
with directions for use.

P R IC E  10 C E N T S

ing it between the tw o  discs. At first 
a  little force should be used, but as 
the sharpening  process continues, this 
pressure is lessened, and  in a few 
seconds, a  perfect edge results.

The  Knife may also be held station
ary, and the Unique Sharpener  drawn 
along  its edge, be ing  careful not to 
draw  it tow ards  you, but from you.

The  discs a rc  adjustable, and any 
wear on them m ay  be taken up by 
loosening the screws, tu rn ing  the discs 
a fraction of an  inch and then t igh t
ening the screws agaiu. There  must 
no t  be any space between the discs. 
One application of the Unique Sharp
ener saves its cost.

Each  Sharpener  is neatly boxed.

P R IC E  10 C E N T S

MODOC SALES CO.
W E ST  N E W T O N , MASS., U. S. A.

When writing to advertisers please mention AMERIKA ESPERANTISTO



T E N T H  C O N G R E S S
O F  E S P E R A N T IS T S

W ill b e  held  in

P A R IS , A U G U S T  2  T O  8
T his will be th e  g re a te s t g a th e r

ing  of E sp e ran tis ts  ev e r held , an d , 
in  o rder to  secu re  a  la rg e  a tte n d 
ance of A m ericans, special induce
m ents will b e  offered by  th e

NORTH GERMAN
LLOYD

E xpress an d  F a s t M ail s team ers 
on T uesdays, T h u rsd ay s  a n d  S a t
u rdays to
L O N D O N  P A R IS  B R E M E N

You can  re tu rn , if you  p re fe r, 
by  w ay of th e  M ed ite rranean , 
sailing  from  G enoa o r  N aples.

F o r  detailed  in fo rm ation  
address
OELRICHS t CO.. Gen.

The 1914 Edition
O F

The W hole of Esperanto
O w ing  to  the  t rem endous  dem and 

for this p ropaganda  book le t  we have 
been obliged to  p r in t  a n o th e r  edition.

5c per copy  IO fo r 25c 50 fo r $1.00

Grammar, Vocabularies  and  a  Little
S to ry

H av e  Y ou a  C opy?

T H E

A M E R IC A N  E S P E R A N T IS T  CO.

In co rp o ra ted  

W e s t N ew ton , M ass.

LA ESPERO
W ords and music of the E speranto  

N ational Anthem , according to  the 
well-known and  popular air of De 
Memi.

25 copies fo r 25c 
100 copies for 50c

THE AMERICAN ESPERANTIST CO., INC.
W est Newton, Mass.

D E Z IR A S K O R E S P O N D I
[U nufo ja  anonco  kostas  20c. (40  S d .) p o r  ĉiu 
linio. K varfo ja  anonco  kostas  50c. ( I  Sm .)

Eior ĉiu linio. L in io  enhavas p roksim um e 40 
ite ro jn , p u n k to jn  a ŭ  spacojn .]

Multaj instruis toj  kaj ges tudento j  vo
las korespondi kun  ge-samideanoj 
en  U sono  kaj fremdaj landoj. 
A dresu :  S-ro P.  M. Schuyler,  E s t ro  
de Lernejo j ,  P ickford ,  Mieli., U so 
no. 6

S-ino G. H .  T ho rn ton ,  309 Buffalo St., 
Conneaut,  Ohio, I .P .K .  7

THE ESPERANTO 
MONTHLY

An excellent  e lem en ta ry  magazine 
for Engl ish -speak ing  Espcrantis ts .

Specially adap ted  to  beg inners  and 
class leaders.

O ne y e a r’s subscrip tion  a t  th e  n o m 
inal p rice  o f F O R T Y  C E N T S !

Special combination  offer with 
A m erika  E sp e ran tis to  for a  limited 
time,—$1.25.

T H E
A M E R IC A N  E S P E R A N T IS T  CO.

In c o rp o ra ted  
W e s t N ew ton , M ass.

When writing to advertisers please mention AMERIKA ESPERANTISTO
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Kristnasktempa Letero
Filadelfio, Dce. 25an, 1913. 

“Emerson” Fortepiano-Kompanio:
Sin joro j:— Mi memvole skribas ĉi tiu jn  kelkajn liniojn por 

nenia celo escepte diri al vi iom pri unu el viaj fortepianoj, 
ekzem ple:

Dum dekkvin jaroj mi riparas kaj agordigas fortepianojn, kaj 
mi ektrovas m ultajn tre  malnovajn. A ntaŭ kvin semajnoj, oni 
donis al mi unu el la viaj por kordekipi nove, kaj ree farigi ĝin 
ludebla. Kiam mi ekrigardis la instrum enton, ĝi ŝajnas nenio 
escepte maso de ŝimaĵo kaj rustajo, kaj estas malfacile diri kio 
estas al ĝ i; tial mi movigis ĝin al mia laborejo. Mi elprenis la 
ludilaron kaj ektrovis ĉiujn feltaĵojn, risortojn, k.t.p. preskaŭ la 
samaj kiel novaj. Ciuj aksingoj estis bonegaj kaj mi nur devis 
enmeti novajn centrostreĉilojn kaj risortojn por la kordfrapiloj. 
La kordfrapiloj ankaŭ estis bonegaj post kiam mi fajlis ilin kaj 
la ludilaro estas tiel bona kiel nova. La agordpingloj estis en 
bona stato—mi nur devis elpreni la ŝimaĵon. La agordtabulo 
ne havas eĉ unu krevon kaj la sontabulo havis nur unu breĉeton 
malfermitan.

Mi volas skribi ĉi tiun ĉar tiu  fortepiano havas daton 1880 
kaj la numero estas 32182; ĝi nun estas finita kaj havas tonon 
egalan al la plej bona farata nuntempe.

Ci tiu estas laŭvola rekomendo, ĉar tiel plaĉas al mi la 
rezulto, ke mi ne povis kontraŭstari tiam aniere skribi al vi, kaj 
sciigi vin pri la afero,—ĝi tu te  superis miajn esperojn. Mi es
peras ke mi renkontos pli multe da “Em erson’a j” kaj mi certe 
povas diri bonan vorton pri ili. Mi restas,

La via,
(subskribita) W . H . CROSSLEY.

Post tridek jaroj, la fortepianoj konstruitaj de la “Emerson 
Kompanio, en la 1914a jaro, sin atestos egale bonaj.

P etu  katalogon esperante

EMERSON PIANO CO.
Fondita 1849

BOSTON - - MASS.

L.
When writing to advertisers please mention AMERIKA ESPERANTISTO


