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Redakcia parto : 	I Abonoj kej Monaendoj
FRANS SCHOOFS	 FERN. MATHIEUX

45, Kleine Beerstraat, Antwerpen 	 15, Avenue Bel-Air, Uccle

1Vepresitajn manuskriptojn oni ne resendas. -- La Redakcio konservas por
si la rajton korekti laùbezone la manuskriptojn.

Pri nia organo : Ni Konstruu !
LETERO DE LA PRE7,IDAXTO DE LA BELGA LIGO ESPERANT-

ISTA AL LA GRUPAJ PREZIDANTOJ.

Certe, «Beiga Esperantisto» estas lerte redaktita kaj zorge presita,
tamen ĝi ne tute kontentigas min, tial ke ĝi ne aperas ĉiumonate.

Mi nepre deziras — kaj tio estas ankaŭ la deziro de la aliaj Ligestrar-
anoj kaj de la Redakta Komitato —, ke ĉiumonate aperu almenaŭ 32
paka kajero. Sed por tion fari sen plialtigi la abonprezon, ni ne havas
sufiĉe da abonantoj, konsekvence ne sufiĉe (la mono.

Eble vi opinias, ke ni povas eldoni ĉiumonate 16 paĝojn, sed eĉ por
tio la mono mankas; plie la laboro por 16 paĝa kajero estus proporcie
tro grava por tiu rezultato, cetere la aspekto de tia kajero estus sen-
si gnif^r.

La solvo ne kuĜas en la energiaj decidoj de kelkaj samideanoj, sed en
kunlaboro kaj helpo de ĉiuj. Por atingi la celon, ĉiu grupo devus havi-
gi al la gazeto almenaŭ unu pakon da anoncoj, kaj la nuna nombro da
abonantoj devus esti duobligita.

• Mi do petas vin, klarigu al la membroj de via grupo la malfacilaĵojn
de la tasko de la personoj, kiuj prenis sur sin la direktadon de la ga-
zeto, montru la necesecon de ĉiumonata revuo, kaj insistu por ke ĉiu
nuna abonanto varbu almenaŭ unu novan.

Bonvolu ankaŭ senprokraste komuniki la liston de viaj abonantoj al
S-ro Schoofs, kiu urge bezonas ĝin por fiksi la nombron (la ekzem-
pleroj de la unua numero de tiu ĉi jaro.

Dezirante igi nian ĵurnalon kaj agadon de la Ligo kiel eble plej per-
fektaj, ni malfermas en nia revuo specialan rubrikon «Libera Parolejo»,
kie ĉiu povos klarigi per subskribitaj artikoloj siajn ideojn pri eblaj
Manĝoj aŭ plibonigoj farotaj en la Revuo kaj en la Liga agado; tamen,
rimarku, ke ĉiu reformemulo devas, kritikante ian detalon, bone kla-
rigi sian deziron, kaj samtempe montri la praktikan rimedon por rea-
ligi ĝin.

Konvinkita pri via sindonemeco al nia komuna idealo, mi ne dubas,
ke vi klopodos por atingi la plej brilan rezultaton.

La Prezidanto de la B. L. E.,
Februaro 1922a. 	 A. J. WITTERYCK.
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Por la Monumento Zamenhof
Laŭ du listoj de la monkolekto, publikigitaj en B. E. ni ricevis entu-

te Fr. 143.—. Ni atendis, kaj ankoraŭ min atendas donacojn, kiuj eblig-
os nin kunmeti kaj aperigi nian trian liston. Kiam ni komencis tiun
rnonkolekton, ni certe pensis, ke ĉiu belga Esperantisto TUJ estus sen-
donta sian eĉ plej malgrandan donacon, por kunhelpi al la material-
igo de la dankemeco al kaj de la memorigo de la viro, kiu oferis sian
tutan vivon por donaci al la mondo tian grandiozan donacon: la inter-
nacian lingvon «Esperanto»!

Nu! Belgaj Esperantistoj! Faru vian (levon!
(Donacojn sendu al FR. SCHOOFS, poŝtĉekkonto 284.20, Antverpeno.)
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Blindula vivo
« La sola vera helpo al blinduloj estas helpi ilin helpi

sin mem; blindulo nenion tiom ŝatas kiom sendependecon.
Sir ARTHUR PEARSON, •j 1921.

KAREL EMANUEL MACAN,
Pedagogia direktoro de Blinduledukejo Kiar (Praha), unu el la unuaj
pioniroj pur Esperanto inter la blinduloj, inicianto de la unua internacia

kongreso de blindaj Esperantistoj.
Karel Emanuel Macan naskiĝis la 25-an de Decembro 1858 en Bohe-

ma urbo Pardubice, kie lia patro, eminenta fervoja fakisto, tiam vivis.
Kiel lernanto de reala lernejo (duagracia lernejo) en Praha li perdis
post eksplodo cie pafilajo unu okulon, kaj kiam li post absolvo de tek-
nika superlernejo preparis sin al eniro pratikan vivon, li blindiĝis tute.

De siaj infanaj • jaroj li okupis sin kun amo kaj sukceso pri la mu-
ziko, kiu iĝis lia unusola konsilanto en tiel kruela malfeliĉo kaj poten-
ca in Ligilo al plua vivo. Li dediĉis sin al ĝi kun tuta seriozeco de sia
karaktero. Dum la jaro 1881 akceptis lin fama pedagogo kaj artisto  Zde-
nek Skuhersky en unuan klason de trijara orgenista lernejo, kiun li ab-
solvis kun eminenta sukceso.

De tiu ĉi tempo clevenas lia «Meso en eklezia modo», fortepiana trio
ludita puhlike kun granda sukceso clum la jaro 1884. Li daŭrigis sian
artistan preparon private ĉe Zdenek Fibich, duin la jaro 1890 li absol-
vis en Vieno kurson por instruistoj de blinduloj, kaj de la jaro 1891 li
instruas ĝis nun pri literaturo en hlindulejo Klar, en Praha, `kie li dis-
donas malavare al nematuraj, eĉ al grandaj flegitoj el riĉaj donoj dé
sia spirito kaj koro.

Kion faris tiu ĉi komponistó kaj instruisto por Bohema ,blindularo
dum 30 jaroj, por Bohema blindula biblioteko en germariigita instituto,
por Bohema porblindula jurnalaro (li estas redaktoro kaj iniciatinto
de «Zora»,-unua gazeto de Bohemaj neviduloj), kion li signifas por niaj

blindigitaj soldatoj, al kiu li per sia propra ekzemplo kaj profunda
vivrigardo redonas perditan kredon je senco kaj celo de la vivo, —
ĉion ĉi oni ne povas priskribi per kelkaj vortoj.

Kiel komponisto li estas favorege kritikita de Bohemaj eminentuloj
Ekuhersky, Chvala, Fihich kaj Hostinsky. En enciklopedia vortaro de
Otto oni legas pri li: «La komponajoj cie Macan elvokas per sia profun-
deco en polifonio kaj per sia varma sento plej altan estimon pligrandi-
gitan ankoraŭ per malfacilajoj, kun kiuj devis la aŭtoro lukti, ne povan-
te mem reprodukti siajn pensojn per skribo kaj (levante helpuzi frem-
dan manon por surpaperigo de la en cerbo antaŭe konstruita plano de
siaj muzikverkoj. Por siaj komponajoj li ricevis premion de Bohema
Akademio por Sciencoj, Literaturo kaj Artoj kaj ankaŭ ŝtatan stipen-
dion.

Krom ia ceteraj komponajoj verkis Macan meson en dorika modo,
luditan laŭ rekomendo de Brahms en votiva preĝejo en Vieno, arĉ-ins-
trumentan kvarteton (1889), orkestran me]odramon «Amarus» laŭ teks-
to (le poeto Jaroslav Vrchlicky, multenombrajn pianokomponajojn, Bar-
caroll'on por violono kun fortepiano, Dumka'n, k. t. p.

Sed lia plej propra fako estas — kanto. Modesta estas tiu ĉi fako,
sed li montrigis en ĝi vera majstro. Jam lia unua cikleto «Kvin kantoj»
interesigis majstron-komponiston D-ro Ant. Dvorak tiom, ke li vizitis
junan aŭtoron. Kritikisto Chvala vicigis tiun cikleton en plej bonajn
Bohemajn kantojn. Ili prezentan perfekte la karakteron (le teksto per
malofta melodiko, modela deklamo kaj pure Bohema ritmiko. Forte-
piana parto distingiĝas per sprita harmonia, granda memstareco kaj
l:arakteristiko.

Kiam pianistoj plendis pri malfacilaj akompanajoj <le la cikloj: «15
kantoj» kaj «5 novaj kantoj», verkis Macan ciklon de kantoj titolitan
«Malgaja Amo» (12 kantoj) laü teksto (le poeto Bohdan Kamensky.
lom sentimentala teksto estas tie ĉi muzikigata simple kaj tamen tiel
efike, ke fakulo rememomas spontane la eldiron de Carissimo : «Kiel
malfacile estas — esti tiel facila!» En simila stilo estas verkita ankaŭ
alia vico de kantoj: «Juna Amo». La «5 novaj kantoj» estas modela
ekzemplo cie majstra deklamo de Bohema vorto, de deklamo, kiu neniam
transiras en simplan recitadon. La lasta el ili: «Finfloris jam papavoj
ruĝaj», laŭ kuraĝerotiko teksto de K. E. Hajek, antaŭsentigas nin, al
kiu celo proksimikas Macan. Mi aludas la kuriozan ciklon: «Ruĝaj sun-
subiroj», en kiu la solece vivanta kaj jam griza Macan finkantis pri
amo tiel dolorplene, ke oni trovos apenaü ion similan en mondliteraturo.
Brula erotikeco <le ĉi tiuj plej intimaj poemoj de poetino Ruzina Je-
senska estas kovrita per eternaj, profundaj simboloj antaü okuloj (le
homoj, kiuj ne kapablas kompreni. La arto de Macan uzas kun detala
kompreno tiun ĉi admirindan lirikon, potencigas ĝin, kaj igas ĝin cigna
kanto cie lia brulanta koro. Kaj same kiel poetino Jesenska eldonis la
«Ruĝaj sunsubiroj» sole por siaj konatuloj, ne permesante, ke ili iĝu
objekto de literatura foiro, same ankaŭ Macan konservas lastajn kant-
ojn <le sia nesatigita varma koro en manuskripto.

Pro amo al infanoj li elclonis «12 kantoj», «15 kantoj», kaj «18 kant-
oj», titolitajn sume «En Ekfloro». Plue li verkis 17 virinhorajn kantojn
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kaj 7 virajn horojn. Por tenon) kun orkestro li venkis heroan poemon
<«Benes Hernianov» el mezepoka «Manuskripto de Karlove Dvur», kom-
ponaĵon kun larĝa fondo, arkaikan, patriote brilantan.

(Trad. St Stejskal.)
* 3`

La ĉi supraj notoj el vivo kaj agado de nia respektinda kaj estim-
egata frato Macan, prezentas lin ĉefe kiel muzikiston. Kaj ni kredas
ke laü naturtalento kaj inklinoj li estas precipe kaj esence muzikisto.Sed
multon li ankaŭ faris en aliaj kampoj por siaj Rohemaj samsortanoj kaj
por disvastigo de Esperanto. Neniam ni forgesos ke li iniciatis kaj
aranĝigis la unuan internacian kongreson de blindaj Esperantistoj.

Duin la milito S-ro Macan fariĝis «pedagogia direktoro» de tiu ler-
nejo en kiu li estis Kiam laborinta duin proksimume kvarano da jar-
cento kaj nur antaŭ kelkaj jaroj li edziĝis je amatino de siaj pli junaj
jaroj, ĉar ĉiam malfavoraj cirkonstancoj malhelpis pli fruan okazigon
de tiu geedziĝo. Sed ĉiam li akceptis sian sorton kiel sendita de ĉioama
Providenco, kaj lia respondo al niaj gratuloj pri lia edziĝo ŝajnas karak-
teriza de lia pia percepto de vivo. Li skribis i.a.: «Se plaĉis al Dio ke
la vespero de mia vivo estu luma, estu volo Lia! Mi dankas Lin pro
tiu ĉi feliĉo, kiel pro ĉio kion Li donis».

S-ro Macan suferas de kelkaj jaroj pro diabeto kaj pli kaj pli sentas
bezonon de ripozo. Li sciigas nin, ke li tial verŝajne baldaŭ eksiĝos
el ĉiuj siaj oficoj. Post tiom longtempa kaj tiom fruktoriĉa laboro por
samsortanoj kaj por homa kulturo li certe meritas ripozon kaj povos
gui ĝin duoble. Ni ne dubas ke ĉiuj legantoj de «Esp. Ligilo» unuiĝas
kun ni en elparolo al S-ro Macan de koraj dankoj pro  lia utilega agado
kaj de egale koraj deziroj pri trankvilo kaj feliĉo por restantaj espere-
ble multaj jaroj de lia vivo.

H. T.
(Laŭ Esperanta Ligilo Januaro 1922.)
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"Esperanta Ligilo„ -Vesperoj
En Praha, la 13a konsilis krompagon al gazetahonoj kaj societaj ko-

tiza jo j, kaj malfermon de monkolektoj en la gazetoj mem.
Cu la grupoj ne povus aranĝi «Esperanto Ligilo»-Vesperon duin unu

aŭ alia el la ordinaraj kunvenoj? La programo konsistus el la legado
de interesaj eltiraĵoj el biografioj de blinduloj, kaj se en la grupo aŭ
la grupa urbo estas blindulo esperantista, (plej verŝajne muzikisto), li
agrabligu la kunvenon per iu ludado; kaj finpunkto de la programo estu
monkolekto por «Lsperanta Ligilo».

Kiel akiri la materialon? Nu, ĉiu blinda sarnideano ja iam havis mal-
facilaĵojn venkotajn, al ĉiu ja okazis iu streêiga afero; • ĉies vivo enhavas
momentojn, kies rakonto ja povas esti ĉu kortuŝa, ĉu kuraĝiga, ĉu go-
jiga, kaj kiu emigus la aŭskultantojn je... mildeco por la Ligilo. Me-
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moru «Esperanto Triumfonta», N°jn 56 kaj 64 kun artikoloj pri S-ro
Thillander, Ges-roj Zapater, S-ro Nosek! Pro propra sperto mi certigas,
ke interesegaj notoj tiamaniere estas haveblaj; la ĉi supre cititaj ar-
tikoloj ja povus esti kompletigitaj per tre interesaj detaloj.

Kiel uzi la materialon? La informoj kunigitaj estu ĉu rondirigit.aj
de grupo al grupo, ĉu rekte presite senditaj al ĉiuj grupoj (La dua me-
todo certe estas preferinda).

Kiel aranĝi la aferon? Subskribanto prenas sur sin la taskon — ke
ĝi estu fruktedona! — kaj proponas jenan aranĝon:

le — Ciu blinda esperantisto sendu al li hiografian aŭ specialan ra-
konton, ĉu punktreliefe, ĉu nigre skribitan. Oni aldonu se eble fot•ogra-
faĵo(j)n.

2e — Ciu grupo, kiu intencas partopreni la aranĝon, sendu sian de-
ziron kun plena adreso.

3e — Subskribanto kolektos kaj dissendos la ricevitajn informojn,
per ordinara skribo, se estas sufiĉe da intereso je ambaŭ flankoj:  —
Blindulo j kaj Vesper - aranĝonto j.

Ciuj samidcanoj kunagu! Aliaj jurnaloj bonvolu represi!
Por ĉiuj pliaj detaloj oni sin turnu al: S-ro Victor Hendricx, Zaim-

straat, 43, GENTO.
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" Esperanta Ligilo„ de la Blindaj
Esperantistoj.

TIA TRIA LTSTO :
Kolekto ĉe la Koncerto 7. jan. de la Antverpena Gr. cie I. •p.

Diamantistoj fr. 	65.38
Al. Willemsen, Oude God fr. 	 8.—
Antaŭaj listoj fr. 167.75

fr. 241.13

(Donacojn oni sendu al FIG. SCHOOFS, poŝtĉekkonto 284.20, Antver-
peno.)
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Ekzameno pri profesora kapableco
La Komitato de la Belga Ligo Esperantista havas la honoron informi

la samideanojn, ke ĝi okazigos en marto aŭ aprilo ekzamenon pri pro -

fesora kapableco. La loko estos Antverpeno.
La geesperantistoj, kiuj dezirus partopreni en tiu ekzameno, estas

petataj komuniki sian deziron kiel eble plej baldaŭ al la Sekretario de
la Ligo: S-ro H. Petiau, St. Lievenslaan, 60, GENTO.
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Ligo de Nacioj
TRADUKO DE LA LETERO AL ESPERANTO-SOCIETOJ.

Genève, decembro 1921a.
Estimata Sinjoro,

Vi sendube aŭdis pri la decido de la Ligo de Nacioj enskribi sur la
tagordon de sia tria kunsido la temon pri la instruado de Esperanto en
lernejoj. La Generala Sekretrariaro estis komisiata prepari plenan rap-
orton pri la jam faritaj spertoj kaj la rezultatoj jam atingitaj.

Ni estos tre dankaj se vi bonvolas havigi al ni tutan necesan inform-
aron pri la instruado, la disvasteco kaj la uzado de esperanto en via
lando. Tial ni petas vin afable sendi al ni kiel eble plej frue plenan kaj
precizan raporton, respondante al la kunmetita demandaro kaj clonan-
te akuratan faktaron.

Kun esprimo de alta estimo, via
(Subskribita) INAGO NITOBE

Vic-Sekretario (-;enerala
Direktoro de la sekcio por Internacia Oficejaro.

TRADUKO DE LA DEMANDARO
1. Afable sendu al ni mallongan historian resumon pri la esperanta

movado en via lando.
2. Kia estas la nuna stato kaj vasteco de la movado (Donu statistikon

pri societoj, grupoj, kongresoj, kunvenoj, k. t. p.)
3. Kia estas la proksimuma nombro de personoj lernintaj Esperanton

en via lando?
4. Kiuj esperanto-libroj aperis en via lando? a) lernolibroj; h) vort-

aroj; c) aliaj libroj en esperanto (bonvolu sendi katalogon kaj se eble
specimenojn apartigante originalojn kaj tradukojn).

5. Kiom da ekzempleroj de lernolibroj aperis entute en via lando?
6. Kian oficialan helpon esperanto ricevis de nacia aŭ loka registaro

(leĝoj, decidoj, registaraj delegitoj al kongresoj, kreditoj, subvencioj,
privilegioj, aŭ ia alia formo de subteno) ?

7. Kian publikan subtenon esperanto ricevis de gravaj societoj, insti-
tucioj aŭ eminentuloj en via lando? (Bonvolu aldoni al via raporto
kopion de la rilataj dokumentoj kaj necesan nomaron) kreditoj.

8. Por kia aparta celo esperanto estis jam uzata en via lando? (Afa-
ble citu rimarkindajn ekzemplojn en komerco, scienco, politika propa-
gando, filantropio, turismo, k. t. p.)

9..Kiuj esperanto-gazetoj aperas en via lando kaj kiuj aliaj gazetoj
publikigas regulan esperanto-rubrikon?

10. En kiuj lernejoj kaj institucioj esperanto estas instruata en via
lando? (Devige aŭ nedevige?) .Donu nombron de klasoj, cle lernantoj
kaj de instruantoj: a) En unuagradaj lernejoj; b) en duagradaj lernej-
oj; c) en teknikaj aŭ komercaj lernejoj; d) en universitatoj; e) en in-
stitucioj diversaj (blindulejo, orfejo, k. t. p.); f) en privataj lernejoj

diversgradaj; g) en komplementaj instruejoj; h) en vesperaj kursoj
publikaj aŭ privataj.

11. Kia estas la rezultato de tiu instruado? (Se ekzistas raportoj bon-
volu sendi ilin. Plia pedagogia, socia aŭ morala informo pri tiu instrua-
do estas utila).

12. Kiom da lecionoj estis necesaj por ebligi la lernantojn al praktika
kono de esperanto, kompare kun fremdaj lingvoj? Cu esperanto mont-
ris sin utila al posta lernado de fremdaj lingvoj?

13. Kioma proporcio de geinstruistoj scias esperanton kaj kia prak-
tika ebleco ekzistas por prepari aliajn?
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La internacia urbo
La Unuiĝo de la Internaciaj Asocioj daŭrigas sian agadon por la

starigo de Internacia Urbo, kombinota kun la Universala Ekspozicio de
Bruselo en 1930a. Ĝi prezentis sian projekton al la diversaj ambasador-
oj kaj regnaj senditoj. Kelkaj el ili akceptis kun interesiĝo la komun-
ikon (Granda Britujo, Japanujo, Hispanujo, Rumanujo, •Svislando, Ĉe-
hoslovakujo, Arb►entino, Ĉilio, Persujo, Meksiko).

En la Monda Palaco, la sidejo de la Unuiĝo, okazis speciala kunveno
la Gan de januaro, prezidita de Lia Moŝto D-ro Adatci, Ambasadoro  de
Japan u je.

Diskutinte la projekton, kiun prezentis kaj klarigis S-roj Paul Otlet
kaj Senatano H. Lafontaine, la êeestantaj aŭ reprezentataj ambasador-
oj kaj ministroj decidis havigi la proponon al siaj regnestraroj.

La Komitato elektita de la Unuiĝo estos baldaŭ pligrandigata per al-
done de naciaj sekcioj. La Regnestraroj estos invitataj por starigi tiujn
sekciojn sub ilia oficiala protektado, kaj kun la celo plej atente p.istudi
la tutan demandon.

La komisionanoj alportos siajn konkludojn en konferencon, kiu oka-
zos en Bruselo dum la monato junio 1922a.

Ni petas ĉiujn Esperanto-gazetojn, represi ĉi • supran artikolon kaj
ankaü tiun, kiu aperis pri la sama temo en nia kajero Nov. - Dec.
1921a. B. E. •
!lill{lbiÍl!l',Ilpl!Ilnllll^lllll!il{Illil 	 i ! : I I'iI! 	l ' I ! IIIlF 	 !i 	 1 !ill1lignllw'illaIÍlil !!I I I i I I I; ! I I ill!11114!Illulllllllllllllllhllf II

La Diino de la Malriĉeco
(Balado)

— Vojoj kovritaj per oraj sableroj, verdiĝantaj stepoj, valoj amataj
de la ĉamoj, montegoj stelkronitaj, torentoj vagabundaj,• arbaregoj ne-
penetreblaj,lasu ŝin, lasu ŝin preterpasi, la bonan Diinon, la Diinon de
ia Malriĉeco.
— De post la •kreado' de l'mondo, de kiam la homoj estis naskitaj, ŝi
trairas la mondon,  . ŝi loĝas inter la homoj, ŝi- .rojagas kantante, aŭ ŝi
kantas laborante, la Diino, la bona Diino de la' Malriĉeco.



— Kelkaj homoj kuniĝis por malbeni ŝin. Ili trovis ŝin tro bela kaj tro
gaja, tro vigla kaj tro forta. Forŝiru ni ŝiajn flugilojn ili diris, donu ni
al ŝi katenojn, per frapoj frakasu ni ŝin ke ŝi suferu kaj pereu, la Diino
de la Malriĉeco.
— Ili katenligis la bonan Diinon, ili batis kaj persekutis ŝin, sed ili
ne sukcesis malnobligi ŝin, ŝi rifukis en la animon de la poetoj, en la
koran de la kamparanoj, en la koron de la artistoj, en la koron de la
martiroj kaj en la koron de la sanktuloj, la bona Diino, la Diino de
]'Malriĉeco.
— Ŝi s marŝis pli longe ol la vaganta Judo, ŝi vojaĝis pli multe ol la
Hirundo, ŝi estas pli maljuna ol la katedralo de Prago, kaj pli juna ol
la ovo de la regolo, ŝi pli multohliĝis sur la tero ol la fragoj en la
I3oehmer arbarego, la Difino, la Diino de ]'Malriĉeco.

Si havis multegajn infanojn, kaj ŝi instruis ilin pri la sekretoj de
Dio, ŝi parolis al la koro de Jesuo sur la monto, al la okuloj de la Reĝ-
ino Libusa kiam ŝi enaniiĝis al laboristo, al la animo de Johano kaj
Jeromo sur la brulŝtiparo de Konstanco, ŝi scias pli multe ol ĉiuj epis-
kopoj, la bona Mino de la Malriĉeco.
— Ŝi ĉiam faras la plej grandajn kaj la plej belajn ajojn kiujn oni vi-
das sur la t°ro; estas ŝi kiu kulturas la kampojn kaj kiu ĉirkaŭtranĉas
la arbojn, estas ŝi kiu kondukas la bestaron kantante la plej belajn
kantojn, estas ŝi kiu vidas aperi la matenkrepuskon kaj kiu ricevas Ia
unuan rideton de la suno, la bona Diino de la Malriĉeco.
-- Estas ŝi kiu konstruas per verdaj branĉetoj la dometon de la arbo-
hakisto, kaj kiu donas al la Ŝtelĉasisto la rigardon de la aglo, estas ŝi
kiu elnutras la plej belajn knabetojn kaj kiu malpezigas la plugilon kaj
la fosilon en la manoj de la maljunulo, la bona Düno de la Malriĉeco.
— Estas ŝi kiu inspiras la poeton, kaj kiu igas elokventa en la manoj
de l'artiste vagabunda, la violonon, la fluton kaj la gitaron, estas ŝi
kiu portas lin sur siaj flugiloj rapidaj, de la fonto de la Moldaŭ al tiu
de la Danubo, estas ŝi kiu kronas liajn harojn per perloj de matenroso
kaj kiu igas la stelojn brilegi pli larkaj kaj pli helaj, la bena Diino de
]'Malriĉeco.
—Estas ŝ i kiu instruas la lertan metiiston, kaj kiu montras al li kiel
oni tranĉas la ŝtonon, kaj la mamoron, prilahoras la oron kaj la ar-
ĝenton, la kupron, kaj la feron; estas ŝi kiu en la fingroj de la maljuna
patrino kaj de la juna filino igas la linon fleksebla kaj maldika kiel
harero, la bona Diino de ]'Malriĉeco.
— Estas ŝi kiu subtenas la pajlokovritan dometon ŝanceligatan cie la
ventego, estas ŝi kiu • ŝparas la rezinon de la torĉo kaj la oleon de la
lampo; estas ŝi kiu knedas la panon de la familio kaj kiu teksas la vest-
ajojn por la vintro kaj somero; estas Ai kiu nutras kaj provizas la
mondon, la bona Diino dc la Malriĉeco.
— Estas ŝi kiu konstruis la vastajn kastelojn kaj la •malnovajn kate-
dralojn; estas ŝi kiu portas la glavon kaj la pafilon, estas ŝi kiu faras
la militon kaj faras la konkiradojn; estas ŝi kiu kolektas la mortintojn;
kiu flegas la vunditojn kaj kiu kaŝas la venkiton, la bona Diino de la
Malriĉeco.

— Vi estas nur dolĉeco, patienco, forteco kaj kompatemo, ho bona
Diino. Estas vi, kiu kunligas per sankta amo ĉiujn viajn infanojn, kaj
kiu donas la bonfaron, la filon kaj la esperon, ho bona Diino.
— Iam viaj infanoj ĉesos porti la mondon sur siaj ŝultroj,  ili estos
rekompencitaj pro siaj penoj kaj laboroj. La tempo alproksimiĝas kiam
ne ekzistos plu riĉuloj kaj malriĉuloj,'kiam ĉiuj homoj mankos la frukt-
ojn de la tero, kaj kuos egale la bonfarojn de Dio: sed vi ne estos for-
gesata en iliaj himnoj, ho bona  .Diino de la Malriêeco.
— Ili rememoros ke vi estis ilia fruktodona patrino, ilia fortika nu-
tristino, kaj aganta Eklezio,ili etendos la halzamon sur viaj vundoj, kaj
ili faros de la renovigita tero liton, kie fine vi povos ripozi, ho bona
Diino de la Malriêeco.
— Atendante la tagon de la Savinto, torentoj kaj arbaregoj, montoj
kaj valoj, stepoj kiuj svarmas de malgrandaj floroj kaj birdoj, vojoj
kovritaj per oraj sableroj kiuj ne havas majstrojn, lasu ŝin, lasu ŝin
preterpasi, la bonan Diinon, la Diinon de la _Malriĉeco.

Originale france verkita de Georges Sand.
Tradukis A. Van de Velde.
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Belga kroniko
ANDENNE :

En la antaŭa numero de nia gazeto la leganto vidis la unuajn sci-
igojn pri la movado esperanta en Ancienne. La kurso, gvidata de nia
bonega kaj lerta amiko, D-ro Melin, daŭrigas kun sukceso. Al ►i part-
oprenas ne nur are da industriaj oficistoj, sed ankaŭ dek geprofesoroj
kaj la direktoro de la Mezgrada Lernejo mem kun sia edzino. La direk-
toro, S-ro Couturier, multe ŝatas Esperanton, kiun li jam eklernis
kiam li lokis en La Louvière, dum la milito. Li konsilis al sia profesora-
io sekvi la kurson, kaj S-ro Melin ne malesperas, ke la nombro de la
gelernantaro baldaŭ atingos 30 ĝis 40! La progresenia Urbestraro de
Andenne kaj S-ro Couturier estas ege dankindaj pro sia favora sintena-
do kaj agado por nia lingvo. Ni deziras la plej grandan sukceson al la
kurso kaj al ĝia gvidanto, kaj longan vivon al la nova grupo Andena.

L. COGEN.
ANTVERPENO :

CE LA «GRUPO DE LA ESPERANTI,STAJ DIAMANTISTOJ». —
Sabaton, ian de januaro, tiu agema grupo organizis grandan Esper-
antan feston, kiu akiris plenan sukceson. Ci okazis en la «Borso de la
Diamantistoj» je l'profito de «Zonnestraal», bonfaranta movado por fti-
zuloj. Cirkaŭ 800 personoj êeestis kaj la financa kaj propaganda rezul-
tato estas ege kontentiga. Gratulojn al la organizintoj pro tiu praktika
maniero disvastigi nian lingvon.

CE LA «SUPERA KOMERCA INSTITUTO». — Kiel konsekvenco
de la senêesa propagando, kiun faras en Antverpeno nia amiko Schoofs,
la «Klubo de la Valonaj Studentoj» de la «Supera Komerca Instituto»
interesikis pri nia movado kaj petis S-ron Schoofs fari paroladon pri
Esperanto al ĝiaj membroj. En la granda amfiteatro de la instituto
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mem okazis, la 24an de januaro, tiu parolado, kiu ekvekis grandan in-
tereson ĉe la aüdantaro, kiu kalkulis pli ol 80 studentoj. La konkreta
rezultato estas, ke ,multaj .ĉeestinto j tuj ekkamencis la lernadon de nia
lingvo. Tre grava estas la fakto, ke Esperanto interesas rondon de stu-
dentoj de la «Komerca Instituto» kaj la okazinta parolado esperable
estas la unua paŝo por la enkonduko de nia lingvo en tiun gravan ler-
nejon.

CE LA RECA SOCIETO DE FOTOGRAFAJ KAJ SCIENCAJ STUD-
OJ. — Tiu societo ankaü invitis nian pioniron Schoofs por fari paro
ladon pri Esperanto. Ci okazis la 31an de januaro antaŭ 35 membroj.

BRULO :
La ties grupo jus starigis novan kurson. S-ro Witteryck; la simpatia

Prezidanto de la «Ligo» faris la malferman parolon, sekve de kiu pli
al 125 gelernantoj enskribigis sin por sekvi la kurson. Plej sincerajn
gratulojn. al F-ino Thooris kaj S-ro Dervaux pro tiu bela rezultato!

BRUSELO :
La 22an de jan. nia nelacigebla samideanino F-ino Jennen, prezen-

tis sian paroladon pri «eehoslovakujo» en Jodoigne antaŭ plenega ĉam-
brego, kaj la 4an de febr. en la Belga Ligo por la Rajto (le l'Virinoj.
Ne necese estas aldoni, ke tiuokaze nia propagandistino• faris bonegan
propagandon por nia lingvo.

GENTO
Delegitoj de ĉiuj grupoj de «Granda Gento» kunvenis- por  . aranĝi

monkolekton je l'profito de la «Monumento •Zamenhof». Estis decidate,
ke la monkolekto okazu kiel eble plej baldaŭ kaj la sumo kolektita estu
--endata al S=ro Schoofs, Direktoro de B. E.

MEfiLENO
La 31an de januaro nia amiko A. Baesens faris -paroladon pri • la

«Historia de Esperanto», organizitan je la okazo de la fermo (le la ale-
menta kurso de E. kaj de la malfermo de perfektiga kurso.

VERVIERS :
Grandan agemon montras la tieaj amikoj kies laboro estis ĵus ne-

kompencita de gravaj Sukcesoj. La 8an de januaro okazis sukcesplena
«Esperanto-Tago». Tiuokaze, S-ro Vandevelde, Cefinĝeniero ĉe la ŝtat-
aj fervojoj en Gento, faris paroladon pri la jena temo: «Kiel havigi al si
mondrilatojn» ? La respondo estas evidente: pere de Esperanto! Okazis
ankaŭ tre vizitata Esperanta ekspozicio kaj bela festo, kiuj tre utilis
por la propaganda. Sekve de tiu Esperanto - Tago, kiu vekis la atenton
de la publiko, novaj kursoj okazos ĉe pliaj gravaj rondoj: le ĉe la
«Ruĝa Krucanoj», 2e ĉe la «Oficista Sindikato» (1800 membroj) kies
Sekretario aperigis bonan poresperantan artikolon en la ĵurnalo
d'Employé» organo de tiu sindikato; 3e ĉe la laborista sindikato «La
Lainière», kiu sendis delegiton al la Esperanto-Tago», sekve de kiu ĝi
petis profesorojn por tuj komenci kursojn; plie tiu sindikato baldaŭ el-
donos gazeton, en kiu estos rezervata «Esperanta Angulo».

Sed, la plej grava fakto estas, ke la urba konsilantaro jus akceptis
la nedevigan enkondukon de Esperanto en la 4an gradon de la urbaj
lernejoj por knaboj. Kurso, kiun gvidos S-ro Parotte estos tuj organi-
zata, kaj la Honora Prezidanto de la «Verviersa Grupo» -donacis cent
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frankojn por ke la knabo, kiu havos la unuan premion, povu ĉeesti la
proksiman •helgan kongreson en St. Nikolao. Je l'nomo de la belga sa-
mideanaro ni gratulas niajn Verviersajn amikojn pro tiuj belaj rezultat-
oj!

H. P.
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XIa La Belga Esperanto kongreso
S-ta NIKOLAO (W), 4-5 JUNIO 1922.

LA ORGANIZA KOMITATO estas jene kunmetita :
S-ro A. De Bosschere, prezidanto; S-ro C. De Bie, vic-prezidanto; S-ro

Orner Pauwels, Sekretario; S-ro Arsène Pauwels, kasisto; F-inoj Marg.
De Gendt, Anna Van der Linden, S-roj A. Douven kaj O. Verschelden,
gemembroj.

ADRESO DE LA KONGRESA OFICEJO: Regencieplaats, 3. St. Ni-
kolaas (W.)

PROPAGANDAJ GLUMARKOJ, laŭ modeloj gluitaj en ĉi tiu nu-
mero, estas jam eldonitaj. Prezo: po Fr. 3.— por 100.

KONGRESAJ POSTKARTOJ estas an'kaŭ kaveblaj po Fr. 1 por 20.
Oni mendu la kongresajn eldonaĵojn ĉe la  supra citita adreso.
La programon de la kongreso, kaj ĉiujn detalojn pri aliĝo, loĝado,

l . t. p. ni publikigos en nia proksima numero.
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XIV Universala Kongreso de Es-
peranto en Helsinki - Helsingfors

Finn lando, la 6 —12 de aùgustos 1922.
TRIA KOMUNIKO.

1. Vivkostoj en Helsinki. La cifero I signifas unuarangan hotelon aŭ
restoracion, 11 duagradan, III pensionon aŭ «hejmon por vojaĝantoj»
(puraj kaj komfortaj), IV malkaran manĝejon (ankaŭ ĉi tiuj tre reko-
mendindaj). — Loĝejo: T 35 — 70 mk (du litoj 50 	 100 mij, II 30
— 50 mk (du litoj 40 — 70 mk), II 25 — 35 mk (du litoj 35 — 50
mk). Teo aŭ kafo kun buterpano 5 — 6 mk. Matenmanĝo (lunĉo) I —
III 12 — 15 mk, IV 5 — 9 mk. Tagmanĝo 1 20 — 25 mk, II 15 mk,
III 12 mk, IV 6 — 10 mk. Vespermanĝo same kiel tagmanĝo. Vege-
tara matena, taga aŭ vespera manĝo 7 — 9 mk. — Pri malkaraj toĝej-
oá ni informos poste.

2. Aliĝo. La aliĝilo nun estas sendita kun la Esperanta gazetaro en
ĉ. 40.000 ekzempleroj. Se iu tiel ne ricevis la aliĝilon, bonvolu peti ĝin
de la L. K. K.

Ni reatentigas, ke nur aliĝoj kun kotizo estas registrataj. La jam
aliĝintoj estas petataj plenigi kaj alsendi la aliĝilon.

3. Protraktotaj aferoj. Ni atentigas la samidcanojn, ke ĉiuj pritrakt-
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otaj aferoj estas informotaj al la K. k. K., per adreso de Esperantista
Centra Oficejo, 51 rue de Clichy, Paris, antaŭ la 1:a de majo 1922.

4. Fakaj kunsitloj. La L. K. K. konsideras la sukceson de la fakaj
kunsidoj tre esenca por la ĝenerala sukceso de la kongreso, tiel je pro
paganda vidpunkto kiel ankaŭ par la progresado de nia interna mova -
do. Tial la L. K. K. iniciatos, k e diversaj fakaj organizaĵoj invitu kaj
aranĝu la fakajn kunsidojn..En niaj komunikoj ni informos la adres-
ojn, al kiuj povas sin turni la sarnideanoj, kaj laŭeble la societojn in-
vitanta jn.

Laboristoj: Laborista Esperantista Societo «Unueco» kaj la Kleriga
Ligo Laborista (Finnlanda). Adreso ĉe 'fyŭvŭen Urheilullitto (Laboris -
ta Sportligo), Elâintarhantie 1, Helsinki.

Blinduloj. S-ro R. Be:•gh, Gengatan 3.
Kristanoj. Pastro H. Pŭ.tiŭ,lŭ., Vuolenkoski. Uusiky iŭ.
5. Antaŭkongresa ekskurso trans la Polusa cirklo. ĉar kelkaj samide-

anoj el Italio esprimis la deziron viziti la bordojn de Glacia Oceano, ni
decidis iniciati ekskurson al Petsamo, la nova teritorio de Finnlando ĉe
la Glacia Oceano. ĉi tiu vojaĝo kompreneble estas tre longa kaj parte
peniga, tiel ke ni povas ĝin rekomendi nur al grandaj turistoj, sed
cetere neniu ekskurso pli plene valoras la penojn. Ni aludas al la ilus-
trita artikolo en Esperanta Finnlando, decembro 1921. — La partopren-
ontoj devos elveturi el Kristiania, ĉefurbo de Norvegio, la 9:an de ju-
lio; ili povos resti unu tagon en la interesaj urboj T.oncljhem kaj
Tromsü, kaj alvenos al Varda la 16:an nokte. Ĉ;is tie la vojaĝo okazas
en unuaklasa .vaporŝipo. De tie oni daŭrigas per motorboato al Petsamo,
kie oni alven,rs antaŭ la malleviko de suno, kiu okazas la unuan fojon
en la somero la 17an de julio, certe ankaŭ tiam nur por kelkaj minutoj.
La meznoktan sunon la ekskursantoj vidos almenaŭ trifoje. En Petsa-
mo ili restados ekskursalnte kaj fiŝkaptante 7 — 10 tagojn, por poste
ekveturi laŭ riveroj, lagaroj, ŝoŝeo, per boatoj kaj poŝta aŭtobuso ĝrs
Rovaniemi. kie ili eniros fervojan kupeon. La 3:an de aŭgusto ili al-
venos en Helsinki, kie ili do havos du plenajn tagojn por ripozo kaj
rigardado de la urbo, se ili ne volas uzi tiujn al ekskursoj. — La eks-
kursanaj, kiuj eble ne 'kuraĝus alveturi tra la dezertoj, laŭ riveroj kaj
lagoj, povas reveturi laŭ la linio Vardii — Narvik — Haaparanta —
Tornio — Helsinki, per vapor5ipo kaj vagonaro. — La kostoj de viva -

do en Petsamo estas ĉ. 50 Fmk tage. Le veturo tra la dezertoj kostas
1200 — 1800 Fmk (laŭ la nombro de partoprenontaj), de Petsamo ĝis
Helsinki, kun manĝo, tranoktado kaj ĉio enkalkulata. La vojaĝo tra
Narvik proksimume egale. Biletprezoj: fervoje Kristiania — Trondh-
jem 1 134; lI 6 7 ; III 39.30; ŝipe Trondhjem — Vardü 1 117.50; II 75;
III 47.50 Norvegaj kronoj.

6. La poŝtkartoj kaj reklamsignoj promesitaj pretiĝas en mezo de
decembro kaj estas sendataj al ĉiuj mendintoj. Mendu kaj uzu kie] eble
plej multe.

7. Donacoj. La LKK danke notas entute 3.000 Fmk.
8. Blinclula kaso. La LKK notas la jenajn donacojn je sume 34 Fmk.
9. Garantia kapitalo. La LKK danke notas entute 4000 Fmk.
10. Aliĝoj. La ĝisnunaj aliĝintoj estas el sekvantaj landoj:
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Germanujo 10, Anglolando 7, Holando 6, Estonio 4, •ĉekoslovakujo kaj
Franclando po 3, Aŭstrio, Pollando kaj Svislanso po 2, Finnlando 37,
entute 76 aliĝintoj el 10 landoj.

LA LOKA KONGRESA KOMITATO:
Adreso: Poŝta (ankaŭ por rnonsendoj) :. XIV Kongreso de Esperanto

Helsinki, Finnlando.
Telegrafa: Esperanto, Iielsingfors.

I1111;iILLÜiII l'!1 ^6 1i
	 ^!:'liliI 	 llIÍI

La du vilakanoj kaj la nubo
Du vilaĝanoj vidis nubon sur la ĉielo.

ûi alportos fulmotondron, diris la unua.
— Ne, pluvos, diris la alia.
— Mi diras, ke tiu nubo alportos teruran fulmotondron, kiu detruos

niajn rikoltojn kaj fruktojn. Nia edzino, niaj gefiloj, niaj ĉevaloj, bov-
oj, porkoj, ŝafoj, kokinoj, kolomboj, anseroj, kaj ni mem ne havos nut-
rajon. Estos la nialsatego, la malsanoj, la morto'

— Vi eraras, mia amiko, la falonta pluvo faros multajn honaĵojn al
niaj kampoj. La tero donos la duablon da aveno, hordeo, sekalo, triti-
ko kaj vinberoj.

— Ne!
— Jes!
La parolado varmeĝigis, ŝanĝiĝis en disputon kaj la 4lu vilaĝanoj

ekbatalis. Dum tiu tempo la vEnto kunportis la nubon al alia lando. Ne
pluvis, nek fulmotondris tiun tagon.

Ne perdu vian multekostan tempon per nenecesaj paroladoj, sed uzu
ĝin por plenumi viajn devojn.

Laŭ FLORIAN.
Tradukis Germaine Kenens.

i': I 	 I. ! I :	 .i i 	 i 	 I 	I  IiI11I illim Iuminlllm!Iíln!IIVmit
Akaderio

Pro troa laborado, kie!. redaktoro de grava gazeto pri senfadena tele-
grafio, kaj ankaŭ tre senkuraĝigita de la reformemo ĉe kelkaj, kiuj
sur ŝancelebla fundamento, malebligus ĉian firman konsLuaĵon, D-ro
Pierre Corret rezignis en la Akademio de dircktorecon de la Sekcio
por la scienca kaj teknika vortaro.

Ne forgesante la servojn de D-ro Corret kaj dankante lin, la Aka-
demio decidis unuvoĉe komisii al S-ro Rollet de l'Isle, kiu akceptis, la
taskon organizi kaj direkti, sub ĝia kontrolo, la laborojn de la supreci-
tita Sekcio.

Kiel sekretarion S-ro Rollet de l'Isle elektis S-ron C. Rousseau, aŭ-
toron (le la «Poliglota Vade-Mecum dz Internacia Farmacio».

ĉiujn dokumentojn oni do bonvolu de nun sendi al S-ro C. Rousseau,
4, Place de la Republique, Levallois-Perret (Seibe), Francujo.

Januaro 1922. 	 TH. CART, Prezidanto.
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De vooruitgang van Esperanto
TE VERVIERS werd het Esperanto als vrij leervak ingevoerd in den

4n graad van de lagere gemeentescholen voor jongens.
IN DE HANDELSSCHOLEN VAN PARIJS. — Ingevolge beslissing

genomen in 't begin van 1921 door de Handelskamer van Parijs, zijn
nu Esperanto-leergangen geopend in de verschillende handelsscholen
van de Fransehe hoofdstad. In navolging van dit voorbeeld heeft de
School voor Hoog-er Handelsonderricht voor meisjes (vrij onderwijsge-
sticht, erkend door den Staat en bestuurd door Mej. Sanna, lid van den
Hoogeren Raad van Openbaar Onderwijs) insgelijks het esperanto op
haar programma geschreven. Een eerste kursus is reeds aan den gang.

IN JAPAN ontwikkelt zich het Esperanto met snelheid. Leergangen
zijn ingericht in de studentenmiddens en in de intellectueele vereeni-
gingen van alle groote japansche centrums!. Een voordracht voor de
ijzerenwegbedienden had voor gevolg de inschrijving van 180 perso-
nen, die den wensch uitdrukten de taal te leeren. 356 studenten hebben
de laatste kursussen gevolgd ingericht in het 8e Nationaal Kollegie te
Nagoja.

HET INSTITUUT J. J. ROUSSEAU van Genève heeft besloten op
18-21 April 1922 een internationale konferentie bijeen te roepen om de
verschillende punten te bespreken met herrekking op de invoering van
het Esperanto in de scholen.

DE 5e HANDELSFOOR VAN VALENCIA (Spanje) (Mei 1922) ge-
bruikt Esperanto voor hare propaganda.

OP DE JAARLIJK.SCHE KONFERENTIE DER VEREENIGINGEN
VAN OPVOEDING, gehouden op 5 Januari in het Kollegie van de Lon-
densche Universiteit, heeft een bijzondere afdeeling zich bezig gehou-
den met de invoering van Esperanto in de Scholen. De Voorzitter, Dr
C. W. Kimmins, die tevens het voorzitterschap waarneemt van het Ko-
miteit voor Opvoeding hij den Bond der Natiën, heeft verklaart groot
belang te stellen in het Esperanto -vraagstuk. Hij is van gevoelen slat
een algemeene internationale taal volstrekt noodzakelijk is tot het vol-
ledig bereiken van het ideaal van  den Volkenbond. Mej. Norton heeft er
verslag geleverd over hare bevindingen in het onderricht aan kinderen
en bevestigd dat de leerlingen, die Esperanto geleerd hebben,  meer vor-
deringen in hunne moedertaal maken dan de andere.

TE NEW -YORK werden Esperanto-leergangen geopend voor de le-
den van het Syndicaat der bakkers (4000 aangeslotenen). Die kursussen
hebben alle avonden plaats. De Ferrer  Modem Sunday School, alsook
de Rand School voor Sociale Wetenschap, hebben het Esperanto op hun
programma gesteld.

DE GEMEENTEOVERHEID VAN CREMONA (Italië) heeft onlangs
besloten dat het Esperanto als vrij leervak zal onderwezen Worden in
de lagere hoofdscholen van die stad.
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Les progrès de l' Esperanto
A VERVIERS l'Espéranto a été introduit i titre, facuitatif au pro-

gramme _ Diu 4e degré des écoles primaires communales de garçons.
DANS LES ECOLES COMMERCIALES DE PARIS. — Comme suite

à la décision prise au commencement de 1921 par la Chambre de Com-
merce de Paris, des cours d'Espéranto fonctionnent actuellement. clans
les divers établissements d'enseignement professionnel de cette institu-
tion. Imitant cet exemple, I'Ecole pour l'Enseignement supérieur corn-
mercial_ pour filles, institut libre, reconnu par l'Etat et dirigé par Mlle
Sanna, membre du' Conseil Supérieur de l'1nsicruction publique, vient
égalei lent d'introduire l'Espéranto clans son programme. Un premier
Cours a déjà été ouvert.

AL' .JAPON l'Espéranto se développe avec rapidité. Des cours ont
été Ouverts dans les milieux estudiantins et groupements d'intellectuels
de tous les grands centres japonais. Une conférence faite devant les
employés des chemins d e fer amena l'inscription de 180 personnes dé-
sireuses d'apprendre la langue. 356 étudiants ont suivi les derniers cours
organisés au 8e Collège National de Nagoja.

L'INSTITUT J. J. ROUSSEAU à Genève a décidé de convoquer pour
le 18-21 avril 1922 une conférence internationale pour étudier.les ques-
tions 4 ie pose l'enseignement de l'Espéranto clans les écoles.

La 5e FOIRE D'ÉCHANTILLONS DE VALENCE (Espagne) (Mai
1922) - emploie l'Espéranto pour sa propagande.

A LA CONFERENCE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS D'EDU-
•CATION, tenue le 5 janv. au Collège de l'Université de Londres, une
section spéciale s'est occupée du problème de l'Espéranto, dans les
Ecoles. Le Président, le Dr C. W..Kimmins, qui préside également le
Comité d'Education dr la Ligue des Nations, a déclaré s'intéresser beau-
coup à la question Espérantiste. Ii affirme que pour atteindre complè-
tement l'idéal de la Société des Nations une langue internationale com-
mune est absolument nécessaire. Mlle Morton y a fait rapport de ses
expériences clans l'enseignement aux enfants et a affirmé que les ,en-
fants qui ont appris l'Espéranto, font plus de progrès clans l'étude de
leur langue maternelle que les autres.

A NEW-YORK des cours d'Espéranto ont été ouverts pour les mem-
bres du syndicat. des boulangers (4000 membres), des cours ont lieu
tous les soirs. La Ferrer Modern Sunday School, ainsi que la Rand
School of Social Science ont porté l'Espéranto au programme de leur
enseignement.

Enfin l'ADMINISTRATION DE CREIVIONE (Italie) vient de décider
que l'Espéranto sera enseigné à titre facultatif dans les Ecoles primai-
tes supérieures de cette ville.
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Speciala laborejo pur riparado kaj aliformigo
(Oraj Edzoringoj laû mezuroj

Aĉetas oron kaj argenton

rue des RainesJos. Herion, Juvelisto VERVIERS

"Navigation Uniforms
Ŭniformoj el pilota drapo - lndigoblua seriko

"Standaert„ jakoj

L. Van 'Hove & F. I)'Hamers
39, Rue St. Paul, ANTVERPENO

Koresponda Fako
(Enpreso cle malgranda anonco kostas Fr. 1 aŭ 4 respondkuponojn.)

Buenaventura Noguera, Jodis, N" 9, piso r izquierda, Tarasa (Hispan. )
Manuel Santiso, Apartarlo 116, Santa Clara, (Cuba).
Joŝimicu Joŝinaga, 4 Iuataĉo, Okajama (Japanlando), popel- k.• infbn-

kantoj k. c.
Frits Haufe, Fichtenstrasse, 11, I, Dresden. N. 6. (Germanujo).

BRUSELO

KOMERCA F01110 OFICIALA
3-19 de aprilo 1922

Informoj kaj aliĝoj:
ĉe la Administrejo: 19 Granda Placo,

BRUSELO.
kaj ĉe êiuj belgaj konsul-agentoj en

aliaj landoj.
N. B. Karto de aĉetanto estas sen-

page sendata al ĉiu demandanto.
Senpaga Loĝoservo.

Duplicateur

"Edison Dick„
Peeters & Ooms

24. Rempart Ste Cathérine

A nvers 	 Tel. 6353
Travaux de Copies
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Zamenhofaj vortoj
PRI UNU Ecu.

Per unueco ni pli malpli frue certe venkos, eĉ se la tuta mondo bat-
alus kontraŭ ni; per interna malpaco ni ruinigus nian aferon pli rapide,
ol tion povus fari êiuj niaj malamikoj kune (Krakow, 1922).

Ciu vera amiko de lingvo internacia devas absolute silenti pri siaj
personaj gustoj aŭ gustetoj, kaj ĉiuj devas antaŭ ĉio labori en plej se-
vera unueco, por ke ni akiru por nia afero la konfidon de la mondo
(Cirk. Letera, 1908)  .

PRI NATURA EVOLtTCIO.

Volapük pereis ĉefe pro unu grava eraro; kiun ĝi bedaŭrinde enba-
vis: absoluta manko de natura evoluipovo (Antwerpen, 1911).

Lingvo, kití devas trabati al si la vojon per laborado de amasoj, po-
vas disvolvigi nur per tre singarda vojo de natura evolucio; sed ĝi tuj
mortus, se oni valus ĝin disvolvi per kontraŭnatura kaj danĝerega vojo
de revalucio (Cirk. Letero, 1908).

PRI LA LINGVA KOMITATO.
Car la Lingva Komitato ĝis nun faris ankoraŭ neniun rompon en la

lingvo, tial la reformistoj ĝin kulpigas, ke ĝi estas senviva, senforta,
senaŭtoritata, sentaŭga (Cirk. Letero, 1908).

Pli bone estas, ke la Komitato faru tro maimulte, ol ke ĝi facilanime
faru ian paŝon, kiu povus malutili al nia tuta afero.

(Dresden, 1908.) 	 L. L. ZAMENHOF.

PRINCIPDEKLARO.

En la nuna periode ni, Esperantistoj, devas ĉion konsideri el propa-
ganda kaj instrua vidpunkto.

Tia estu nia kondutregulo, ĝis kiam la Registaroj oficiale akceptos
Esperanton kaj ĝin oficiale enkondukos en la lerne jo jn.

Grava eraro estus opinii, ke pli facile, pli rapide tion ili faros, se ni
unue konsentas pri kelkaj reformoj: Francio, anstataü Francujo, plena
aŭ parta forigo de l'akuzativo, neŝanĝebleco de l'adjektivo, per anstataŭ
de post pasivo k. t. p.

Uzante nian Zamenhofan lingvon, montrante al ĉiuj, eĉ al la skeptikul-
oj, ĝian plenan taügecon en ĝia nuna formo, ni iros al la venko; sed
se ni mem kredigas, ke ĝi bezonas unue kelkajn «plibonigojn (?)», ni
detruos la konfidon kaj pereigos nian tutan aferon.

Ni do simple uzu nian Esperanton. Ni ne perdu nian tempon kaj nian
forton, cliskutante aŭ kritikante ĝin.

Esperanto nin ĉiujn superas, kaj nia sola gloro estas modeste labari
por ĝia estonta triumfo, kiun ni eble ne ĝisvivos, sed certigos, en ne-
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Xla BELGA KONGRESO ESPERANTISTA, St. Nikolao (Waas),
4 -- 5an de Junio 1922.

X1Va UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO, Helsinki —
Finniando. — 6 — 12an de Aŭgusto 1922.

SAMIDE ANOJ ! h URAGIGU ESPERANTISTAJN FIRMOJN !
Por via somera ripozloko apud Marbordo, elektu:

Le Grand Hotel d'Oostduinkerke
(Korespondas per Esperanto. — Parolas Esperante).

Agrabla restado dum tuta jaro
BONAJ MANtAJOJ. BONAJ VINOJ. TRE MODERAJ PREZOJ

4enerala agentejo por vendado de Franooj vinoj, oleoj.
Skribu al S-ro BENOIT, Grand Hôtel d'Oostduinkerke.



Grand Hôtel de Liège

)URBUY

Unuaranga

Icíeala somera restadejo
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cesa persona sinforgeso, nur per nia konkordo ĉirkaŭ komuna progra-
mo: Plena respekto al la lingvn, kiun donis al ni n-ro Zamenhof, por ke
ni ein disvastigu senlace en la tutan mondon al pli alta celo!

TH. CART,
Prezidanto de la L. k .

Baldaü aperos: (1) Tria Adono al U. V. — (2) Plena listo de Ofic.
Vortoj (sen traduko). — (3) Listo de propre esp. Radikoj• (kun fr..
angl. •erm. tradukoj). — (4) Korektoj (le la eraraj trad. de U. V.
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Esperantistoj faru vian devon al la
"Centro„

Estas konata fakto, ke la homoj oftege similas al aro da ŝafoj, kiuj
eme sunumante sub la radioj de sia planedarcentro, eE ne konscias pri
la origino, pri la deveno de tiu senmezura viviga forto. Simile agas la
granda arego de nia Esperantistaro. Ĝi ankaü volonte sunumas en la
brilo de ni aCentro»,kiu per abela diligente kolektas kaj ordigas la histo-
riajn kaj statistikaj faktojn pri nia movado,kiu konservas la literaturajn
produktaĵojn, kiu peras la rilatojn inter la Esperantista popolo, kiu
estas la veina kaj nerva centro, la koro, cerbo kaj spino de l'Esperan-
tismo. Kaj kiel volonte ni fanfaronas pri nia plej supera lingva fo ru-
mo, pri nia «Lingva Komitato», nia «Akademio», nia «Centra Oficejo» !
Ne ekzistas propagandisto, kiu en siaj paroladoj ne mencius favore nian
vivigan organismon !

Sed ĉu tiu nia interliga vivofarto, nia Centro havas sian kontinuan,
materialan vivrimedon, ĉu ĝia konstanta ekzistado e stas asekurita?
Pri tio bedaŭrinde tro malmultaj samideanoj ĝis nun meditis. Kvankam
ni ĉiuj sias, ke eĉ la plej perfekta mehanismo ekmalfunkcias, se oni
ne oleumas la radaron, se oni ne streĉas la risorton, se oni ne zorgas
pri konstanta alkonduko de moviga forto. Car neniu pensu, ke tia me-
hanismo, kiel nia lingva centro, estas funkciigebla kvazaŭ iu Esperant-
ista klubo, kies anaro kunvenas foje dum semajno en la vesperaj horoj,
kaj ripozante de .la pena profesia taglaboro, pasigas la tempon per amu -

ziga, pli malpli serioza interbabilado.
La ofico de tia «Centro» ege estas kunligita kun detale preciza,

konstanta, tuttaga agado, faktokolektado, korespondado, registrado, sta-
tistikigo, arhivigo k. t. p. k. t. p. kio okupas la tempon de konscienca,
profesia oficistaro, perlaboranta per tiu okupo sian porvivon, do re-
gule salajrata de sia oficdonanto. Kiu nun estas tiu plej supera c"efo
kaj oficdonanto de nia «Centro» ? — Nature ja la Esperantistaro! ni
respondas. Laŭ siaj Postuloj direktitaj al la «Centra Oficejo» oni eĉ
ne povus alion kanjekti. Kaj fakte kion ni spertas? Ke nia kontrakto
kun la «C. O.» estas ekstreme unuflanka! Ni ĝuas sole la privilegiojn,
la avantaĝojn de l'institucio, sed absolute malzorgas niajn devojn al
ĝi. Indolente ni povas toleri ke Solulo, de ni ĉiuj alte ŝatata, dediĉu
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ne sale siajn intelektajn kapablojn al nia movado, ke li eĉ oferu sian
materialan havon, vivtenante de post ĝia fondiĝo la «C. O.»-n, kiu ja
funkcias por nia komuna afero. Ni ĉiuj plenkore deziras, ke nia amata
Generalo Sebert ĝuu ankoraŭ longan _vivovesperon, sed ĉu ni p_.ipensis
jam, kia sorto atendo: nian «C.O.»-n, se kia sola vivtenanto transiros iam
en la pli belan eternan vivon ?Kaj ĉu ni inerte atendu tiun momenton ?Cu
ni ne ĉiuj povas percepti, ke kio por sola persono, kiom ajn bonhava
li estu, materiale estas supermezura, tiun depagon la tuto eĉ ne sen-
tas, ĉar ĝi estas nur ero (ie kie›.; taga enspezo; nature ni ĉiuj devas
konsente kunagi! Ekkonsciiĝu do Esperantistoj! Vane pridiskutas la
aferon kelkaj helpemuloj dum niaj kongresoj, vana estas starigo de
]'ligo de «Esperanto Amikaro»; se ni ne ĝeneraligos la morale (le-
vigan depagon, ĉiam nur restos unuopuloj. kies kotizo neniam sufiĉos,
por daŭre bazigi ties permanentecon!

Mia propono estas do la sekvanta: Ni fiksu la depagon je nminimu-
mo, por ke eĉ la plej malriĉulo sen monperdo sentebla povu ĝin for-

doni, ĥi konsistu el la nura rnonunuo de l"concerna lando po jaro, ĉu
franko, gulden°, marko, krono, kilingo, peso, peseto, milrejso, levo,
cirahmo, tiro, jeno, rublo, eskudo aŭ dolaro; sed ĉiu Esperantisto senes-
cepte sentu la moralan devon, depagi tiun jaran alcentran oholon ! —
La izolulo ĝin donu al la plej proksima grupo, la grupo aü kluho ĝin
enspezu de sia anaro, la Esp.-kursgvidantoj de siaj kursanoj, la regiona
aŭ landa estraro, se tia estas, kolektu la monon kaj peru ĝin al la
«C. O.».

Refoje kaj insiste mi petas la Samideanaron, ne ĝisatendu superan
decidon, la amaso devigu la estrojn, aranĝi la agadon, prefere hodiaŭ,
al morgaü; «bis dat, qui cito dat!» (duoble donas, kisi tuj donas!)
«Viribus unitis» (per unuigitaj fostoj) estis la devizo de mortinta im-
periestro — kaj sole per unuigitaj fortoj ni povos :conkiri la mondon,
sed por unuigj nin oni bezonas unuiganton, kondukanton! Estas do
ekzistkondiĉo por Esperanto, ke ni vivasekuru nian «Centron», ĉu ĝi
nun restas en Parizo, ĉu oni ĝin transmetos Ĝenevon, ĉu oni ĝin nomos
estonte «C. O.» ĉu «U. E. A.», ĉu oni ambaŭ unuigos, ĉu ne, tion la
mondkongresoj decidos — sed ĝis tiam ĝi fariĝu jam «Centro» suste-
nata de la tuta Esperantistaro. La jaro 1922a jam havigu al ĝi la re-
gulan depagon de sia anaro. La komenco jam estas farita. La «Esper-
antista Tablogiriando Posonium» jam surpoŝtigis sian kotizon — ĝi
fariĝu la semo, la fermo de ĉiujara potenca sumo, je bonsukceso cle «C.
O.» kaj per ĝi je bonsukceso de nia - movado!

Bratislava (Presshurg, Pozsony), en nov. 1921.
E3IIL10 WANITSEK, Girlandestro. •

Bratislava, Rathaus, Slovakujo.
La izolulan. aŭ kolektitan jaran depagon oni sendus regule al S-ro

Gabriel Chavet, sekretario de l'«Esperantista Centra Oficejo», rue (le
Clichy, Paris, Franr'.tjo.
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" Smart„ `I'
Mi tre bone konis la rentulon Verstrepen, eks-butikisto de koloniaj

komercajoj, ĉar mi renkontis lin ĉiuvespere en la kafejo Terminus ĉe
la babilotablo.

Tiu viro estis bona burĝo, fidela edzo, amema patro kaj fortika sub -

tenanto de nia tablorohdo. Unuvorte, li estis tiel kiel miloj da aliaj rent-
uloj en malgrandaj flandraj urboj. Nur unu detalaĵo diferencigis lin de
la aliaj, nome, ke dum sia juneco li pasigis 2 aŭ 3 jarojn en Ameriko.

La vivado en la lando trans la Oceano ne havis malbonan influon
super li. La nuraj postsignoj de la mallonga restado en Ameriko estis
kvar esprimoj anglaj-amerikaj, kiujn li ĉiam kaj ĉie uzis, kaj trouzis:
«allright», «yes», «no», «smart». Precipe per ĉi tiu lasta esprimo li
ĉiuokaze klopodis altrudi siajn amerikemajn opiniojn.

«La belga komercisto», li diris, «kapablas nenion, kontraŭe, la ame-
rika estas «smart»! Tiu ĉi estas ruza, entreprenema, lerta, inteligenta,
kaj per sia «smartness» li akiras riĉaĵojn, dum la belgo apenaŭ pros-
peras».

Mi ne scias, ĉu Verstrepen, kiel butikisto iam estis «smart» li mem.
Tamen, mi bone scias, ke li estis riĉa, kaj ĉiam disputis kun siaj sam-
tablanoj, kiam li laŭdis kaj prikantis la amerikanon, samtempe kriti-
kante siajn samlandanojn.

*

De kelka tempo, juna viro, nomita Hamer, aperis regule en nia me-
zo. Li estis estinta vojaĝisto por Brusela margaren-fabrikejo kaj nun-
tempe li establis sin en sia gepatra urbeto.

Lia patro, instruisto, postlasis multe da libroj kaj multe da infanoj,
sed tute neniom da mono. La mono mankis al Hamer por starigi pro-
pran negocon, kaj tial li kontentigis sin per agentaj aferoj.

Hamer asekuris kontraŭ ĉio: kontraŭ brulo, ŝtelo, malsano, terkultur-
aj malsukcesoj, korpaj akcidentoj, li eĉ asekuris la bonan veteron dum
promenadoj kaj ekskursoj; mallonge, ĉion li asekuris.

Estas dubeble, ĉu li akiris riĉajojn, ĉar nia urbeto ne estis granda
kaj multaj enloĝantoj, sane kiel mi, havis ian malsimpation kontraŭ la
ĉiama asekurado. Maigraü tio, Hamer laboris nelacigeble, de ]'mateno
ĝis la nokto. Unuavide ŝajnus,  ke Hamer estus la preferato de Ver-
strepen, ĉar nenia «Yankee» povus esti pli «smart», pli viveca ol Ha-
mer. Sed, tre strange, Verstrepen ne povis toleri la junan viron, li mal-
ĝoje rigardis, kiam Hamer proksimvenis al nia tablo. Verstrepen estis
eĉ tre malĝentila por la juna asekuragento, tiele eĉ, ke ĉi tiu •baldaü
evitis nian klubeton.

lam mi kondukis la interparoladon al pri Hamer, kaj Verstrepen de-
mandis mian opinion pri li, ne (tirante sian propran ideon. Mi deklaris,

(1) «Smart»: angla adjektivo. kiu signifas samtempe: vigla, lerta,
eleganta, sprita. (Red.)
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ke Hamer ŝajnas al mi bona viro kaj lerta komercisto, nur  iom teo tru--
dema. Verstrepen jesis per la kapo sed silentis.

Kelke da tempo poste, mi transloĝiĝis kaj alvenis en la strato, kie
vivas la rentulo. Nun mi komprenis ĉion.

La rentulo posedis beletan filinon; kion mi diras? eĉ ĉarman filinon
kaj Hamer sukcesis gajni la favoron de Elly. La patrino estis kuraĝig-
inta la svatantan asekuriston, ĉar ŝi estis kontenta — kiel ĉiuj patrinoj
kiam ilia filino trovas adoranton.

Paĉjo Verstrepen tamen, kiam Hamer venis oficiale fari la demandon
por la edziĝo, glacie ridetis kaj malakceptis la junulon ĉar li estas «ne-
nio» kaj posedas «nenion».

s	 s-

Iam, babilante konfidencie sub la verando ĉe Versrepen, dum trink-
ado de glaso da malnova Malagavino, la maljuna sinjoro malgaje plen-
dis, ke tiu amajo estis daŭ_igata «malantaü lia dorso», kaj kaŭzis al li
multe da malĝojo.

«Sed, kial vi ne donas al li viar, filinon», mi ekkriis, «li precize estas
«smart» komercisto, kian vi tiom ŝatas. Krom tio, liaj gepatroj estis
honorindaj burĝoj, kaj pri li mem oni tute ne povas fari malbonajn ri-
markojn.»

«All right!» li respondis, «vi estas prava, sed ne tute, ĉar li ne estas
«smart». Li nur estas laborema. Se li estus «smart», ekzemple se li
sukcesus asekuri vin, «yes», tiam li gajnus mian Elly, kvankam  li estas
tiel malriĉa kiel formiko.»

Li laŭte ridis, kaj mi ridis ankaŭ, ĉar estus estinta pli facile atingi
la lunon ol asekuri min.

Duni ni estis ridegantaj laŭte,  mi aŭdis ian bruon malantaŭ ni, kaj
tuj rigardante, mi videtis, ke Elly forlasis la apudan ĉambron. Sia
vizaĝo, ruĝa kiel fajro, evidente montris klare, ke ŝi ĉion aŭskultis.

*
Mi tute forgesis tiun interparoladon, êiuokaze mi ne plu pensis pri

ĝi, kiam iun matenon mi supreniris la iom krutan vojon al la supraĵo
de la monteto en la ĉirkaŭajo de nia urbeto.

Mi jam estis en la duono de la vojo, kiam mi ekvidis hicikletiston
malsupren vcturantan kun rapideco de ekspres-vagonaro. Mi iris flan-
ken, kaj malbenis interne la malprudentan rajdanton, kiu riskas siajn
membrojn pro nura farfaroneco. Kiam li plipr•oksimiĝis, mi rekonis
"lamer.

Li veturis kun lerteco de profesia bicikletisto, sed, ju pli li prokim-
iĝis, des pli riskoplenaj iĝis liaj movoj. Nun li tute zigzagis. Mi pre-
mis min plate kontraŭ la muro, por ke li povu pasi sen akcidento. Tion
li ŝajnis rimarki, kaj denove li rekte rajdis. Tiu sintenado donis kurak-
on al mi por forlasi mian kaŝejon kaj iri sur la vojon.

Jen, apenaŭ (lu metrojn de mi, li portas la manon al la ĉapelo por sa
luti, la antaŭa rado subite turnas sin, li tre rapide saltas teren, sed
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tro malfrue: mi jam ricevis fortan puŝon kontraŭ mian .ventron kaj,
pro la skuo, kuŝas sur tero.

Pro teruro Hamer staris lamigite, vidante kiel mi rulis, kaj kiel mia
kapo frapiĝis kontraŭ la muron, tiel forte, ke la fajro eksaltis el miaj
okuloj.

Post kelkaj momentoj li superregis sian teruron, saltis al mi, kaj
levis min• de la tero. Mia kapo kvazaŭturniĝis kaj mi ne kapablis pa-
roli unu vorton. Hamer apogis min kontraü la muron, ekbatetis la pol-
von de miaj vestoj. Li eĉ prenis broson el sia poŝo kaj li iom purigis
kaj igis mian ĉapelon denove iom taüga p.►r la portado; fine, li elverŝis
fluon da senkulpigoj.

«Mia bona sinjoro», li ekkriis, «mi esperas, ke vi ne vundiĝis ? Ho
kiel azensimila, kiel mallerta mi estas. Mi neniam pardonos al milmem.
Mi ne plu havos trankvilan momenton.

«Nu, mi diris, senkulpigante, mi kredas, ke estas tute ne grave. Ne
-nió estas rompita.»

«Ne!» li ĝoje ekkriis, «mi esti; tiom terurigita! Cu vere, ĉio estas an-
koraŭ en 'oana stato ?» Li levis mian dekstran kruron, kaj remetis ĝin
sur la teron; poste li prenis mian maldekstran kruron; tiam li movigis
ambaŭ miajn brakojn. «Nenio estas rompita», li certigis,  «ĉio funkcias
regule». Li levis mian ĉapelon kaj palpis mian kapon: «Malgranda kon-
tusĝibo, vere, nur tre malgranda ĝibeto», li diris retrovante sian mem-
konfidon.

«Nu!» li daŭrigis, «mi gratulas vin, ke nenio grava okazi. Vi povis
havi pli grandan malŝancon. Nu, ni ne plu maltrankviligu nin post la
okazintajo. Eĉ, se vi estus estinta iom vundita, tio ne estus estinta tre
grava por vi: tre trankvile vi estus preninta ripozon dum du :semajnoj,
kaj ĉio riĉe pagata de la asekura societo. Malŝanca ĵo ankaŭ ne venas
sen feliĉaĵo, ĉu ne ?• Ciuokaze, vi estas asekurita, kontraü la akcidentoj,
ĉu jes?»

En mia kapo ankoraŭ resonis la eho de la skuo, kaj mi apenaŭ ka-
pablis murmuri preskaŭ neaŭdeble: «me».

Hamer faris netrankvilan mienon. «Ne!? Vi estas ne asekurita! Sin-
joro! Tio estas puninda nezorgeco! Cu vi ankaŭ ne kontraŭ la morto
estas asekurita ?»

Miaj •genuoj tremis kaj fleksikis. Mi estis devigata sidiĝi sur la ran-
don de la vojo.

«Ne! ankaŭ ne kontraŭ la morto!» li plue parolis. «Honorinda Sin-
joro, vi pekas kontraŭ viaj parencoj. Eble vi kontraŭdiros, ke vi ne po-
sedas edzinon, nek infanon! Sed vi havas fratojn aŭ fratinojn, nevojn
aŭ nevinojn, kiuj deziras iam heredi. Mia konscienco malpermesas al
mi, toleri, ke vi pli longe pekos kontraŭ viaj parencoj. Tuj ni tion pri-
zorgos».

Li sidigis sin apud min, prenis el sia poŝo kvanton da paperajoj,
skribis ion tie kaj ĉi tie per sia fontplumo kaj prezentis la formularojn
al mi, ŝovis ilin preskaŭ sub mian nazon, por ke mi subskribu.

Pro mia kapturniĝo, mi ne ankoraŭ sciis, kion mi faris; mia volo for-
lasis min, mi ne plu kapablis pensi. Hamer rigardis min fikse, kvazaŭ
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hipnotige, montris lokon sur la papero kaj ordonis: «Tie»... kaj mi
subskri5is.

«Bone!» li diris, eksaltis, enigis la paperojn en sian poŝon kaj kap-
tis sian bicikleton.

«Nun vi ne plu bezonos timi la bicikletojn. Nun vi estas asekurita
kontraŭ eventuala invalideco pro akcidentoj por cludek-kvinmil frank-
oj. Laŭ deziro, vi ankaŭ povus morti tre. agrable hejme: ĉar via vivo
estas asekurita por kvindekmil frankoj. Mi ege dankas vin. Adiaŭ!»

Kaj antaü ol mi kapablis respondi, li forveturis, malsupren, al la ur-
beto.

Malrapide mi promenis ree al la urbo, kaj rakontis mian akcidenton
al mia maljuna najbaro Verstrepen. Intertempe mi estis rimarkinta,
ke Hamer per sia ruzeco trompis min: li intence renversis min kaj pro-
fitis mian kvazaünekonscian staton por havigi al si mian s »bskribon.

La ideo, ke mi estis trompita preskaŭ frenezigis min. «Vi estis pra-
va, Verstrepen, «mi ekkriis, «tiu Hamer ne taŭgas; la malliberejo aten-
das lin. Li ĵus gajnis 200 frankojn pro mia asekuro; sed mi, mi estas
;ankoraŭ mirigita, ke mi ankoraŭ vivas? Sed tia fripono ne malkvietiĝas
pro tio; li nur konas sian profiton.»

Mi atendis aprobon de Verstrepen, sed, tute male, li kontente frotis
siajn manojn.

«Kia «smart» junulo!» li ekkriis. «Li ricevos mian filinon. Elly, venu
tuj, mi petas.»

La filino aperis, sekvata de Hamer. Tio estis tiel ege «smart», ke
!a maljunulo unu momenton miris. Poste, li tamen benis la paron.

Cu vi kredas, ke Hamer nun kisis sian fianĉinon ? Ho, ne! Tiu agema
praktika enspezisto unue turnis sin al mi kun pardonpetoj. «Mi vere
ne povis fari alie, Sinjoro! Nu, pruvu, ke vi ne estas venĝema kaj ase-
kuru viajn akciojn kontraŭ Ate]o!»

«Kuru al la diablo!» mi kriis, kaj kolere iris hejmen.
La «smart»-a juna viro rigardis min irantan, kaj feliĉe ridis. Nur

tiam li ekpensis al sia fianĉino.
Tradukis M. .DE KETELAERE.
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La Problemo de Instruado
Dum 1922 la Ligo de Nacioj priparolos la enkondukon de Esperanto

en lernejojn. Se la respondo estas favora, tio, kion la Esperantistoj
ĝenerale akceptas kiel la «fina venko» estos antingita. Se ĝi estus mal-
favora, certe posta kunveno donos favoran respondon.

Sed, kion ni, Esperantistoj, devas fari, atendante la decidon grav-
egan ? Ni devas pretigi nin, tiamaniere, ke, se decido al ni favora aper-
os, ni povu tuj efektivigi ĝin, per la pligranda bono de nia idealo. An-
kaŭ en tiu ĉi fako, kiel cetere en multaj aliaj (le la movado, kunlaborado
estas plej necesa: en ĉiu urbo ekzistas malmultaj Esperantoprofesoroj,
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estas do necese ke ili kunlaboru• almenaŭ en la tuta lando, kaj «Belge
Esperantisto» estas la organo montrita por tiu celo. Ni ne forgesu, ke
estas nur per instruado racla kaj logika, ke ni• povas disvastigi nian
ideon en la popolo, kaj ke do la instruado estas la bazo de nia tuta pro -
greso.

Mi scias,ke en multaj urboj ekzistas pioniroj dankindaj kaj nesufiĉe
dankeblaj,kiuj de jaroj privatiniciative instruas,sed mi ankaŭ firme es-
peras,ke dum. estonto tre proksima,ilia fervoro ne plu estos sufiĉa per la
postulo de la novaj cirkonstancoj, kaj ke ĉie, ili bezonos junajn gehelp-
antojn. Estas pri tiu antaŭvido, ke mi dezirus labori, ĉar mi timas,
ke tiuj novaj geprofesoroj estos «batantaj kiel blindulo al ovon, kiel
mi mem estis dum mia ekinstruo. Tial estas, ke mi humile petas per mi
kaj miaj junaj geamikoj la konsilojn (le sperto.

Kiam niaj unuaj samideanoj estis memlernintaj nian lingvon, aperis
antaü ili la problemo de instruado. Car ekzistis metodoj por instruo de
lingvoj, la unua ideo evidente estis, uzi iun el tiuj metodoj por la ins-
truado de Esperanto. Niaj antaŭulo j estis pravaj: la tuta historio de
homa progresado estas plena je faktoj tiuspecaj. Ekzemple: kiam unua-
foje prezentiĝis la problemo de konstruaclo de pontoj feraj, nia tre bone
scias, ke la unuaj inĝenieroj kopiis la modelon de la tiam ekzistantaj
lignaj pentoj. Aĝuloj inter ni certe tion memoras. Sed ni povas ankaŭ
konstati, — kaj tiu falcto estas tre ĝojiga —. ke la nunaj feraj pont:>j
ne sirnilas plu al siaj prauloj. Tiu fakto estas ĝojiga, mi diris; jes,
evidente, ĉar fero ne estas ligno.

Nu, ĉar Esperanto ne estas nacia lingvo, la metodoj por instruo de
ambaŭ ne povas esti samaj. Ni fieras pro la logikeco (le nia komprenilo;
ni estu logikaj pri ĝia disvastigo.

Kiu estas la diferenco inter la instruo de Esperanto kaj tiu de lingvoj
naciaj? Mi esceptas. la gepatran lingvon. Mi komparos kun la fremdaj
instruataj post ĝi. Kiu estas la malfacilajo en ili? Estas la lernigo de
la mallogikaĵoj kaj esceptoj. La reguloj de la gramatiko ne plenigas
multajn paĝojn; la kunmetado de la vortoj ankaŭ ne. La metodoj celas
do alprenigi de lernanto ĉiujn tiujn ajojn sen iu vera rezonado kaj per
ĉiuj artifikoj, kaj multe da longa kaj teda ekzercado. Car Esperanto
enhavas nek mallogikajojn nek esceptojn, la metodoj ĉi-supraj ne multe
utilas por ĝi. Mi ne scias ĉu mi pravan, sed ofte mi estas erna kompari
Esperanton kun kalklilado, kun matematiko; tiel certa oni estas pri la
apliko de ĝiaj reguloj. Kiu scias, — kaj mi mem tion kredas kaj spert-
is —, ĉu metodoj pli rezonaj, pli «matematikaj» ne estas la solvo de la
instruadoproblemo de Esperanto?

Gekamaradoj, ni estu severaj pri nia lingvo kaj ni estu severaj pri
kia instruado. Ni ne forgesu, ke homo perdita por nia movado estas
multe pli malbone, ol homo negajnita. Kaj mi opinias, ke metodoj tro
malsimplaj kaj malagrablaj estas kaŭzo de lernantoperdo en niaj kurs-
oj. Mi riproĉas al la plimulto de gramatikoj plenaj ilian •rnalsimple-
con kaj iujn senutilajn akrobatajojn.Mi insistas pri lernometodo simpla
kaj logika por afero simpla kaj logika, kaj aI tio mi volus alveni kun
la helpo de vi ĉiuj.

PROCRESAN0.
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Diversaj informoj
PETO EL JAPANUJO. — Diversajn Mur - reklamaĵojn, komercajn,

socialajn kaj aliajn, redaktitajn en ĉiu nacilingvo (ankaŭ en Esperanto)
mi kolektas laŭ komisio de la komerca kaj industria fako de Urboficejo
en Tokio, kies estro prómesis rekompence sendi al ĉiu sendinto japanajn
afiŝojn (speciale de la granda ekspozicio aranĝota en Tokio dum 1922).
La tiel kolektotaj afiŝoj estos publiko elmontrataj. Montru la ekziston
kaj la praktikecon de Esperanto sendante afiŝojn al S-ro Kaŭaŝima,
fakestro por komerco kaj industrio, Urba Oficejo, TOKIO, aü al mi
mem, Monzo Ga, Del. U. E. A., 16-V, Kitamaĉi Aojama, TOKIO.

LERNEJAJ DESEGNA.TO.J. — Por la Eduka fako de la Provinca
oficejo JAMANAŜI en Japanujo, mi petas al ĉiuj lernantoj kaj ins-
truistoj de popolaj lernejoj, ke ili sendu al mi plej malfrue ĝis la fino
de julio 1922, desegnajojn, pentrajojn, laŭnaturajn, laŭmodelajn kaj  de-
kuraciajn.

Ĉiu desegnajo surhavu la nomon, la klason, lernejon, lokon, landon,
aĝon, sekson de la desegninta lernanto, ankaŭ la daton. Ĉiu sendonto
ricevos de la suprecitita oficejo desegnajojn el la lernejoj de Japanujo.
Ĉion sendu al MONZO GA, Del. U. E. A., 16-V Kitamaĉi, Aojama, TO-
KIO.

INTERNACIA SCIENCA ASOCIO. — La laboro (le tiu grava res-
tarigita Asocio bonege progresas. La nombro de alitintbj atingis 310
je la fino de 1921. La komitatanoj efektivaj aü provizoraj estas jam nun
je !a nombro de 23 el 19 landoj. Ankaŭ nia lando estas provizore re-
prezentata de nia 'aonega samideano S-ro Tnĝ. Vandevelde, kies adreso
estas: 230 Zwarte Heirestraat 230, Meirelbeke (Gento). Kiel ni jam
diris en la lasta numero de nia jarkolekto 1921, tiu Asocio eldonis am-
pleksan flugfolion pri sia historio kaj sia nuna programo.Ni rekomendas
multe peti tiun plej interesan dokumenton de S-ro Vandevelde, kiu an-
kaŭ akceptas la aliĝojn.

Gratuloj

ED'ZIĜO. — La 21an rie februaro edziĝi, S-ro Alfred Gevers, sekre-
tario de «La Verda Stelo», Antverpeno, kun F-ino Elisa Haubourdin.
Plej sincerajn gratulojn al la juna esperantista paro!

Nia Propaganda Bulteno. — Grava avino !

Laŭ decido cle la ĵus okazinta komitata kunveno de la Ligo, ni presig-
os apartajn presajojn de nia dulingva rubriko «Progresoj de Esperanto»
(pat. 15 & 1G). La prezo estas po Fr. 3.— por 50 ekz.; Fr. 5.— por
100 ek. Grupoj kaj propagandistoj grandkvante mendu kaj disvastigu
ilin! Mendu antaü la Ga de marto ĉe la direktoro de B. E.
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Himno al Zamenhof
Malsupre ni presas tekston de himno al Zamenhof. La teksto estas

verkita de 16-jara Rosine Bauer, melodion je ĝi faris 15-jara K. Seifert,
ambaŭ edukatoj en la blindullernejo en Purkersdorf apud Vieno. La
hinmo estis verkata 'kaj kantata okaze de la naskiĝotago de D-ro Za-
menhof, kiun proprainiciate festis la junaj geesperantistoj de la men-
ciita lernejo.

T

Gefratoj, en pacema rond',
Laŭdkantu Majstron nian;

Ho vin, savinton de la mond',
La pacanĝelon pian.

Disigajn murojn rompis li,
Forigis la 5arilon,

Kreante por homaro, ĝi,
La interkomprenilon.

II.

Ideo sama ligas nin,
Kaj ankaŭ sama vojo,

Ho Zamenhof, vi montris ĝin.
Ni sekvas nun kun ĝo jc'.

Al vi ni ĵuras en fidel',
Kun amoarda koro:

Ni sekvos al la verda stel'.
Dum gajo 'kaj doloro.

Ho gardu, kara Majstro, vi,
Gardu Esperantujon,

Spirit' de vi restu ĉe ni,
Benante la patrujon!

Eterne restos en ador'
Ni al pacbatalanto:

Al nia Majstro estu glor'
Kaj am' pro Esperanto!
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Pri popolaj ludoj kaj amuzoj
La amuzo estas tiel malnova kiel la homaro. La unua ludo certe da-

tumas de la unua tago, kiun la unua homo travivis. Ni nur imagu 'kiel
n; mem agus, tiam ni bone komprenas, ke Adamo, vidinte ke li kapablis
movi, deprenis la piedojn de la tero kaj viveme saltis en la rondo,
kaj ke li en la sekvanta momento prenis ŝtonon kaj ĵetis ĝin kiel eble
plej malproksimen.

Do la saltado kaj la ŝtonĵctado verŝajne estas la unuaj homaj ludoj.
La homo laŭnatur•e estas crna movigi brakojn kaj krurojn, kion en

la terminaro de la pedagogoj oni nomas «Naturgimnastiko». Estas
ankaŭ pro tio ke la trankvila sidado sur la benkoj estas tiel terura por
1a knaboj.

Nun, koncernante la ludojn kaj amuzojn oni povas diri, ke ili estas pli
malnovaj ol la popolamaso mem. Kiu el ni povas rememori sian unuan
ludon? Eble se li estis tre «ĝentila» infano, lia unua ludo estis: fluigi
sangon el la nazo de sia patrino aŭ faligante lian suêbutelon tute dis-
pecigi ĝin?

Jam ĉe la Cermanoj el la malnova historio ekzistis tie! nomataj po-
polaj ludoj. La infanoj kaj ankaü la virinoj ekstaris en rondo. Tiam

ekbruligis bastoneton kaj transdonis la brulantan aĵon al sia najba-
ro. Tiu, ĉe kiu la flamo estingiĝas, estas kondukata procesiforme al la
maliberejo, 'ide li restas ĝis kiam iu lin liberigas. Tiun ludon ankaŭ
konis la Romanoj kaj konservas pli malfrue la Bretonoj.

La Germanoj ankaü konis teatrajojn Junuloj sin ĵetis sur malkovrit-
ajn glavojn kaj faris dancon inter tiuj danĝeraj armiloj. ilia nura re-
kompenco estis la aplaŭdoj de la vidantaro kaj la patrinoj tre fieris pri
tiaj lertaj filoj. Tiu kutimo longtempe konserviĝis precipe ĉe la Skot-
oj kaj Saksoj. Sed ankaŭ nuntempe dum la kermestempoj ni povas vidi
tiajn scenojn precipe en la kamparo. Vi ĉiuj certe konas iun foirhomon,
kiu englutas glavojn kaj ofte faras kvazaŭ dancojn inter danĝeraj ar-
miloj.

Inter la plej ĝeneralaj kaj Aatataj ludoj ni devas ankoraŭ citi la pilk-
ludon, la vetkuradon kaj la grimpadon. Ankaŭ la naĝacion niaj pra-
patroj ege ŝatis kaj ofte praktikis. Eĉ la virinoj multe partoprenis en
tiuj amuzoj. La fraülinoj rigardis tion kvazaŭ io tre gracia kaj tion
pluvas multaj rakontetoj. Tiu kutimo feliĉe ne perdiĝis kaj nuntempe
ankaŭ la virinoj naĝas kaj ofte ne malpli bone ol la viroj.

Antaŭ dudek 'kvin jaroj iu klerulo plendis ke la amuzoj de nia popolo
estas tiel enuigaj kaj li serĉis kialon pro tio. Post longa esplorado _kaj
senlaca studado li atingis sekvantan rezultaton:

Li dividis la homojn en 5 klasoj. La unua klaso estis tro potenca por
sin amuzi plejkore; la dua tro sagaca, tro klera. La tria klaso ne ŝatis
sin distri ĉar ĝi sekvas la du aliajn, kiuj ankaü nenion faris en tiu di-
rekto. La kvara klaso havis tro cla penoj kaj la malfeliĉigaj okazoj
por ke ĝi povu ĝoji. Nur la plej malsupra klaso sin amuzis sed tiama-
niere ke honestaj homoj tute ne povis partopreni tiun amuzon.

Vere tio ne_ estas ĝojiga sceno, sed oni memoru ke eble la klerulo, sin
amuzis farante 'karikaturon. — Sed ka.rikaturoj  , nenion pruvas, diris
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alia klerulo. La afero estas tre simpla, ni ne havis la tempon por nin.
distri. Dum antaŭaj jarcentoj estis tute alia afero kaj tial niaj pra-
patroj estis pli gajaj ol ni. Tiam oni vivis pli trankvile kaj oni restis.
juna pli longtempe. Tiam oni ĝuis la vivon en plena trankvileco kaj
tamen restis ankoraŭ la tempo por la ludo kaj la amuzo. Sed nun?
Estas kiel ĉe la Amerikanoj: «AI nia tempo mankas kaj tiamaniere ni
malhavas grandan parton de la poezio de la vivo». Estas eble pro tio ke,
nia vivo estas tiel proza.

Alia aldonis. Ni estas kvazaŭ knabeto, kiu sin movis libere kaj gaje en
siaj malnovaj vestoj kaj kiu nun ricevis novan veston pro kio li devas
in re'kte teni kaj ne plu movi por ke li ne ĉifonigu sian helan veston.
Sed tamen kiom da amuzoj prezentas al ni la nuntempo! Veraj pa-

lacoj por popola amuzado ĉie aperas. Oni renversas la sezonojn: oni
starigis vintrajn ĝardenojn kaj somerajn teatrojn! Oni ankaŭ renver-
sas la tempdividon de la tago. Oni donis matenkoncertojn je la dua.
posttagmeze, vesperfestojn je la noktomezo, noktfestojn je la komenco
de la mateno. Kaj vidu kiu granda nombro da amuzoj sin prezentas al
moderna homo: «Kantadoj, muzikfestoj, agraraj kaj bestzorgadaj, fest-
oj, foiroj, koncertoj, piroteknikaj elmontoj, popolaj paroladoj, popolaj
reprezentadoj publikaj koncertoj.

Kiom da plezuro Ia homoj ne ĝuas depost la eltrovado de la transport-
iloj, kiujn oni nomas «vagonaroj». Precipe antaŭ la milito la tiel nom-
itaj «plezurvagonaroj» kaŭzis grandegan plezuron al la popolamaso.
itlilope ili envaganariĝis kaj kiam ili fine trovis la okazon rigardi in-
mete tra la fenestroj, jam  venus la momento je kiu ili devas eliĝi en
alia aerzono. La vagonaroj donis al la homaro la veran koncepton pri
la amuzo, kiun ili antaüe ne havis.

Kaj ni ĝuas ankoraŭ la vetkuradojn tiel piedajn kiel biciklajn.Kvan-
kam la biciklo ne estas tiel nova eltrovaĵo, estas nur nun ke ĝi atingas
grandan perfektecon kaj ke ni vidas verajn mirigajn okazintaĵojn per
biciklo. — Restas ankoraŭ la vetkuradoj per velŝipoj kaj la lasta nov-
ajo, la veturadoj per akvebicikloj kaj finfine per flugmaŝinoj.

Ni estas ege malproksime de la simplaj kaj veraj familiaj ludoj de
niaj prapatroj.

Oni diras ke la popolaj amuzoj iom post iom plinobliĝis. Kaj tio estas
vera. Tamen en la kamparo ni de tempo al tempo povas ankoraŭ trovi
ludojn, kiuj ne estas tiel noblaj kaj kiuj ankaŭ estas konataj dum an-
taŭaj tempoj. Iafoje ni eĉ povis vidi tiuspecajn ludojn dum la kermesoj
en nia urbo.

Ni unue distingas la vetgrimpadon. En la komenco estis laŭ la ek-
zemplo de la knaboj, kiuj grimpas sur la arboj por forAteli la birdnest-
ojn, ke oni organizis grimpadojn. Evidente oni kiel eble plej malfacili-
gis la taskon de la grimpanto. Oni surŝmiras la maston per graso por
ke ĝi estu kiel eble plej glata. Kelkafoje oni metis la maston en la a'k-
von, por ke la falinta kunludanto ankoraŭ foje subakviĝu 'kaj tute mal-
Ackiĝu: La gajnanto povas forpreni de la supro (le la masto iun ajn
premion, ekzemple pecon da viando, kolbason, k. c.

Unu el la plej amuzaj popolaj ludaj estas certe la sakkurado. La kun-
kurantoj metas la krurojn en sakon kaj alligas la suprajn randojn ĉir-
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kaü la korpmezo. En tiu stato ili komencas vetkuri. Sed kiajn saltojn
i!i faras! Kaj kiel ofte ili falas, je la pli granda plezuro de la vidant-
aro!

Ekzistas ankaŭ iu ludo precipe por knaboj, kiun oni povus nomi «la
mordkaptado de vafloj». Inter du arboj ŝnuroj estas alligitaj. Ce la me-
zo de la ŝnuro pendas valflo. La kunkurantoj nun kuranto pasas sub
la ŝnuro meze de la daŭranta vidado de la patrino] kaj najbarinoj. Al-
venante sub la vaflo ili faras salteton koj penas formordi pecon de la
vaflo aŭ engluti la tutan vaflon. Sed plejofte ili ne precize mezuris sian
salton kaj nenion tenas inter la dentoj.

Ankaŭ la «ovofrapado» estas bone konata. Oni pendas ovon al §nur -

eto„ inter du arboj, ekzemple. Oni blindigas la kunludantojn. Plie oni
turnas ilin laŭ kelkaj direktoj por ke ili ne sciu la ĝustan direkton en
kiu li trovos la ovon. La plimulto pro tio marŝas antaŭen kaj ne alvenas
al la celo. Tamen kelkaj trovas la bonan direkton mar§as al la ovo kiel
aŭtomato, frapas kaj... ofte ricevas la enhavon de la ovo sur la kapo
aŭ sur siaj vestoj.

Restas ankoraŭ priparolindaj kaj eble ankaŭ priparolotaj, multaj aliaj
karakterizaj kaj pli folkloraj amuzoj.

R. BROECKHOVE.
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Libera parolejo
Sub ĉi tiu titolo ni tio malfermas jenan novan rubrikon, en sciu niaj

lr:gantoj povos klarigi siajn sugestojn, kun la celo plibonigi nian revuon
kaj la organizitan movadon esperantistan en Belgujo.

Antaŭ ol uzi tiun rubrikon niaj geamikoj relegos utile la antaŭlastan
paragrafon tiurilatan en la letero de nia prezidanto, sur la unua paĝo
de nuna numero.

Ni profitas la okazon por (kun la celo signita par la L P.) insiste
peti ĉiujn abnnantojn, ke ili senprokraste pagu sian abonon de 1922, ĉu
al la kasisto (le sia grupo, ĉu al la kasisto de nia Ligo.

Ni ankaŭ deziras ebligi ĉiujn samideanojn fari la gazeton tia, 'kia
üi ĝin volas, t.e., ni proponas, ke en ĉiuj grupoj la membroj verku mal-
grandajn artikolojn, ankaŭ rakontojn, anekdotojn, spiritaĵojn, k. e., ĉu
originale, ĉu traduke. En la grupkunvenoj oni alportu la materialon
verkitan, oni ĝin diskutu laŭ gramatika 'kaj stila vidpunktoj, kaj la
grupa sekretario sendu, laŭ elekto farota ekzemple de la komitato, la
plej bonajn te'kstojn al nia direktoro.

Ni ne dubas, ke ĉiuj grupestroj tuj komprenos, ke, krom la helpo 'kiun
tia agado alportos .al la revuo, nia propono prezentas plej grandan uti-
lecon rilate la perfektiĝon de iliaj grupanoj en la uzado (le nia inter-

nacia lingvo.
Liu alportu sian ŝtonon al nia konstruaĵo. Tial ni esperas, ke neniu

•grupo preterlasos atenti la ĉi supran proponon. 	 B. E.
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Bi bliografio
Belga Esperantisto» nur recenzas la verkojn de kiuj oni sendis duekzemplerojn. Adreso: Kleine Bcerstraat, 45, Antverpeno.

La legantoj povas ankaŭ mendi la recenzitajn librojn ĉe tiu samaadreso, kunsendante la monon per poŝtmarkoj aŭ prefere por poŝtĉeko(konto Frans Schoofs: No 284.20).
Oni aldonu 10 % por sendelspezoj.

LA VIE INTERNATIONALE. — Revue mensuelle des idées, des
faits et des organismes internationaux. — Novembro 1921. No 1 post-milita (Kajero 26). Eldonita de «Union des Associations internationa-
les, Palais mondial, Bruxelles.

LA QUESTION DU CALENDRIER, par Chauve - Bertrand; Paris,
La Renaissance du Livre, 1921; prezo Fr. 4.-. La demando pri la pli -

bonigo de la kalendaro estas vere nuntempa: La Tnternacia Astronomia
Asocio eĉ preparas kunvenon (le delegitaro, kiu okazos en Romo, post
proksima Pasko,por pridiskuti tiun demandon. La supre citita libro klar-
igas la kalendarojn de ĉiuj antikvaj popoloj:kaldeanoj,Asiroj,Babilanan-
ej, Egiptoj, Persoj, Hebreoj, Hindoj, Ĥinoj, Grekoj kaj Romanoj. Li pri -
studas, kroni tio, la kalendarojn de la Turkoj, Araboj, lnkaoj kaj Az-
tekoj. En dua parto, S-ro Chauve-Bertrand faras la historion de la
demando pri la plibonigo de la kalendaro tiel kiel ĝi prezentiĝas ho-
diaŭ, kaj li citas la ĉefajn projektojn pri plibonigo. Fine, en tria parto,
li faras ĝeneralan kritikon de tiuj sistemoj kaj eĉ proponas personajn
sugestojn untilajn por la novaj eltrovontoj aŭ por tiuj, kiuj ian tagon
devos solvi tiun demandon definitive. Libro tre leginda kaj rekumen-
dinda.

LES INDO - EUROPEENS, préhistoire des langues, des moeurs et
des croyances de l'Europe, par Albert Carnot, professeur à l'Université
de Louvain. Eldonisto Vromant & Co, 3, rue de la Chapelle, Bruxel-
les. 1921. Collection «Lovanium>. Kosto Fr. 7.—. Jen tre interesa libro!
(Ti estas tute bazita sur la rezultatoj de la lingva scienco kiuj estas
utilitaj por klarigi la diversajn temojn traktitajn en ĝi.ĉi eĉ komencas
per majstra klarigo de la «parenceco (le la hindo-europanaj lingvoj», (Ie
la karakteraĵoj de l'Idiomo hindo-Eŭropa, kaj per klasigo de la «lingvoj
kaj popoloj de la hinda-eŭropa familio». Post tiuj tri interesegaj ĉapitr-
oj, la aŭtoro, en 21 ĉapitroj, trastudas la tutan pracivilizacion de Eŭ-
ropo (nome la kreskaĵojn, la bestojn, la vilaĝojn, la urbojn, la dom-
ojn, la ilojn, la nutrajojn, la vestaĵojn, la armilojn, la komercon, la
transportrimedojn, la familion, la leĝosciencon, la kredojn), ĉiam uzante
la lingvosciencon kiel helpilon, kaj komparante la lingvajn radikojn el
la diversaj lingvoj hindo-eŭropaj. Por ni, Esperantistoj, la libro estas
majstra pruvo de la taŭgeco kaj internacieco de Esperanto! L. C.

TRA LA JARO. Esperanta Lernolibro, venkita de Lucy E. Waddy.
2a revizita eldono, 1921. Eldonis .1. M. Dent & Sons, Ltd. London. —
Fortike bindita. 120 paĝoj 18 1/2 X 12 cm. Prezo nemontrita
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Tiu lernolibro estas uzebla en ĉiuj landoj.Ĝi speciale taügas por infan-
aj kursoj kaj prilaboras la tutan gramatikon en 50 lecionoj, kies teksto
estas bazita sur la en preskaŭ ĉiuj lernejoj troveblaj kvar bildoj pri la
Sezonoj. La libro enhavas multajn kaj metode prezentitajn ekzercojn,
kaj ĝi lernigas al la junaj lernantoj grandan trezoron da vortoj. Car
mi mem jam uzis kun bona rezultato tiun gramatikon en porinfana kur-
so, mi povas ĝin plenkonscie rekomendi. Estus preferinde, tamen, ke
en proksima eldono la lerta verkistino forigu kelkajn nuranglajn fraz-
konstruojn, kiuj eni3oviÉri en la libron.

OFICIALA GAZETO ESPERANTISTA; 8a Vol. N" 4 (81). 1921.
Enhavo: Lingva Komitato: Raporto al la Dektria Kongreso de la Pre-
zidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio. Konstanta Komitato de
la Kongresoj: Raporto al la Dektria Kongreso de la Prezidanto. 32 pak-
oj 24 X 15 1/2. Prezo: Fr. 2.—.

ADRESARO de la Boliema Esperanto-Servo, enhavanta adresojn de
korespondemaj Esperantistoj el ĉiuj landoj. 3-a eldono, Somero 1921.
Eldonita de la Boh. Esp. Servo, Moranvany (Cehoslovakujo). 70 paĝoj
14 1/2 X 11 cm. Prezo: Fr. 225.

NOVA TEMPO - LIBRETARO. — Unua Kajero. Eldonis 1921: El-
donejo Nova Tempon Wien , VI, Mollardga-se Nr 55. 32 paĝoj 18 1/2 X
12 cm. Prezo: Fr, sv. 0.30. Zorge eldonita kolekto de dudeko da legindaj
rakontetoj, fabloj, anekdotoj, k. t. p. tradukitaj el diversaj lingvoj de
kelkaj bonaj aŭstriaj Esperantistoj.

LA HUNDO PAROLANTA. — Duakta burleska komedieto (le Daniel
Eyouem, Eldonis 1921: Esperantista Presejo J. Solsona, 9, rue Hallé,
Paris. 16 paĝoj 21 1/2 X 13. Prezo: Fr. 2.—.

Tre sprita teatraĵeto, kies ludloko estas Taraskono ; ia hejmloko de
la fama «Tartarin»! Tiu detalo sufiĉe edifas la leganton pri la speco
(le tiu komedieto, tre lerte kunmetita. Ĝi enhavas 6 virajn kaj 3 virinajn
tolojn, kaj estas tre taŭga por Esperantistoj Grupfestoj.

MIZERO KAJ SUFEREGO DE LA NURNBERGAJ INFANOJ, el-
donita de la Urh-konsilantaro kaj prilaborita de la statistika Oficejo.
1920, 25 paĝoj 23 X 16 1/2 cm. Senpage havebla.

TRA LA MONDO. — Internacia legolibro, kolektita kaj prilaborita
(le Paul Benneman. 1-a parto: Por komencantoj.- Kun multaj bildoj kaj
muziknotoj. Eldonis 1921: Ferd. Hirt & Sohn ; Leipzig. 96 paĝoj 22 X

15 cm. Prezo. Fr. 2.—.
Multaj laŭdvortoj por tiu nova libro ne estas necesaj. Ĝi estas reko-

mendinda laŭ ĉiuj rilatoj.La enhavo konsistas el pli ol cent diversaj bone
verkitaj artikoletoj, klasitaj en jenaj serioj : Proverboj el diversaj
lingvoj; aforismoj; interesajoj el la vivo kaj sciencoj; fabloj kaj rakont-
oj; ŝercaĵoj; agrablaj problemoj kaj infanaj muzikludoj. La libro, kiu
estas plej zorge presita sur bonkvalita papero, estas plie riĉe ilustrita
per proksimume 40 beletaj bildoj. Ni gratulas la kunmetinton, la el-
doninton, kaj ĉiujn kunlaborintojn: la verko estas vere montrinda.

SAMIDEANO. Internacia Biblioteko. N" 1. Majo 1921. Eldonis: Os-
kar Ziegler & Ko, Marktredwitz (Bavarujo). 20 paĝoj 23 X 15 1/2 cm.
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Prezo 1Ik. 3.50 + 50 o/o. Enhavp: Ascencio al Vesuvjo antaŭ kvardek
jaroj, de P. Christaller; Suprizo, de M. Walter, tradukis Cani. Fü rth;
La lasta Kanto, de A. Stamatiadis; Dum liberaj horoj. de Heinrich.

CATALOGUS van de boekerij van den Algemeenen Diamantbewer-
kersbond van Relgië. met BIJVOEGSEL- A (1920/1921/1922). — Tiu
riĉenhava katalogo speciale interesas la Esperantistajn diamantistojn.
ĉar iri enhavas la titolaron de la Esperanto-fako cle la libraro de tiu Ligo.
B. E. jam parolis pri la iniciativo de tiu societo, kiu senĉese daŭrigas
la akiron de bonaj eldonajoj en Esperanto.

ESPERANTO. Mluvnice, vybor ĉlanku a slovnik Esperantsko-Cesky.
— 116 paka gramatiko pri Esperanto en ĉeha lingvo, kun vortareto
Esp.-ĉeha-

COURS RATIONNEL ET COMPLET D'ESPERANTO kun an.aüpa-
rolo de Henry Barbusse, eldonita de la Revdluciana Federacio Esper-
antista, Paris. 208 paĝoj 19 1/2 X 13 cm. Prezo: Fr. 5.50.

Tiu gramatiko estas plej 'zorge kaj ĝisfunde ellaborita. Tiu, kiu volas
detale elstudi tiun libron, perfekte konos Esperanton. La vera verkisto
ne estas citita, li sin kaŝas sub la pseüdonimo daboristoj». Pro la
giganta laboro li akceptu ĉi tie sinceran gratulon. Pro la kvalito de la
eldonantoj oni komprenos, ke la ekzercoj kaj la temoj de tiu lernolibro,
enhavas subjektojn kun pli speciala riiato al ĝeneralaj ekonomiaj kaj
politikaj cirkonstancoj ekzistantaj kaj ceiataj.

INTERNACIA SPECIMENA FOIRO 1)E PRAHA (12 - 19 marto
1922.) — Invitilo. eldonita de la Foira Oficejo, Praha. 10 paĝoj 21 X
14 cm. Senpaga. Bele ilustrita.

NACIA EKSPOZICIO MEMORIGA DE LA 1-a CENTJARO DE LA
SENDEPENDECO DE BRAZILIO, RIO DE JANEIRO, 7 sept. - 15
nov. 1922. — Eldonita cle la Ministerio de Justeco kaj Eniandaj Aferoj.
16 paĝoj 29 X 22 1/2 cm. Senpage ricevebla de la Oficiala Oficejo (le
Propagando de la Ekspozicio. La prospekto estas bele elclonita sur luksa
papero kaj enhavas, krom multnombraj ilustraĵoj, ĉiujn informojn pri
la organizata ekspozicio.

LEIPG1(; A SPECIMENFOIRO 1922. — Eldonita de la Foira Ofice-
jo, Markt 4, Leipzig. 16 paĝoj 22 X 14 1/2 cm. Senpaga. Bele ilustrita.
Entute agrable prezentita prospekto..

PRINTEMPA FOIRO DE FRANK•'URTO a. M. 2 - 8 aprilo 1922.  —
Eldonita de la Foira Oficejo. 4 paĝoj 21 X 16 1/2 cm. Senpaga.

COURS METHODIQUE D'ESPERANTO. VERSIONS. — Verkita de
Camille Aymonnier kaj E. Grosjean - Maupin. Dua Eldono. Esperant-
ista Centra Librejo. Paris. 136 paĝoj 17 1/2 X 11 çm. Prezo: Fr. 2.

Tiu ĉi bonega kaj ĉi ukonsente laüdita instruolibro, kies unua eldono
jam elĉerpiĝis, konsistas el multaj ekzercoj par tradukado, klare klas-
igitajn kaj ordigitajn, tiamaniere, ke ĝi povas facile adapti.ĝi, kiel. me-
toda kompletiga ekzercaro, al ĉiu ajn esperanta lernolibro, kaj kurso.
La komencantoj uzos ĝin kun profito, forlasante provizore la numerajn
rilatantajn al neelementaj gramatikaj punktoj, sed ĝi precipe utilos al
la esperantistoj, kiuj deziras konipletigi kaj perfektigi sian konon pri
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la lingvo. Efektive tiu ĉi libro liveras por la solvo de ĉiuj delikataj aù
dubaj gramatikaj demandoj riĉan aron da pruvaj kaj decidigaj aŭtorit-
ataj ekzemploj, eltiritaj precipe el Zamenhof. La verko, el kiu estas
ĉerpita ĉiu Zamenhofa ekzemplo, estas precize montrita. Tiu, kiu pose-
das tiun libron, disponas multvaloran kaj senkomparan gramatikan
repertuaron, klarigantan ĉiujn regulojn kaj punktojn de nia gramatiko
kaj facile konsulteblan en okazoj de bezono. Tiamaniere tiu libro po-
vas fari gravajn servojn precipe al la instruantoj, al la jam progres-
intaj Esperantistoj kaj al la verkantoj, kiuj deziras uzi nian lingvon
korekte, klare kaj elegante. Klarigaj notoj ankoraŭ pliigas la valoron
de la libro. A. D.

ESSAI SUR LA DERIVATION COMPAREE DANS LES LANGUES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES, par CAMILLE AYMONNIER.
Publikajo No 9 de la «Soc. des Amis de l'Esperanto». Paris. Office
Central Espérantiste. 1921. 132 paĝoj 19 1/2 X 13 cm. En tiu france
verkita libro nia eminenta kaj klera samiiieano Aymonnier liveras al
la mondo rezultaton de plej interesa lingvoscienca studado. Li plej de-
tale analizas komparforme la derivadon de la vortoj  en sia propra, la
franca, lingvo kaj en Esperanto. La verko estas nova pruvo pri la ri-
lata perfekteco de nia lingvo laü scienca vidpunkto, perfekteco, kiun oni
ne devas .superi, se oni deziras ne endanĝerigi la estonton de la komuna
lingvo internacia por ĉiuj homoj. La libro kontraŭbatalas sukcesplene la
teoriojn de tiel nomataj perfektigistoj de Esperanto. La libron akiru
ĉiu studinto de Esperanto, kiu deziras koni ĉiujn detalojn pri la tekniko
de la Zamenhofa ĉefverko.

L'ESPERANTO ET LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES AU
CONGRES MONDIAL DE BRUXELLES. 1920. Publikajo No 8 de la
«Soc. des Amis de l'Esp.». Office Central Esperantiste. Paris. 38 paĝoj
18 X 11 cm. Prezo: Fr. 2.—. Stenografa raporto pri la diskutoj pri Es-
peranto dum la memorindaj kunsidoj de la Unuiĝo de la Int. Asocioj,
diskutoj, kiuj kondukis al brila venko de Esperanto.

L'ESPERANTO ET LA LUTTE DES LANGUES. L. Agourtine.  —
Publikajo No 10 de la «Soc. des Amis de l'Esp.» 8 paĝoj 21 X 13 1/2
cm. Prezo Fr. 0.50. Aparta eldono de bonega artikolo aperinta en La
Revue Contemporaine de 21 nov. 1921. La aŭtoro precipe kunigas en sia
pledo por Esperanto la opiniojn de granda nombro de eminentuloj kaj
kompetentaj institucioj.

TRADUKOJ DE FRANCAJ POEZIO KUN TEORIO DE NOVA
VERSFARADO. J. Balliman. Esperantista Centra Librejo. Paris. 24
paĝoj 22 X 13 1/2 cm. Prezo: Fr. 2.—. Kolekto de 15 bele tradukit-

a] poezioj de Ch. d'Orleans, Ronsard, J. du Bellay, Malherbe, M. Re-
gnier, La Fontaine, Voltaire, A. Chenier, Arnault, Millevoie, Arvers, V.

Hugo. — Per sia libreto la aŭtoro prezentas al la Esperantaj poetoj
novan metodon de versfarado, kiu ĉefe celas kiel eble plej fidele repro-
dukti en Esperanto la principojn kaj karakteron de originale en Fran-
ca lingvo verkitaj poemoj.

CIUJ BANKAFEROJ.
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HOTELO - RESTAL1RAC10- KAFEJO
.s ItiJBENS"

Rue Neuve St-Pierre 10-12, - GENTO - Telefono 418

Posedanto : Leopold VAN WAES

Mangoj la i la karto. — Specialaj mangajoj
Salonoj por festenoj kaj festmango-j — Lauhurga kuirmaniero — Bonaj vinoj.

Aperas ciuseinajne

Prezo de ciu no: Fr. 0.40
Farabono: Fr. 90.—

•

Abonejo : Fr. SCHOONS
45, Kleine Beerstraat, 45

Antwerpen

(Posta cekkonto : 284.20)
Pen ›enparan Sperimenna.
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de Frans Schools
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Kristal - kaj Artobjehtoj

G. VERMANDERE

G EL A (I
(kunvenejo de la Antverpenaj Esperantistoj)

Victorieplaats kaj Van Ertbornstr. 2
ClU V ESPERE ARTA KONCERTO DE

L'ORKESTRO
DECA CARANCA.

La servado estas farata de kelnerinoj
en handra kostunio.

i

Anvers - rue Van der Keilen, 27, Van der Keilenstraat - Antwerpen.

Telefono /846

SPECIALAJ PREZOJ POR MAGAZENOJ.

Comptoir Central
de Photographie
29, RUE DES TANNEURS

ANVERS  

Tel. 5013

Ciaj necesajoj por la
Fotogra f arto

"PLUMET
La plej bona el le digestigaj likvoroj

CIE ACETEBLA

vislilzjo di b a llstaj likvoroj LE PLUMET

Place St Bayon, 14, St Baafsplein

GAND - GENT

a8r

F010 AVUREJO
M. MAUQUOY kaj filoj

Sint-Jacobsrnarkt, 7

ANTWERPEN

1 1
1

Kliŝaĵoj kaj desegnaĵoj
por revuoj kaj libroj. Tre
prizorgata laboro kaj
malaltaj prezoj.

3C3C1 ^3[3[ [3[3C3C3C3

Antan ol aĉeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn aŭ

, Anglajn Bierojn turnu vin al la firmo

H. J. Bridges -- L. Schuracher
POSTEU LO

ANVERS -- Rue Lozane. 219 - 221, Lozannastraat — ANTWERPEN
— Tél. 1 635 —
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DME13fflEiKere

Lsu
Esperanto

KAFEJO	 Triumfonta

euWitte GAZETOTU INTEIiNW 	 A
.lii\IVZ^.tt^,^LA. ^ EN

POSEDANTO

CAVVïTENEERG
TELBP. 2321

Kunvenejo pot estirrantieoJ

Frankrijklei, 4,
A ntwerpen.

^al^áau Aperos

Fundamento
deEsperanto

de L Zamenhof
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J. DESOMME
FABRIKANTO DE LA FAMA CIGARO

ESPERANTO (M. D.)

25, PARKSTRAAT, St-NIKOLA aS (Waes) BELGUJO
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Ciearoj " Esperanto

Cigaretoj "Esperanto,, Cigarillos

Cigaretoj 	 Cigarillos

" Per Esperanto tra la Mondo „

MALKARA.I
BONODORAJ
BONGUSTAJ
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Petu Prezlistojn kaj Kondiĉojn
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