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de-

masko" por InekQmprhmiti"" Bian , hlankan rason., 'Kiu 
aqkollaii kred~/.~e la diablo e~~s ' negrQ1 kun kó.rnoj? ' 
Irr:t~nl'lj'"C1l1J1lilQr;, jll- ' scia.$ ja\n, 'k" li estas ' gaíaataXeňl~~p-

" . .j::e.:. _ ~' .. ' "t, ' " e'" _ .' ·1" .". - , _ ,_ "......'" - ",' "",:"5 ~ . 
altQ,ď~ 1il ' ni~l'a; 'maSKO estas' sin:!ple' malnohlapl'<lvbkaj'O ,' 

. fare'": d~ la blarlk; ~diáblo .. ". L._"", ~ 

Ve, '~o ve! ,~~, 1a manoj dej la ~lanka mqAto cio' en 
1a nio~do 'te:w:ifnigri~as! La u~?na dolaro, kiu) ogis .kaj 
CQl'ijgis,-li: niond?n.j' per sia ora hrilo, suhites'uféi-is'IÚgán 
fino~:- .La atjs\okr,at~j de,r poAo firj1egas:)ti1ipOvák ántal1vidi 
cn tiel nigra tempo? La homoj {alas en ' la br~kojn'. de 
nig.F~ .pani~o. , K,iel ni vidas, la :blanka m'~Ato. povas ·ne 

nur:" Iui1~ante .lanpi 1ill:cQg,sed .;n~a.Íí .silotin~ 'Si~ p~ppr,a~ 
Ol'qu. Vere , nigra '," talente. " ď , 

';~ t~, . hianka ; aiaBló ,iris .ce" pli'~ mlllproksinien, .en la 

ekstren'lon de Azio,.1de ·li nun~émpe ve~is ia koÍeron ;dé 'la 
glava- rasp (~-r9ko~postisto, bonvohl ' atenti, ' mi já .skribis 

fla:;;, . ~c , glaya, '!aso:~): ' Oni, ja,'~are ' vidíls, ,}(~!a~ ~l~aj 
nigraj ru:tifikaj.oj"est3$ -: či-:ťój lř",j~~; tr~. 'inallertli . ,~, 'r~~i
soritaj~ de la, bÍanka diabló. L_; ;;japanojkal .~~.inój flne 
cesigii .. tlu;n ' :redprok~ nigran mterbucadóĎ, ~h.r : kon
trajj'e' - miliío "in~r ili i~os pr~skai1 'neev'iíebla. La 
blanka ,diablo scipovas inciti un,u fraton kontráli la a1ia ' 
PIi;O, simpla ni~fa ' p~~ol da terQ kaj la fratojína1Vidas', tíuli 
inténhon, interbati~ante en tielJIla1bela nigr~ maniero. 

k En nia amata Eňropo jam ', delonge r.egas;~ja nokta 
nigt'eco. Densa mallumo koms 'la tutan horizÓDtoD; Úi 

~ ..; , ,- '. ' 

lic oni la blank1lIi dia:Qlon :facilege j a rekonas. ~~n é-em-
,( -e; ~ l' "=,_ ,_,' , '. ~, ' 

e"o*la Digode N;acioj ludas nigr~ komedion liij JU: kore 
ridus pro !l, se ~( bedaiírinde ~fu nekonéernus. N~gr~jn 
esfíerojn ~i donas al ni. Si vis pacero, para betlum __ se 
ti!.!, Bigo de Nacioj longé ankoraú parolo..8 prila blanka 
p~o, "volante ~i.n la.u sia ~anie~~~ tiam nigra IlÍili~o estas 

, gai~Ilt\ebla -r, pO'i ~jpor la , nil:tito~, dank' a1lá. ~ ;! hlarika 
diablo cíuj estasja prcparitaf! S~r~ Bazilo Za,harov. povas 
v4t oone pri tiui preparoj infó1'llli. 

, , .Kaj en ' ~a varda movado? Nu, ankaií: inter ni lasta
'ténipe la blankadiablo, nigrigas; la etoS~n' č r;~' ~orgimiza 
próhlé'mo havaS ~t~é khre via~hiajn ni'grajnmakulojn. ' 

'f; t "f ~ , ~ .. , 

Kiel en la Andersena fabelo, .oni teksas la aferon sur ' 
milplena teksilo, sed kie trovi~aS tiu fabela knabo, kiu 
ekltti.us.: .La Teto estas tute n,uda! Tiuj , sennombr~j 
pr6j~ktof, ,.ideoj; <suge~toj , ni~ifoj, ~ustigoj-" a1do~oj, 

,,">, \1'-- ·~r". ' ~ . J ' •. ""11" . ' '',i,~ , 

~litrigoj, pto1elltoj , ~, t,_ 'p. ,~ estás já Ílura veriŮnueL(do I 
, Ni&a lab~Finto, n~a kaoso.~aj Ciu asertas :.ke 801e li 

posedas la sekreton. Nigra 'magi~1 :, 







Socno el 

díti),. ,kaj, tiu lernejo ' en. 1a p~ej. ~randaj. f?I~t:Wo~ejQr ' ,de ,} ;.IDendo ' ne 1aste: 'doms al h tlOJn eéoJn, klUJn devas 
posedi Gsehdnetoda instruisto. Mi , observas tion ' ciumer
hede en ' B~lmo ,vizitllllte lim .suk.cesan · kurson. " ' 

»Jam ,de longa. -te,lIlpo e~tis mia .r.evo,,fari ~mlll1 fi~tnoll, « rakontas la Juna' verklsto. »Nun hne ~aJne veDIs 
titl, soleoa mortltln.to, ke mi komencos 'mafgr;mdan starton 
kiel , 'Xe~isoro, Kiel ýi 'scias; 1a berli na firmo »Na~i,ofiale 
Fi~n} A.llia~z « ' R1.'opopi~ al ir\l'i lapori ce, ~i~ie1 l'llgisoTo 'kaj . kompreneble mi akceptis,En 1a programo estas nun 
1~~ii11o~ga ď f~lrtlo k~ 1udagad?, _k~j .PQste granda.,kultur~ fIlmo . »Konstruanta GermanuJo.« Ml esperas ke c~o mar" sos hone. 'La 'dí:rektol'ó de la' firmo mgenieM A. Y. -Pobog 
estaS>ll),Ía 'longjara ' arniko ,'kaj --:. kiospeciale ·' interes,().'f 'vin ,-, varÍna' ami-ko de Esperanto ... « . -~', ,'li' 

: »Kion: vi, faras hodiau? « 'ml demandas ' s-,ron . Pób9~ . ") Ni turnas hódiau 1a unuaj,n scenojn de ' la mallonst,· , 
filmo kun l!-uto;mobilo ~iIr. male'Qena ter6nO, ( I! 'k~arig ' 
»estas amu~a ' historio de 1du' jÍmaj ' sehomój " kiuj , ~ 
tl.\l'as pe~ · aút~ob~lo. - li, \'-eoCljsto de , aUtoj , ~i j~ 
fraíllino; :Vbl~~~t( ~a a;ií\on.Promjnentajn,. aktoroj9-~ 
ne volás ; pr~ ,por . titf c~ · filmo' - sciu, ke ~i estas 
preskau nia unua eksperimento, kiun ni faras. « 

~Kaj Esperanto?« 





;' 1 
Se . SJ;lno!i hauas Ua l)oj' 
kaj sorlo . .' lin · favoráS, 
La vagabondo pro la n~j' 
pel' l~anto orat'oraB. 

" 
Se ombron,' haWSl ' lQ 
de litl jirmamenio. 
li kárltas. kantas por 
kun Jcorkaresa sento. , 

Se vel'ga;s, . lin laDi-s~njórď , 
kaj" vivkdlero m'Úf1as. " 
kun ,siaj ,vl,lndo kaj dolo!;' . , 





Fnovn ' te"úo ··t{yeiíjas pfecfpe oen ' Íá ,kOIÍSttU0; de.' Ía scen~ 
ejo, kiu sendÍl~ estas ti~s p!ejinteresa" pa~o. , ,}o, cl 

ť}in konliisligas' senrnova ' antaUsceq'e:jo ' (proscenium), 
su~ kill lpkigas ,la oJ;'liestro; . kaj du.· ,scenejoj movelllaj; 
s~aspe~aJ c~~~Jajzbn~jrr;íoveblaV.~jtiuj :m.OY?, ~laj! largeg~j 
rIngO] ruf"$as . ~e klel la sc~t;30J .t\lrru~~taJ tlrKaií. Sla 
akso, sed cnkauas la.saloneg.on l,(nJronau,as en-Ja sama 
ait. eIl d u díveJ'sa j dir.ektoj _ .Ilian · iradi:m povas , reguladi 
1~ regisor~ ' lau ll!; be~onoj dé ~a: sp~J<ta~o, . r' -~r~ 

~I1tau la .okuloJ de 1a .r~gal:d.al1:t?l l\peras ď gra.ndega . 
gcencJů sur. klU ' 'Pa$aSmOVl~anta~ rlOgoJ : ' lI.\ál~Iferante 
sub la , ~fite~t!a ~alono{ }i~ :,OPl i sart).~eI?pe/§:mg~ .. la 
~ekora!oJq. Tl ahlaxueJ;e OnI PQvas ' reahgl Jil. senmter
,rorpp{lIl kontipuey.on . de . J' aSii-do. ' . 

Se ni imagas ' anko.ra,~;. kE,l ,tiuj ringoj havaS dua- kflj 
J:ungajn scenej'ojn rtlli~antajn ká.j ínoveblajn .estradojn, 
ni komprenos" ki.amaniere ,la: kgnstruintoj'de la modelo 
ebligis al la · regisoro ciuflanka~ ' ekspluaton de movado 
de' akto.r;oj .kaj figurantoj. . " ': . ' 

La scenejo donas , do /ll ni la maksimumon de , 
dinamismo: la rondiran dudirektan movadon de la r4rgoj, 
la , turni~an movadoll .de , malgrandaj J!cenejoj rulj~antaj 
kaj la vertikalall. m~vadoIi. djl -plur,aj . ~stradoj.. " 

.. L~ nunte~pa ngaríiantó, korú~bta; per k!no, 1'08-: 
, lnlilS ~lds~nsaP?JIl; la ',' , 1o}qg!? 1a.e rnqltn9I'nbr<\~ 
11ImcclltroJ ebhgas I,aekspluaton de la llllll- ' 

" 





, i"" 

tel'k9 et~u li., biografi6 kaj .ciigi! ke li ne eit~nas 
la vivon kaj mortig?s ,~in. L:1 granda germána jurna10 
ekstervice 'komencl8 publiki la' r oman,.ón kaj la malfelica 
Ccorg Fink sUbite :fari~is fama verkisto. Kort~a, potenc
forta estas , tiu cUibro ensia simp1eco, ' kin rakontaskun 
nese.rcitaj vorloj la sufeřojp d~ 11i mizera, senpova proleta 
knabo. , Oi estas monUD;lenta akuzskribo kontrau la socio, 
sen tio ke oni povus , ~in MÍní agit~ kontrau aliáj klasoj, , 
car , universala ,granda llmO trapUlsas' čiun liniO'n. La ,kon
sterna vizi o de, 1a dezer~aj bildoj qe l' s.enlimamizer<;J 
ek"ivas en la animtuAa. ;romano, kiusignifas 1a triumfan 
aperon de nova ta1ento. Fink ' prikantas ne la' kulturitan, 
memfidau, fortal)., prosperklopodan proletaroll, sed 1a 
. kvinan klason (I, , 1a e~e:rllajn m'lllriculojn, ki\lj neniam 
cesos almozpeti,kies 'néforígebla fato estas1a mizerl?, sen 
elin'ojo por ili. Li verkas pri 1a inalfelieaj malrieuloj . 
»Nur pti tiuj, pri kiuj , oni ne povas helpi. Kaj ee Dio 
nc. Ne ekzistas Dio, kiu kur,a~us mallevi~i en tian mal
lumon de siakreo, kíe la rato rifu~as SUl' "la bruston de 
la homo, pOl' tic varmiti ; kie 1a patrino trasereas la kest
ojn de kuirrubajoj en , fremdaj kortoj, " pot trovi por sia 
infano pecon ' da Aima pano ... Tamen, se en tiu ci mondo 
estus nul' amo poX; iIi: eble ilispi~us pIi li bere ... « -;
'skribas la verkisto kaj diras J.un granda, universa1a 
1.'esflOndeco kaj kun ln sarikta sento de ) enfina kunapar
!tmo: »D\lID mi sidas ,ci tíe kaj, skriqas, oni ankorau 
ciam almozpetas ~n Berlino kaj Parizo ', kaj Amsterdamo, 
kaj rniestas, kiu almoipetas, ciam, mi, fa 'senmorta infano 
de l' malriculoj. · Neniam cesos ci tio, mi jam longe estos " 
,mottinta kaj ankQr.auciam staros ce la: stratangulo eta; 
ma:~sata., . frost.anta .knabo , ~ kaj vi preteriros lin - oni 
ne vidas kaj ne aiidas lín - kaj li, kiun , evita!! ,viaj 
okuloj, kitin vi ne , aiískultas, pale, i~emante flush-adas 
rnalantau via "dorso; ' JÍMi éstásmaIsata 4

;, . Mi estas :inal':' 
sata •.. « 

.. . . mi certe povas diri , . ke 1a aspekto de la Hbro cstas , 
bon ega ... nunpost apero de ta ' imu~ ' libro oni ' povas , 
rikolti multajnmembrojn. Co Goldsmith, sekr: B. E. A. 

·f~ 

(X.) DOS PASSOS · KAJ LA MILIARDULA EDZ
,INO. Thomas M9nn diris pri »Tri soldatoj «, la plej nova lib- . 
'1'0 de John Dos Passos, ke Remarque e,stas, rilate al Dos 
Pass S, malbona, komeneanta jurnalisto: Kaj Yere: tiu 
giglrdt8: bildo, . kiun prezentas al la 'mondo en sia libro 
tií:r ci juna vel'kisto, apecas ,en tu~e aliaj kolo.coj kaj 

' formoj, o] la iom ,x,nonotona v.erkode l;leTTUlrque.La v~v.'O ,.' 
de tri soldatoj esias tiu' ci libro, .::-. tri amerikanaj knabo] , 
transvcnintaj la ,oeeanon. El ili nur ' UDU vEmis eň la plej 
antml an frontl41ion, - la du aliaj " pasigas . la militQn 
rnalaritau la fronto en sanista servo, - tamen, , eR iliaj
neTvoj, spmoj kaj sentor !eštas Ciu terurQ kaj Ciu tur
mento. Antau 1a multkolora fono de la, milita Parizo 
kaj E:rancujo desegni~a,s per akraj ,konturojlabildo de 
Ja tu1:mentila, rnaltrari~vila . junp arneri.\.tano, ' cevanta pri 
libel'o kaj bomaj valoroj" kin fu~as tiam, kiam li sen tio 
jam preskau' liberltis 'kaj kiil, lau la fato. d~ l' fu~jntoj, 
falas en morton. 1" " ,', 

, L'a ljbrojn ode ,Dos Passo~ ď oni ~/llteJéonas <tra 1a 
mondo (Manha~tan Transfer, 42 il Parallel; NineteenX 
ninet~en); sed tre malmulte oni scias pri lia vivo kaj índi
,viduo. Jen pri1i lnteresajkaj ' carmaj sttangajoj. ' ,o 

John Dos Passos estas , ekstrema, , sooialisto.Bek,ye 
stcange karakteclzas lin, 'ke li edzin.igis Flilil!IduI,.p-aql
inon, el 1a plej " emÍneota ka:j plej fermita Bostona' soei
' eto. Koncerne man~on-trinkon li , ěstas e'bb'em.c senpte

, ,tenda. ,EI). Posadena Ji lo~ast en malgranda~ungalowj kiůn 
li mem faris, ,,- sed li ostu ' tiom vanta, ke malg:rau lia 



ANON~ETOJ 

Ni sercas la kvaran numeron de 193 I. jaro de ma 
gazeto. Posedantoj sendu . al ni, ni sendos por gi laudezire 
libron en la valoro de sv. fr. 2.- el nia propra eldonejo. 

Hoffmann László, Pesterzsébet, Hungarujo, Kádár-u. · 
6. tre deziras korespondi kun esperantistoj el la tuta ' 

mondo. 

Pag_antoj al ni 
bonvolu atenti. ke nian germanan postcekkonton de post, 
nun rajtas uzi nur niaj germanaj klientoj. Ciuj al.iaj uzu 
aťable la polan postcekkonton kaj giajn numerojn . . 

Restis por ni 
el iuj numeroj de 1a gazeto tre multaj ekzempleroj. 
Ilin ni volonte dissendas varbcele al niaj abonantoj kiuj 
sendas por la ekspedkostoj egalvaloron de 0.20 svisaj 
frankoj por unu ekzemplero. La pagon ni akceptas per 
niaj cekenpagiloj, per respondkartoj au postaj respond
kuponoj (du ekz.) au DEA kuponoj en nomvaloro. Ce 
mendo de minimu~e 10 ekzempleroj sendu 200/0 malpli. 

DU NOVA] LIBROJ 
V A 

IVAN MAZURANIC 

LI MORTO 
DE SMilL aGI CENGEJle 

Heroa eposo kroata, tradukita de 

MAVRO ~PICER 

La perlo de la kroata literaturo 

Sur 76 pa~oj, kun ses tutpa~aj i1ustrajoj, sur sen
ligna papero, bele bindita, afrankite svisaj frankoj 3.-

Eldonis La Suda Stelo, Slavonski Brod, Jugoslavio 

CARLO GOLDONI 

" KURIOZA OKAZAJO 
Triakta komedio 

El la itala tradukis 
MEVO 

64 pa~a, kun tri i1ustrajoj. Prezo sv. fr. 1.50 + 10°/. 

Eldonis 
Esperanto-Centro Itala 

Milano, Galleria Vittorio Emmanuele ll. 92. 

Ambaií haveblaj ce Literatura Mondo, Budapest 

Universala Esperanto Asocio 
celas: 

Disvastžgi la uzadon de la i'nternacia helplingvo Esperanto. 
Plifaciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn 

inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco, 
religio . au lingvo. . . . 

J(rei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj, kies 
intelektaj au materiaj interes oj celas trans la limojn 

' de' ilia _genta au lingva teritorio. 
[(reslúgi intel' Sláj membroj fortikan ligilon de solidareco 

kaj disvolvigi ce ilt-Ja.,._komprenon por fremdaj 
popoloj. ' '-

La Asocio estas neťítrala rBate al religio-; - naciec~_. au 
politiko. 

donas: 
. Al Za membroj: Membrokarton kaj kvarcentókdekpagon 

JarJibroI1, kun la adresoj de 1a Delegitoj, Esperant
, istaj grupoj, gazetoj, organizajoj, kun sciigoj pri 

internaciaj rilatoj ktp. 
r1l Za .Mernbro-Ab.onantoj: Krom tio 1a gazeton »Esper

anto «, internacia ceforgano de la Esperantistoj, kun 
, artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj 
inÍormoj pri la movado. . . 

Al Za Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn riGevas 
Membro-Abonanto, premion konsistantan ol 1~ Esper-
anto-literaturo. " I 

' Ciu' aligioto rajtas presigi senpage korespondan anonceton 
· u~ufoje en la gazeto »Esperanto«, 

káj postúJas nur modestan kotlzon 
de 5 Fr. por Membro, de 12,50 Fr. por Membro-Abon

anto kaj de 25 Fr. svisa vál,Oro por Membro
Subtenanto. 

, , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ' . • •• 
• 'Oomoto lnlernacia mortis : 

• .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

II III IIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111 11111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 111,111111111111111111111 : 

• 
Vivu Oomoto lnternacici I : - ." : 

Komence de Januaro nia gazeto 
aperas sur 32 grandformataj 

II f . • 

pagoj, farigante unu el 
la plej grandaj 

ES'peranto-
gazetoj. ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Senpagan specimenon petu alla Eldonejo en • 
• • KAMEOKA, KIOTO-HU, Japanujo : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HUNGARA 
(Ordinara prezo sv. frankoj 12.- + 100/0 sendkostoj) 

Po,tulu tuj specialan prospekton de 

Literatura Mondo (ASOCIO DE 

\ 

" POSTISTOJ! T~LEFONISTOJ ! TELEGRAFISTOJ! 

Internacla E peranto~Ku __ so-
por la geoficistaro de Po§to, Telegrafo kaj Telefono en ARNHEM, 21. Junio- l . Juno 1933. 

]\.011. idcranle la gra,econ de la internacia lingyo por 
la oficislaro de P. T. T., la lnternacia Ligo de Espel'ant
islaj Po§t- leaj Teh>graf-oficistoj (lLEPTO) kaj la lnter
nada Csch-ln.II,litulo de Espel'anto. en kunlaboro kun la 
G(!1'(>ra/a Dlukcio de la Nedcrl(mda P. T. T., organizas 

specialan internacian kurson de Esperanto 
por la geoficistaro de P. T. T., kiu okazos 
en la Esperanto-Domo en . Arnhem (Neder
la,tdo) , dum la tagoj 21. Junio-l. Julio 1933. 

La knlso esto g\idata de \ndreo Cseh .. laú lia konata 
llH'todo I ~eT' {l>J'nolibJ'oj. sen uzo de nacia lingvo. sen 
hr'JIII'1 !a [)(J 1'0 , ('II praletika kaj amuza maniel'o) kaj gi 
kapabJigo~ :.1 skl'iba kaj paroh uzo de la lingyo Esper
anto CH :illlpla \jutaga interrilato. 'peciale SUl' 1a kampo 
de P. T. T. 

La kUl's!ecionoj okazo ' dum ' 10 1abortagoj, lllatene 
de la 9-<1 gis la 13-a · horo. DUlU ~a posttagmezoj estos 
l>I..'sJml'soj s/udaj h-aj ple::ul'aj, interalte al 1a granda neder
landa n/Clio-stal'Ío en J(ootwijk . . p~cnumanta la telegl'afan 
senon kun 'Npoerlanda Hindujo. En 1a vt'spel'oj oka~os 
1t11111:aj al'angoj . . . . 

La kluso 'en os ankaú klel Hleala okazo pOl' mtcr
nacia interkonaligo kaj intel'amikigo de la di"er landa 
P. T. T.-kolegal'o. 

En Ja kurso pal'topreni po,as ciuj geoficisloj de la 
P. T. T., kwl(' kun s.aj falllilianoj. Partopreni 1)Q\as 
ankali pcrsolloj. kiuj jam scias l~ lingyon ~sper~to. 
l\urskofizo estas: :>.- ned. guldeno]. por plna] anoJ de 
la sama familio nul' :3. - guld. 

La kursanoj povos logi en la hotelo de la Esper
anlo-Domo. ki~ speciala favorpreza plena pensiono (kom
forta cambro kun fluanta akvo kaj la tri mangoj) kostas 
por UlJU tago kaj unu persono: 4.- Guld. (aparta 
cambro), 3.50 Guld. (2-4 litoj en unu cambro), kaj 
3.-- Guld. (5-10 litoj en unu cambro). Servmono : 100/0. 

Aligante oni sendu la kurskotizon kaj mendu 1a 
hotdon, pagante 1a pensionprezon por almenaú du tagoj. 

.4dreso por aligoj kaj .mformpetoj: lnternacia Cseh
Instituto de Esperanto, Oostduinloon · 32, Den Haag, 
.Yederlando. (Postkonto: Den Haag 162626). 

FA VOROJ. - Estas kreita speciala fondo por sub
{'el/di partoprenantojn, kies ekonornia stato ne ebligas 1a 
partorre~on. Petojn. por subvencio o~i sendu al 1a supra 
adreso, klel eble plej baldaú. Ce 1a dlsdono de la subven
cioj I?refeI'On ~gu.os tiuj petantoj, kiuj aldonis 'al sia 
pe!sk~lbo ankau lan ateston au rekomelldleteroll (de la 
oflceJa estro aú de P. T. T.-fakorganizajo). 

LIBERTEMPO. - La Gen. Direkcio de la Nederlanda 
!). 'I. T. decidis d.oni ekstrajn liber!agojn a~ tiuj, kiuj 
mtcncas partoprem en la kurso. 

PF~TO .. ~ La .le~antoj. de ci. tiu anonco estas petataj 
,aste dl~komgl la mformoJn pn la kurso en la nacia 
gazctaro, precip~ en la. fakaj gazetoj, kaj instigi siajn 
prop.raJl1 P. T. 1.-estra~oJn kaj . fakorganizajojn, ke tiuj 
de ~la parto de1egu ~aJ subvenclU partoprenantojn. Don
al'o~ por .la subvencla fondo estas danke akceptaj. _ 
Innl]eteroJ al 1a P. T. T.-direkcioj de ciu 1ando estas 
jam dissenditaj de la .Neder!. P. T. T.-Direkcio tra 1a 
l Já\. Posla Unio en Bern. ' 

Felelaa ki.do: Zoldy latv". Peatvidéki Nyomd. V.COIl. A Dyomdáért BéDik Gyul. feleléS •• 
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