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Belga Manufakturo de Industriaj Prodvktoj 
Societo Anonima (Fondita en 1872)

18, Ru Ne m, 18, LEDEBERG - APUD - GENTU
Telegraf-adreso : " PERFECTA „ GEN T

Teletono : 635

Dozitaj analiziloj por la uzado de la industriaj akvoj.
Logika purigo per purigaj aparatoj aù en kaldronegoj kun

aù sen aparatoj.
Senpera importado de industriaj oleoj kaj grasoj.
Stupo. Kaucuko. Klapoj, Rimenoj.
Kotonrestajoj por purigi masinojn.
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Basque de Flandre
ANONIMA SOCIETO EN GENT - FONDITA EN 1847

DEPONAJAJ KAJ DU-ONMONAl'AJ KONTOJ

' DISKONTO KAJ ENKASIGO DE BILOJ

KREDITLETEROJ

KONSERVADO DE OBLIGACIOJ KAJ TITOLOJ

AĈETO KAJ VENDO DE OBLIGACIOJ

PRUNTEDONO SUR OBLIGACIOJ

ENKASIGO DE KUPONOJ

LUIGO DE MONKESTOJ

CIUJ BANKAFEROJ.
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Nederlandsehe 
Gist- & Spiritusfabriek

(Ne erlhsida Fabriko de Fermenta kaj Alkoholo)
Anonima Societo

Societa Sidejo : DELFT (Nederland)
Fabrikejo : BRUGES-BASSINS (Belgujo)
Filioj : BRUSELO kaj UUY (13elgujo)

Yrodulctaĵoj
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Fako "Alkoholo kaj Bravo " : 378, Anou Van Voliem, Brnsolo
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BELGA ESPERA N T/S  TO
MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista
Redakcia parto 	 Abonoj knj Monsendoj

FRANS SCHOOFS 	 FERN. M \THIEUX
45. Kleine (leerstraat, Antwerpen 	 15, Avenue Bel-Air, Uccle

Nepresitajn manuskriptojn oni ne resendas. — La Redakcio konservas por
si la rajton korekti laûbezone la manuskriptojn.

Antaû la Nova Jaro
Estas kutimo ke, antaŭ la komenco de ĉiu nova jaro, la redakcio

de gazeto alparolu siajn legantojn kaj abonantojn por rerigardi la
pasintan dekdumonatan tempospacon, kaj por dismeti programon
ellaborotan dum la sekvontaj kvindek du semajnoj.

Ni intencas uzi ne multajn vortojn, por ke 'nia alparolo estu pli bone
komprenebla, kaj pro. tio ni ne vojaĝos kun la legantaro en la regnon
de la revoj, sed okupos nin nur per du aŭ tri faktoj.

Kio estis la programo je la komenco de la nuna jaro? Ni trovas, ĝin
en la redakcia artikolo en la N° de nov.-dec. 1921 kaj en la letero de nia
Prezidanto Witteryck presita sur la N" jan.-feb. 1922, kiuj estas jene
resumeblaj: «Por ke ni povu eldoni ĉiumonate dece ampleksan kajeron,
estas necese, ke la belga samideanaro havigu al ni la necesajn rime-

dojn, tio estas ke, se ĉiu grupo varbas unu paĝon da anoncoj kaj
duoitligas la nombron de siaj abonantoj, la celo estas atingita.

Ĝu ĉiuj grupoj klopodis por starigi sian organon sur firmaj
fundamentoj? Ni diru malkaŝe: NE!

Se kelkaj societoj komprenis, la situacion kaj eklaboris, Kaj alportis
al ni la petita.1 kunhelpon, ni bedaŭrinde devas konstati, ke la de ili
atingita rezultato estis parte neniigita de aliaj grupoj, kiuj ne nur ne
pligrandigis sian abonantaron, sed eĉ malpligrandigis ĝin!

Kompreneble ni ne citas nomojn. La gvidantoj de la unuaj ĝuos ja
la ĝojon de n enumita devo; tiuj de la aliaj sendube pentos kaj konscios
■sian respondecon antaŭ la komuna entrepreno, konstruota de ĉiuj
liganoj, senescepte kaj unuaninne! Ni nur rezervu ĉi tie honorlokon al
NE-liga grupo, kiu pli ol duobligis la abonkvanton de la antaŭa jam,
kaj ni nomu la Antverpenan Grupon de Esperantistaj Diamantistoj,
kiu aliflanke ne preterlasis siajn moralajn devajn kontraŭ la honorigo
de la memoro de nia Majstro kaj kontraü la subteno a l niaj blinda;
samideanoj. (Ni aludas niajn monkolektojn por la Monumento Zamen-
hof kaj por «Esperanta Ligilo».)

La atingita rezultato ebligis nin eldoni sep kajerojn, anstataŭ ses
en 1921, sed ne pligrandigi menciinde la pa;onombron de nia jar-
kolekto.
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La konsciaj geesperantistoj en nia lando kunigu la sep kajerojn,
komparu ilin kun aliaj samspecaj organoj el nia tutmonda Gazetaro,
kaj tiam diru sincere, ĉu siaflanke la Ligestraro fari' sia~ tutan nevon
aŭ ne, proporcie al la ĝenerale ricevita apogo.

Konkludo? Ni restas antaŭ la programo, nki.zita por la finiĝanta
jaro. =i restas entute plenumeta. Ĝi estis zorge pristudita kaj serioze
prezentita nepre neutilas paroli pri novaj projektoj se la antaŭaj ne
estas ellaboritaj.

Karaj gesamideanoj,
Ni promesas al vi, ke estonte, kial estinte, ni ne ŝparos tempon

nek penon por progresigi nian aferon en nia lando; sed montru vi
ankaü ĉiuj per agoj ke vi komprenas nian laboron kaj ke vi deziras
efike helpi nin. Nur tiam mi povos iam kune ĝui la finan sukceson tie
nia movado.

B. E.
Insista peto al la grupoj :

Senprokraste varbu abonojn por «Belga Esperantisto» kaj sennu

al ni da Homaron de la abonantoj antaŭ la 15a de januaro, por ke n
povu fiksi la nombron da ekzempleroj presota,j de la unua numero de
la nova jarkolekto.

Insista peto al la izolaj abonantoj :
En ĉi tiu numero vi trovos pagilon por nia poŝtĉekkonto.

Ne atendu por deponi ĝin, kune kun via abonmon'o por 1923 en la plej
proksiman de, vi poŝtoficejon.

Ricevu nian antaŭdankon tiuj, kiuj baldaŭ plenumos nian peton.
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La Problemo de Instruado
il

(vidu li. E. Jan. Feb. 1922).

n unua artikolo estis montrite ke metodo de esperantoinstruo
devas esti simpla kaj logika, ĉar la lingvo mem tia esta. kaj ke
rimedo devas esti harmonia kun la celo, por kiu ĝi utilas. Sed tio ne
,ufiĉas. Niaj kursoj devas ankaŭ esti agrablaj kaj ne senuele mal-
facilaj,

Cu la kondiĉoj postulitaj ne estas kontraŭaj? Tute ne. Car, ĉu
vi ne rimarkis ofte kiel io simpla estas ĉarma kaj alloga. Ho, mi ja
scias ke nekleruloj multe pli admiras aferon tiel inalsimplan, ke ili
nenion komprenas de ĝi,ke ili buŝtnalfermante ĝin rigardas ekstazi-
gitaj, sed mi ankaŭ scias, ke nur personoj kiuj ne konas aferon, povas
ĝin malsimpligi ĝis tiu grado. Kiam oni vere funde enpenetris scien-
cotemon plej malfacilan, tiu temo etendiĝas antaŭ vi, glata kaj kvieta
kiel lago inter montoj. Io konata ĉiam simpla estas. Pensanto eĉ iam
diris : « Nur tiam oni konas ion, kiam oni povas ĝin klarigi por pasanto
en strato» kaj ĉiu kiu tute studis iun fakon, povas aserti la verecon de
tiu diraĵo.

Kaj se tio estas vera por malfacilaĵo kiom pli ĝi estas tia por

— 195 —

afero ĉarme klara kial la lingvo Esperanto. Efektive, kio estas mal-
agrabla en la lernado de lingvoj ? Memoru vian infanaĝon! Petu de
kiu ajn lernanto nun ankoraü sidanta sur lernejaj benkoj. Sonos la
respondo: la gramatiko. Kial ja tiu gramatiko estas la malamiko de
ĉiuj instruatoj ? Evidente pro ĝia senreguleco, ĉar oni ĝin lernas
memore, kiel oni lernas desegni la formon de landlimoj, sen scii kion.,
kiel aŭ kial.

Do tion ni devus eviti je ĉiu prezo. Estus bone, ke ĉiu, instruanta
pri nia lingvo, metu flanke de iu regulo, kiun ĝi instruas la ĉiam sa-
man vorton: kial? Estas necese ke niaj kursoj ne estu nur rediro de
tio kion oni trovas en ĉiuj lernolibroj : aron da reguloj, sed ke ili
klarigu: « Tial estas tiu regulo kaj ne alia, tial ĝi estas tiel kaj ne
alimaniere ». Esperantokurso ne povas esti memorstudado, sed rem:
noda pri ĉiu punkto renkontita. La memoro devas en ĝi ludi rolo i
tiel malgravan, ke sufiĉas la ĉiusemajna kurshoro por ĝi. Ni efek-
tive ne forgesu ke estas inter niaj lernantoj personoj, kiuj ekster tiu
horo malmulte laboras pri nia lingvo, kaj ke ili estas perdita] se ni
postulas memorlernadon. Male, rezono farita du aŭ trifoje kaj bazi-
ta sur pura logiko restos e.-ig-ravurita en ĉiu normala spirito, kaj n:'
ne devos peti ke niaj gelernantoj sekvu nin, ni devigos ilin sekvi la
fadenon de nia rezono sen eĉ ke ili sentos la premon.

Estas evidente ekster ĉiu diskuto ke lingvo enhavas parton me-
moran, sed mi tamen permesos al mi rimarkigi ke estas nur per uza-
do ke oni povas ĝin ekposedi. Ekzemple : Mi deziras instrui la uzador,
de la vorteto «da». Mi povas diri al la gelernantoj : la prepozicio DA
estas uzata post vortoj kiuj parolas pri kvanto; mezuro; parto; nom-
bro; grupo; kolekto; — kvazaŭ mezuro, parto, nombro, grupo kaj
kolekto ankaŭ ne estus kvanto! — De du eblajoj unu; aŭ mia lernantc ,

estos bona knabo, kiu faros por mi kiel por sia instruisto kaj lernos
memore la donitan regulon; aŭ li estos laborulo, li estos plenaĝulo
kaj familiestro, li ne studos, kaj li nenion scias pri « cta ».

Alia metodo: « Ha, vi petas kial oni uzas DA en tiu.ĉi frazo.
Jen. Kio estas litro da vino ? Ci estas vino. Cu litro da vino estas
litro? — Ne, Sinjoro, litro de vino. Mi metigas la litron da vino en
botelon kaj mi portas ĝin al mia tablo. Mi havas sur mia tablo
litron da vino en botelo. Mi verŝas la litron da vino en glasojn kaj
ni eltrinkas ĝin. Kiel vi rimarkis, la litro da vino fariĝis sinsekve
botelo da vino, glasoj da vino kaj simple vino en nia stomako. Vi do
bone vidas, ke mi ne parolis pri la objekto, la mezurilo, kiun ni nomas
litro, sed pri la vino, kiun tiu litro povas enhavi. Se mi parolas pri
la mezurilo kiun mi uzas por mezuri vinon, mi nomas ĝin vinlitro:
vi ja scias ke vinlitro estas litro ».

Kiam mi unu semajnon poste petos kio estas glaso da akvo, la
knabo kiu estas studinta sian lecionon, kaj la laborulo, kies okupoj
estis pli gravaj respondas al mi: glaso da akvo estas akvo, akvoglaso
estas glaso. » Ni konstatos ke la nura bildo kreita en la cerbo de niaj
geaŭskultantoj pli efikis ol ses abstraktaj ideoj. Tiel la memoro fari-
ĝas ilustraĵo en la rezonado, kaj nia kurso « rezonado ilustrita ».
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Ni povas, por akiri pli grandan rapidecon dum postaj klarigoj,
doni je la komenco de kurso la gramatikon laŭ Fundamento de Es-
peranto, •esceptante tamen aĵojn kiel akuzativo, rie rekta komplemen-
to, uzo de DA, kaj aliaj, kiujn ni konsidero's kiel « orumotaj piloloj .
Sur tiu bazo ni konstruos la tutan kurson, vortformado kaj specia_
laĵoj, nur per esperantaj frazoj, io, kio plue evitas la malfacilaĵon cte.
dulingvaj presaĵoj, kie kursoj en ambaü lingvoj devas ekzisti,

PROGRESANO.
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Belga Ligo Esperantista
PROJEKTO DE RAPORTO PRI LA KUNVEXO DE LA LIGA

KOMITATO OKAZINTA EN BRISELO
LA 19an DE NOVEMBRO 1922.

La kunsido malfenniĝis je la 10 1/2a, »sub la pnezidanteco de Sro.
L. Cogen, Vicprezidan,'o, anstata.itante Sron Witteryck malhelpita.

CEESTIS : Sroj Cogen, Champy, vicprezidantoj; Petiau, Cenerala
Sekretario; Mathieux, Kasisto; Schoofs, Direktoro de la ĵurnalo;
Babilon, 1Komitatano; Jaumotte, Karnas (Verda Stelo); Jacobs (Suda
Lumo); S-ro Schoofs (Esperantista junularo de Antverpeno); Finoj
Jennen, (Brusela. l'ede_•acio); Sroj Vandevelde, (centa Grupo); Roels
(Durma Stelo, Lokeren) ; Baesens (Mehlena Grupo) ; De Bosschere (St.
Nikolao); Desanay (Spa); Pirnay (Verviers) grupaj delegitoj.

La grupoj el Boom, Bruĝo, Charleroi, Gentbrugge, Ledeberg ka,
Lieĝo ne sendis delegitojn. Ciuj petis senkulpigon krom Boom kaj
Gentbrugge.

(Estas dezirinde ke la grupaj delegitoj, kiuj ne trovas ĉeesti ia
komitatajn kunvenojn, anstataŭigu sin!)

TAGORDO, :
1. Akcepto de nova grupo. — Nova grupo «La Durma Stelo» el

Lokeren, Orienta Flandrujo, estis aklame akceptata.
2. Financa Situacio de la Ligo.
3. Financa kunhelpo al la Centra Organismo.
4. Budfeto de « Belga Esperantisto».
Car tiuj tri demandoj estas kunligataj, Sro Mathieux, Kasisto,

prilaboris ilin laù la sekvanta raporteto; sed, an`aire, li anoncis la
bonan novajon ke Sro Scheerders, la malavara Honora Prezidanto de
la grupo el St. Nikolao, ĵus donacis al la Liga kaso 'aurnoi. da 250 frj.
Sro Mathieux sendos d:ankle•erop al Sro Scheerders, kiu, pro la gran-
daj servoj jam cle li faritaj; estis aklame nomita Honora Membro ae
la Ligo.

« Kiel lastan juron, la bilanco, fine de 1922, ne estas malfavora,
sed ĝi montras malfortan budfteton, tute ne sufiĉa por ebligi la plenta
mon de la propaganda programo.

« La nombro cle la Liganoj, ĉu isolitaj, ĉu grupiĝintaj, estas
absolute tro malgranda, kaj ne rilatas kun la nombro de la Belga3
samideanoj.

Jen ciferoj : 	 1922 	 1921
Izolitaj membroj : Kotizaĵoj 	 35,00 	 20,00
Grupoj : Kotizaĵoj : 	 320,50 280,00
Donacoj : 	 36,00 150,00
Eldonaĵoj : 	 307,00 600,00

Kun bedaùro n:i devas konstati ke la vendado de la eIdonaĵoj de
la Ligo nur atingis la duonon de la lasta jaro.

:, La eldono de aEsperanto-Film» estas la nura elspezo por
propaganda celo kiun la Ligo povis fari. «E. F.» estas bonega propa-
gandilo, kaj estus dezirinde, ke la Grupoj mendu ĝin po grandaj
kvantoj, por di!;doni aù eĉ disvendi. Abonoj al E. F. po 1 fr. jare estas
tre facile varbeblaj.

«B. E.» estas en sama situacio kiel la Ligo :
Dum 1922 ĝi aperis î fojoj•i, anstataŭ 6, lastan jaron. Pro titi nura

plia numero, la enspezoj estos apenaù sufiĉaj por pagi la preskostojn.
« Tio plej evidente montras, ke la legantoj, kiuj plendas ear

«B. E.» ne aperas ĉiumonate, havas kiel unuan devon la varbadon' cle
novaj abonantoj kaj de anoncoj. Tiam la espezoj po  numero malaltiĝos
kaj nia Revuo povos fariĝi monata.

« Konklucle, ĉiu Ligano kiu sincere deziras, ke ni progresu devas
nnue klopodi por

1) Varbi membrojn (precipe izolitajn)
2) Varbi abonantojn al «B. F.»
3. Vend: i libaojn, propaga?ydilojn, k. t. p., eldonitajn de la Ligo;
4) Varbi abonantojn al «E. F.»
Brmfarantaj Membroj.  — Sro Vandevelde proponas, ke la Bonfa_

rantaj Marnbroj estu citataj en la ĵurnalo sane kiel la Honoraj
.Membroj. Akceptite.

Honoraj Membroj. — Sroj. Jacobs kaj Schoofs proponas, ke oni
klopodu por ke la Honoraj Membroj subtenu la Ligan kason Cu per
jara kotizo ĉu per donaco. La Ligestraro ekzamenos tiun demandon».

Sro Schoofs proponas ke la grupoj kiuj ricevas oficialan monhelpon
donacu parton al la Liga kaso.

I3elga Esperantisto. — Sro Schoofs atentigas la gedelegitojn pri
h; neceseco venki bonajn .artikolojn por la ĵurnalo kaj sendi ilin
akurate al la rriiak-tejn. Eĉ se la 'nronrimedoj estus •sufiĉaj, nia revuo
ne povu: regule aperi ĉiumonate pro manko de bonaj redaktaĵoj! Estas
de necese, ke niaj samideanoj zorgu tiom por la redaktado, kiom por
la financa parte de la ĵurnalo.

Sro Cogen tiucele proponas, ke la grupoj organizu inter siaj ge-
menrbroj konkursojn por havigi bonajn tekstoiln. Sro Mathieux propo-

nas, ke ia Direktoro konigu la verkojn kiujn li deziras ke coi traduku.
Sro Pirnay proponas, ke oni faru alvokon al la Honoraj Membroj por ke
ili donacu premiojn por literatura konkurso.

S-ro Schoofs diras ke tiu propoio estas kunigebla kum la jam  elfli_
rita propono pri financa subteno flanke de la Honoraj membroj.

5. Esperanto Film. Sro Schoofs atentigas pri la graveco de Espe-
ranto Film kiel propagandilo. La grupoj devus ĝin pli uzi por sia loka
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propagando kaj, por atingi praktikan rezultator . ĝin sendi pliajn
fojojn al la samaj personoj zorge elektitaj inter la plej .varbindaj.

Por ebligi la disdonadon de multaj el tiuj bonegaj propagandiloj, la
gruptinoj devus donaci regule malgrandan sumon al la grupa kaso. Ju
pli granda estos la nombro mendita des pli malkara estos la prezo.

Sro Vandevelde proponas, ke estonta Esperanto-Filrn enhavu
kiel able plej detale la tre favoran raporton de la Ĝenerala  Sekretario
de la Ligo de Nacioj pri la enkonduko de Esperanto en la lerraeoj.

La Liga Sekretario skribos al la grupoj por demandi kiom aa
ekzempleroj ili deziras kaj se la nombro estos sufiĉe granda oni presi-
gos tiun resumon de la citita raporto, kiu estas tre taüga dokumento
por la propagande..

6. Partopreno en la Internacia Semajnoduo. — Estas decidite kon-
servi la tradician daton por nia nacia kongreso kaj klopodi por ke
multaj belgaj kaj precipe alilandaj samideanoj ĉeestu la 1•nternaciaa
Semajnoduon. La ligo interrilatos kun la organirantoj por konigi tiun
gravan internacian okazontaĵon kaj komisiis la komitaton, kiu fondiĝis
tiucele, pri7orgi la aferon. Por ĉiuj informoj oni sin turnu al Sro. L.
Cogen, 52, Dreef, Ninove.

7. Naciaj Kongresoj. — La Ligestraro, helpata de Sro. Pirnay,
klopodos por organizi en Namur nian proksiman Nacian kongreson.
Ciuj samicleanoj, kiuj pova:> kunhelpi, bonvolu sin turni ai la Sekretario.

S-ino Rustin, invitite, pro malsaneto ne povas êeesti la kunsidon.
La komitato ekzamenis la proponon faritan de Sino Rustin-Van

gler Biest, organizi pliajn naciajn kongresojn, por pli efike  . propa-
gandi kaj por ke la gesamideanoj povu pli intime konatiĝi.

Car pro diversaj cirkonstancoj ne estas eble organizi nuntempe
pliajn tutnaciajn kongresojn, la ĉeestantaro varme rekomendas la
organizon de regionaj Esperanto-tagoj, kiuj povas multe efiki por la
ĝenerala propagando.

La grupo «La Tagiĝo», el Ledeberg, rekomendas kr. oni sendu al la
informoficejoj de la grandaj urboj afiŝojn anoncantajn la nacian kon-
greson kaj la Esperanto-tagojn:

8. Ligaj Delegitoj.— Por kiel eble plej bone organizi la propagandon
arn la tuta lando, Sro Schoofs proponis, ke oni elektu, en la lokoj kie ne

ekzistas grupo, samideanojn al kiuj oni donos la titolon de Ligaj Dele.
gitoj kiuj zorgus pri la propagando en sia regiono interkonren.te kun la
Ligo. Tiu propono estis akcepiata de la XIa belga kongreso kaj oni
estas petata konigi al Sro. Schoofs taùgajm personojn tiucele.

9. Reelekto de la Ligestraro. — S-ro Cogen legas leteron de Sro
Witteryck, kiu, pro la restarigo de sia detruita industrio, kiu postulas
sian tutaa tempon, petas ke oni anstataŭu lin kiel Prezidanton de la
Ligo. La gekomitatanoj unua.nime opinias, ke tiu deziro ne estas akcep_
tehla nun. Estas decidite ke oni faru apud la Prezidanto la necesajn
klopodojn por ke, por la bono de nia afero, li konsentu kcanservl Za
Prezidantecon de la Ligo, sed ke li prenu la necesan libertempon por
prizorgi Tiajn personajn aferojn. Dum tiu tempo Sr. Cogen, Vicprezi-
danto, prizorgos la prezidantecon. Por eviti al Sro. Witteryck troan
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laboron oni einturnu al la Sekretario por ĉiuj aferoj rilatantaj la Ligon.
I.a aliaj Estraranoj estis aklame reelektataj.
10. Diversaĵoj. — La grupo «La Tagiĝo» plendas pro la tro granda

diferenco de la kosto tic la karto de la XVa internacia kongreso intar
la alt- kaj la malal;tvalutaj landoj. Ci petas ke « Belga Ligo» protestu
kontraŭ tiu neegaleco. La neceso estos farata.

Tiu grupo petas ankaŭ, ke la Ligo faru la necesajn klopodojn Te
la Ministerio de Scie:rcoj kaj Artoj por ke la komunumoj kiuj orgr.
nizaa Esperantajn kursojn, ricevu subvencion de la Ŝtato kiel por la
aliaj lingvoj. La Komitatanoj opinias, ke tiuj klopodoj devas esti fara-
taj de la interesataj komunumoj mem. l'amen, la Ligo estas preta kun.
helpi se necese.

Sro. Dervaux, Sekretario de la Bruĝa grupo, atentigas pri la
neceseco por nia Revuo resti neŭtrala kaj ne helpi al la disv,astigo (le
religiaj aŭ dok-trinaj aferoj kiel katolikaj, protestantaj, liberpensula.i.
framasonaj, k. t. p. Por eviti malkontentigi la legantaron, la jurnala

raportos nur, por la dokumentado, pri gravaj faktoj, rilate nian ling-
von, okazintaj en tiuj medioj.

La kunsido ĉesis je la 14a. 	 H. PETIAU.

Pri la Muzikarto dum la Antikvaj Tempoj

Unu el la plej maljunaj belartoj estas la muziko. Natura lingvo
ĝi estas de ĉiuj sentantaj animoj.

La naskiĝtero tie la muziko estas Azio. La Sankta Skribo cita_
Jubal el la unua honigeneracio, kiel la patron de la citro- kaj harplu
listoj. Sur la aziaj altebenajoj, la paŝtistoj kanti siajn :senartaj!:
kantojn. Cetere la Biblio citas de Mozo kaj de Mirjam la belegajr
laŭdkantojn kaj psalmojn ; la muroj de Jeriho malsuprenfalis per la
sonoj de la trumpetoj militaj!! (Kiu ankoraù neos la fortan de la

muziko!!) Davido en la preĝejojn en'kodukis la horkantajon...
La muzikinstrumentoj, uzitaj dum la kantado de la psalmoj estia

la citro, la harpo, la trumpeto kaj la duonsfera tamburo. La juda
muziko atingis sian plej altan ŝtupon dum la reĝado de Salomono. L
uzigis bonodoran lignon por la farado de la preĝejaj •uzikinstrumen-
toj.

La murpentrajoj Kie la antikvaj Egiptanoj montras al 'ai multnom•
brajn bildojn de kantistoj kaj de kantistinoj kun grandaj harpoj kaj
aliaj instrumentoj, kiuj sinokupas per kantado kaj muzikludado...
Aliparte, Ilerodotus rakontas al ni pri la grandega] kaj belega,
muzikfeistenoj de la Egiptanoj.

Ce la Grekoj la muziko ege evoluciis. En iliaj dramoj partopreni  •

iu nombro da personoj kiuj dum la tuta ludo restis en la «orche tra,
(de kiu venas nia vorto : orkes.ra) kiel ĉeestantoj de la faktaro Dam ;

la paùzoj kantis la aro de tiuj personoj nomita la horo, kantojn, kiuj
esprimis sentojn kaj rimarkojn pri la viditaj teatraj scenoj. Tiuj kan-

tatis kantataj en larĝaj solenaj ritmoj. La dramoj des Aeschylos



— 200 —

Sophocles kaj Euripides donas al ni belegajn ekzemplojn de tiaj horoj.
— (kantoj; flandre : reizangen).

La Romanoj ne havis tian altan senton por la beleco; konsekvence
ili ne tiom amis la muzikon. Tiu arto estis kvazaù ekskluzive en la
manoj de la sklavoj kaj de la liberigitoj...

E. VAN BEUGHEM.
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okazu ekster la lernadhoroj. Sro. Maurice Pacoux . gvidas kurson
ciuvendrede por 20 knaboj kaj ĉiu marde por 43 knabin j. La 500
frankoj utilos por pagi la profesoron kaj fari premiojn por la geknaboj
Tiu lastcele utilos ankaù la 100 frj. donacitaj de la Honora Prezidanto.

16-10-22 : Sro. Herion malfermis kurson en la grupa sidejo kaj
la 21-10-22 Sro. M. Schnitzler en la Popoldomo, organizitan de la

«Centi;ale d'Education Ouvrière». Verviers 'a sekcio, La Popola Uni-
versitato « La Mutuelle » de kiu la grupo estas fako, decidis eldoni,
ĉiumonatan hult.enon en kiu la grupo povas presigi ĉiujn siajn
komunikaĵojn.

Dimanĉon 13-10-22 : Jara ĝenerala kunveno; renoviko de la duono
de la komitato. Prezidanto : Sro. Pirnay; Sekretario : Sro. Jos Herion,
ambaŭ Delegitoj ĉe la Liga Komitato. La urbaj ĵurnaloj restas favoraj
al nia movado; «Le Travail» eĉ malfermis regulan kronikon.

^lilillllU[1IIllHllilll`HI!Ifl!I[1IINIII111111IIIIIIIIUIii^llllllAIIIIIIIIIIIIIiHII11lIIIIHhiIUIIIIIIIiIiIIIHhIIHIIiHN'I 1111 I I'I l'I I'l'I CLI l'f l' Ill.i,a l l'f f !'I 11!l'f l'lilllll[1IIIIIHIIIIIIiIIf  II[1Iillllll

Ni ree insistas por ke ĉiuj grupoj sendu regule, antaù la 20a de
l'monato, ekskluzive al la Sekretario de la Ligo, raporteton pri sia
agado.

ANTVERPENO. La Verda Standardo dum la pasinta somero vigle
propagandis per paroloj kaj artikoloj en la faka ĵurnalo «Concordia».
Rezultato estas la organizo de kurso por komencantoj. Tiu kurso oka-
zas de la komenco de oktobro sub la aüspicoj de la «Sindikato de ko-
mercaj kaj industriaj oficistoj» kaj grupigis 14 lernantojn. La profe-
soro estas S-ro M. De Ketelaere.

GENTO. — Genta Grupo. Nova kurso, gvidata de Sro Advokato
Groverman, komenciĝis en la Universitato.

La Progreso. 24an de Septembro: Ĝenerala kunveno. Raportoj. Sro.
Verschueren direktisto de la «Gazette van Gent», plej favora por nia
movado, estis unuanime kaj aplaüde elektata honora membro. Labor-
plano estis alprenata. Fotografa sekcio estis starigata.

lan (le oktobro : Grupa ekskurso laŭ la bordoj de la Leie  (Lys).
Vizito al La vilao de nia protektanto Sro. Verlent. Restis, kiel kutime
plej ĝoja kaj agrabla memora. 2an de oktobro : La kursoj rekomen-.
eiĝis. 8an de oktobro : Ni partoprenis la inaùguron de monumento en
Gen'sbrugge. 14an de oktobro  . Fino Soete faris paroladon plej intere.
san kaj tre ŝalatan pri «,Moroj kaj kutimoj en Japanujo». lan de
novembro : Gemembroj de « La Tagiĝo », « Ledeberga Junularo » kaj
«La Progreso» partoprenis pilgrimon al tomboj de militherooj. 3an de
novembro : Sro. Van Weemael, juna membro, faris en la normala
lernejo propagandan paroladon. Sekvis kurso kun 58 lernantoj : klari-
gos ĝin Sro. Van Uytfanck el St. Nikolao. 4an de Novembro : Sro.
Somerling refaris sian paroladon pri «La Barmuro de la Gileppe».
Tre multaj ĉeestantoj.

LOKEREN : Nia agema amiko Sro. De Bosschere eI St. Nikolao
malfermis du kursojn en Lokeren, kie fondiĝis nova grupo. 30 komen-
cantoj sekvas la novajn kursojn kaj la perfektiga kurso kunigas ĉiujn
membrojn de la a Durma Stelo ».

VERVIERS. — Por starigi sur pli firman bazon ol la pasintan
jaron la kurson ĉe la 4a grado de la urbaj lernejoj, la tlea grupo petis
de la urba konsilantaro subvencion de 500 frj. kiu estis malrifuzata
dum la kunsido de la 30-10-22 kondiĉe ke la kurso resta nedevfga kaj 
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ANVER.PENO. — Ĉiuj gazetoj senescepte publikigis la diversajn
informajn pri la malfermo de la novaj kursoj organizitaj de la grupo
«La Verda Stelo».

«De Dia-mantbewerker» (2 5.11) : alvoko en Esp. al la membroj de
la Ant. grupo de Esp. Diamantistoj.

BRUSELO. — «Le Jass» (5.11): bonega propaganda artikolo.
Le Ralliement» (26.11) : letero de S-ro De Bosschere pri la stato

de la E•peranto-movado en nia lando.
BRUGGE. — «Schoolbloempje» (Oktobro): propaganda artikolo cie

nia prezidanto Witteryck.
GENT. — «La Flandre i.ibérale» (4.11.) : anonco pri parolado de

S-ro Somerling.
«Gazette van Gent» (3031.10) : Bona resumo (le la raporto de ia

Ligo de Nacioj. (20-21.11) : Represo de nia «Esperanto-Film». Letero
el Litovujo laŭ Litova Stelo ». (27_28-11) : Noto pri la Esperante el-
donita broĜuro «La Ekomoniaj Fortoj de Finnlando». (3.12) : Parto el
la parolado de D-ro E. Setálá, ĉe la X1Va Universala Kongreso en
Helsinki. — ■ Krom tio aperis sinsekve la 17a, 18a. 20a kaj 21a leciono
de Esperanto.

LIECE. — «La Wallonie» (30.11): Informo pri Esperanto ĉe la
Klubo de inĝenieroj en Brazilo.

h 1 LOUViER.E. — «Les Nouvelles» (17-11) : La progresoj de
Esperanto.

MONS. — «La Province» (16.11): sama artikolo.     
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X V a Universala Kongreso
de Esperanto en Nürnberg

DUA CIRKULERO.

1. DATO. — La XV-a okazos, laŭ interkonsento kun K. K. K., de
la 2-a ĝis la 8-a de aŭgusto 1923.

2. KOTIZO. — La fiksado de la Kongresa Kotizo estis tre malfacila
en la nunaj cirkonstancoj. Ni konsideris, ke la sumo pagata de altvalu-
taj landoj povas esti pli alta ol tiu pagota de malbonvalutai, tamen ne
tiel ke la instenomitaj kaŭzu efektivan malprofiton al la kongresa kaso.
Serĉante konvenan bazon, tabelo estas starigita, interkonsente kun
K. K. K. Laŭ ĝi la Belgoj pagos 30 frankojn.

Ĉiu pagu en la mono de sia lando per monbiletoj aŭ bankĉeko.
Favorkotizoj por familiamoj ne ekzistas. Kiu aliĝos post la 1. de

junio, pagos plialtigon (ie 50 0/0. Repago de kotizo ne okazo. La unuaj
mil aliĝintoj ricevas priurban donacon.

3. GARANTIA KAPITALO. — Por certigi la financop, estas
fondita speciala Garantia Kapitalo, al kiu la samideanoj bonvolu noti
garantiojn po almenaŭ gmk. 5000. La garantiitaj sumoj estas enkasig-
ataj nur, se la kongresaj elspezoj superos la enspezajn, kaj, proporcie
al eventuale malprofito.

4. DONACOJ. — Sub êi tiu rubriko ni notos mondonacojn, farita jn
al la Kongresa Kaso. Ĉar la organizaj elspezoj estas tre grandaj, kaj
nur parte povos esti repagataj per la kongresa kotizo, la L. K. K. sin
turnas al ĉiuj samideanoj, petante monsubtenojn.

5. BLINDULA KASO. — Plenumante deziresprimojn de la XIV-a
kaj XTV-a Kongresoj en Praha kaj Helsi'nki, la L. K. akceptas pere de
la aliĝiloj mondonacojn por 'la kaso de blindaj Esperantistoj.

6. ENVOJAĈA PERMESO. — Por envojaĝa permeso laŭ bavara
leĝo, ne la registaro, sed la dist rikta polico estas kompetenta. La
Esperanto-ema Nürnbeaga konsilantaro kiel invitinto de la kongreso
promesis ĉian apogon kaj forigon de ĉiuj rilataj malfacilanoj.

7. FAKAJ KUNSIDOJ. — Ĉar estonte la kongresaj fakkunsidoj
certe havos pli grandan gravecon ni speciale priatentos ilin. Elektinte
jam lokajn organizatojn, ni publikig;as jam nun la adresojn por kelkaj
fakoj .
por blinduloj: Wilhelm Reiner, direktoro de la blindula instituto, 'Kober-

gerstrasse, 147.
por filatelistoj . Max Hünigcberger, Albrecht Dürer-Platz, 6.
por juristoj : D-ro Heinrich Orthal, Fürtherstrasse, 2.
por komercistoj : Emil Muscat, Tucheietrasse, 21.
por kuracistoj : D-ro Eugenie Steckelmacher, Spittlertorgraben.
por laboristoj : Georg Gerber, Allersbergerstrasse, 57/I1I.
por scienculoj : D-ro Otto Kleider, Kaiserstrasse, 7.

Ni aranĝos ankaŭ aliajn fakkunsidojn, pri kiuj 'ai raportos pli
pote.

— 203 —

8. PLEZUROJ. — Dum la kongreso ni aranĝos, laŭ tradicio,
diversajn festojn kaj plezuraĵojn : teatrajn reprezentadojn, internacian
balon, ekskursojn, koncertojn ktp.

9. KOMITATO. — D-ro Richard Ledermann, prezidanto de L.K.K.,
kaj Otto Pilhofer, 1. vicprezidanto de L. K. K., estis elektitaj anoj de
K. K. K.

10. KORESPONDADO. — Ni petas, ke oni aldonu por kongresaj
respondoj la afrankon per laŭlandaj poŝtmarkoj aŭ respondkuponoj.

Loka Kongresa Komitato.
D-ro Ledermann.

OBEEMA 1N N'ANO.
Jauĉjo, enkurante la ĉambron: Patrino, patrino...

— Silentu, ĉu vi ne vidas, ke via patro legas la gazeton ? kaj ĉu vi
ne scias, ke tiam vi devas silenti?

Jauĉjo ne diras morton. Post kvarono da horo; — Diru, patrino, ĉia
mi povas diri ion?

— Ne, ĉar patro ne ankoraŭ finlegis la gazeton...
Kiam la patro finas la legadon. li diras: Nun, Ja.iĉjo, kion vi

deziris diri?
— La akvotubo en la banĉambro krevis!

(Ph. Van Meerendonck.)

DES VO;X D'EXTRÊME ORIENT
Le chargé d'affaires chinois à Londres, Mr 'Enjeu Sing Tsjou, qui

participa à la réunion de la Ligue des Nations, à Genève, raconta nue
dans cette Ligue, seuls trois points  l'intéressaient: k désarmement,
l'Esperanto et la question de l'opium.

11 dit : « Nous appuyons la langue auxiliaire Espéranto, parce -

que, dans nos relations avec les autres continents, nous pâtissons beau-
coup, du grand nombre (le langues.

Une langue neutre auxiliaire, la même dans tous les pays, la
première langue étrangère après la langue ,mnaternelle, me semble être
la solution la plus juste, car le problème des langues a toujours été
une question difficile. Voilà pourquoi en Chine l'Espéranto a déjà été
inscrit dans le programme de beaucoup d'écoles. L'enseignement de
l'Esperanto deviendra bientôt général chez nous. Nous espérons (lue
la Ligue des Nations engagera les autres pays à en faire autant».

Comparez cette déclaration à la suivante  (lu Comte Hayschi, minis-
tre du Japon :

« Le français et l'anglais sont deux langues très répandues : le
français pour la diplomatie et les sciences ; l'anglais pour la marine et
les relations commerciales ; mais ces langues sont trop difficiles et
leur étude exige trop de temps clans notre courte vie. C'est pourquoi
nous souhaitons que l'Espéranto soit enseigné comme langue seconde
dans tous les pays du monde !»
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Lorsque je pris 'l'initiative du mouvement Espérantiste en Belgique
je pensais de la langue auxiliaire ce qu'en pensent aujourd'hui les deuk
hommes d'état susdits.

Je m'imaginais que deux années suffiraient pour faire enseigner
l'Espéranto dans toutes les écoles primaires du monde civilisé, et con
sidérant le grand progrès que l'Espéranto susciterait dans toutes les
classes de la société, je me représentai un monde plus riche, plus scien-
tilique, plus pacifique, plu. agréable que le nôtre.

L'Espéranto devint mon idéal. et je ne m'épargnai ni temps ni
peine, pour atteindre à bref délai mon but humanitaire...

Hélas! Combien amère fut ma déception!
Quelle sottises n'entendis-je pas débiter contre mon activité !
Ce qui me parait le plus étrange c'est que beaucoup de gens, qui

ne savent dire peu ou prou de l'Espéranto, critiquent et condamnent
cette langue :... l'énergie leur manque pour examiner la question à
fond, et pour ce motif, ils s'en tiennent opinéâtrement à leur juge-
ment.

La question ;.e semble cependant être d'une telle importance, que
chacun devrait, à mon sens. se faire au moins un devoir moral et social
de soutenir le mouvement Espérantise, non par intérêt personnel, mais
pour l'utilité de l'humanité entière.

A. J. WITTERYCK.
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Stemmen uit het verre Oosten
De Chineesche zaakgelastigde in Londen, de heer Tsjou Sing 'l'sjoe,

die deelnam kan den Statenbond te Geneve, vertelde slat in den Staten-
bond, hem maar drie zaken van belang zijn : cie ontwapening, het Espe
mante en de opiumkwestie.

Hij zeide : « De hulptaal Esperanto steunen wij, omdat wij in onze
betrekkingen met de andere werelddeelen, veel lijden door het groot
aantal talen Een onzijdige hulptaal, welke dezelfde  is in alle landen en
die de eerste vreemde taal is' na de moedertaal, schijnt mij de recht-
matigste oplossing, want het taalprobleem is altijd een moeilijke vraag
geweest. Daarom bracht China reeds in vele scholen Esperanto op het
leerprogramma. Het Esperanto-onderricht zal bij ons binnen kort alge -
meen worden. Wij hopen, dat de Statenbond de andere landen zal aan-
sporen om hetzelfde te doen A.

*
Vergelijk die verklaring met de volgende van Graaf Hayschi,  mi-

nister van Japan :
e Het Fransch en het Engelsch zijn twee veel verspreide talen:

het Fransch voor de diplomatie en de wetenschappen; het Engelsch
voor de zeevaart en de handelsbetrekkingen ; doch die talen zijn  te
moeilijk en hun studie vergt te veel tijd van ons kortstondig leven.
Daarom wenschen wij dat het Esperanto, als tweede taal  in al de
landen der wereld aangeleerd worde.

Belga Esperantisto

MONATA REVUO

OFICIALA ORGANO DE LA BELGA LIGO ESPERANTISTA

ANTVERPENO -- ANTWERPEN — ANVERS
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Toen ik de Esperantobeweging in België up touw zette, dacht ik
alsdan over de hulptaal zooals thans de twee bovengenoemde Staats-
mannen.

Ik meende, dat een paar jaar zouden voldoende geweest zijn om
het Esperanto, als tweede taal, in al de lagere scholen der beschaafde
wereld te doen onderwijzen. en, overwe,ende welken grooten vooruit-
gang het Esperanto in alle standen deer samenleving moest teweeg
brengen, beeldde ik mij alp 't ware een nieuwe wereld in, veel rijker,
teel wetenschappelijker, veel vredelievender, veel aangenamer dan de
(nze.

Het Esperanto werd mijn ideaal, en ik spaarde noch tijd, noch
moeite, om mijn menschlievend doel ten spoedigste te bereiken...

Helaas ! hoe bitter was de teleurstelling !
Wat al ongerijmdheden heb ik tegen ..pijn werking niet hoeren

uitkramen !
Wat mij het vreemdst voorkomt is. dut velen, die niets of bijna

niets van het Esperanto kennen, de taal beknibbelen en veroordeelen ;
de noodige wilskracht ontbreekt hun om de zaak grondig te onderzoe-
ken. en daarom blijven zij halstarrig bij hun besluit.

De zaak schijnt mij echter van zoo groot belang, slat ik het op zijn
minste genomen voor eenieder als zedelijke en maatschappelijke ,dicht
aanzie de Esperantobeweging te ondersteunen, niet zoozeer uit eigen
belang, maar ten bate van het geheel men schdo:n.

A.-J. WITTERP CK,

, 	 "1" 11""1''7müCI`I"I?J I'1'hniimpi'ill9'1:1"  IYIi111111111iIIInIILIiIl1111111um1111111111111CIIIIIIIIIIIIIlilildlllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllil111111911111111Jllllllil

Por la Monumento Zamenhof
Oka Listo:

Aüg. Van Acker, Lembeke 	 Fr. 2.—
Antaŭaj listoj: 	 964.—

Sumo: Fr. 966.—
La en nia numero de okt.-nov. esprimita espero ne estas plenumita.
Ni tre sincere tion bedaŭras.

(Donacojn sendu al Fr. Schoofs, poĉtcekkonto N° 284,20, Antverpeno).

POR «ESPERANTA LIG1LO» DE LA BLINDAJ ESPERANTISTOJ
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Persa Rakonto
Derviŝo alvenis en domon, kies mastro estis homo grandanima kaj

bonkonduta. Lia societo estis kompanio de instivituloj Kaj elokventuloj.
kiel tipo estas kutima ĉe saĝuloj, paroladis ŝercojn kaj akrajojn.
Derviŝo pasis la dezerton, laciĝis, kaj nenion mankis.
Unu el la apudestanrtoj kun gajaj manieroj diris:
— «Vi ankaŭ devas diri unu parolon».

— «Mi ne havas, respondis la derviŝo, tiajn sciojn kaj elokventecon
kiel aliaj, kaj mi nenion lernis. Sed se vi vin kontentigos per unu ver-.
seto, mi ĝin diros».

La interparolantoj eldiris sian deziron.
VERSO.

«Mi estas ma1'sata kaj antaŭ mi la tablego kun pano.
«Sed tni, fraülo estas ĉe pordo de virina vaporbano».
La verso plaĉis ĉiun kaj oni alŝovis la tablon. La mastro invitis :
— «He, la amiko de universo! Atendu dum miaj servantoj preparos

la rostitan «kufta» (1).
La derviŝo levis la kapon kaj respondis

— «Ne parolu pri kufta ĉe la mia tablo,
« Por malsata, pano sola estas la k-ufta ».

El «Goleytann» (Florujo) de persa verkisto SAADI
tradukis E. F. REBRIK, Recht-Persujo.

(1) Kufta : rostajo el viando desafo (La tradukinto).
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Akademio de Esperanto

SEKCIO POR LA TEKNIKAJ KAJ SCIENCAJ VORTAROJ

UNUA CIRKULERO. (FINO)

1H. P I'BL1KIGADO. •.•

1e Forma. La formo, laŭ kiu estos publikigata la verkita terminaro,
ne estos lasama laü ĉiuj fakoj. Efektive, por la teŭriaj fakoj aŭ
teoriaj partoj de fako la plej bona formo estas tiu de teksto simila
al tiu de lernolibro. (Ekz.: Matematika Terminaro de Bricard; Teoria
Pinto de Marista Terminaro.)

Tiu teksto donas klarigojn pri la vortoj per frazoj, en kiuj ili estas
entenataj. Sed, al tiu teksto devas esti aldonata tabelo de vortoj alfa-
bete ordigitaj, kune kun iliaj tradukoj nacilingvaj.

Tiu formo ne konvenos por la profesiaj aŭ metiaj fakoj, ĉe kiuj la
nomoj de iloj aŭ instrumentoj estas multenombraj aŭ eĉ kelkafoje
ekskluzive konsistigas la terminaron. En tia okazo oni uzos formon
similan al tiu de la kelklingvaj vortaroj jam publikigitaj en diversaj
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landoj; t. e., oni donas liston de tiuj nomoj,, kun, se eble, bildoj, kaj
aron de nacilingvaj tradukoj; tiuj nomoj estas arankataj laŭ teknika
ordo, kiu ebligas, facile trovi ilin en la vortaro.

Estus oportune, elekti formaton kaj aranĝon kiel eble plej similajn
por najbaraj fakoj.

2e Financaj rimedoj. Se la Direktoro opinias, ke la «Scienca Asocio»
havas sufiĉe grandajn monrimedojn, aŭ se la fakestro posedas tiajn
monsumojn, aŭ fine, se oni sukcesas, starigi specialan societon por
entrepreni tiun publikigadon, ekzemple per antaüpromeso de sufiĉe
granda nombro (la aĉetantoj k. t. p., la publikigado de la terminara
estas farata; la fakestro zorgas pri la korektado de la presprovaĵo i

kaj donas la permeson presigi.
Kontraŭe, se ne ekzistas taŭgaj rimedoj por fari tiun publikigadon,

la Direktoro konservas la manu'skripton ĝis favora momento. Nur, li
anoncas en «Scienca Revuo», ke tiu vortaro estas tute preta.

IV. ORDO DE LA LABOROJ.
Car, kiel ni diris, la iniciato de la laboro povas kaj devas veni de ia

Esperantistoj mem, ni donas ĉi sube nur proponojn pri la preferinda
ordo de la farotaj laboroj, instigante la bonvolajn kaj laboremajn sa-
mideanojn, elekti inter tiuj proponoj.

le Dezirinde estas unue fini 'la vortarojn de la «Puraj Sciencoj»
jam komencitajn de la tScienca kaj Teknika Komisiono» de la Scien-
ca Asocio en la jaro 1912, ĉar tiuj vortoj estas entenataj en teoria
parto-de ĉiuj industrioj..La laboroj de tiu 'Komisiono estas publikigitaj
parte en «Scienca Gazeto». Jen la nuna stato de tiu verkaro:

Astronomio. Listo da vortoj estas farita, kun la tradukoj en la
lingvoj franca, angla, germana, itala kaj latina. Farotaj estas: la kon-
trolo de tiuj tradukoj, la elekto de la E'sperantaj vortoj kaj la redakto
de la publikigota teksto; jam parto de tiu teksto ekzistas en la pu-
blikigita «Provo de Marista Terminaro».

i\iatematiko. Komencita unuflanke de Sr" Bricard en la pubiikita
«Matematika Terminaro» kaj aliparte (le la Komisiono. La manus-
kripto estas en la sama stato kiel tiu de Astronomio t. e. farotaj estas:.
elekto de la Esperantaj vortoj kaj redakto de la teksto.

Mekaniko. Sama 'stato kiel tiu de Matematiko.
Kemio. Tute finita. Nomenklaturo kaj vortaro publikigitaj en

«Scienca Gazeto».
Fiziko, ĝenerala kaj tera. Sama stato kiel tiu de Matematiko. Ta-

men, kelkaj partoj sufiĉe gravaj estas jam publikigitaj en «Scienca
Gazeto».

Ankaŭ estas komencitaj kelkaj verkoj, kiuj estas malpli gravaj sed
tamen finotaj:

Enketo pri kelkaj punktoj de la scienca lingvo (publikigita en
«Scienca Gazeto».)

Pri la propraj kaj geografiaj nomoj.
Pri la teknikaj vortoj de la Fundamento.
2e Por ricevi tutajn rezultatojn, kiuj pruvus, ke ni efektive kaj

utile laboras, estus dezirinde, ke oni elektu fakojn inter in Plej utilaj
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-en la nuna momento. Ekz.: Sen fadena Telegrafo, Aviado, Elektro-
tekniko.

Estus ankaŭ bone, ke e'.:tu daŭrigataj la jam komencitaj kaj pli
malpli antaŭenpuŝitaj vortaroj, kiuj bezonas kunladoradon de kelka)
teknikistoj: Geometria Terminaro de Sr' Mazzolini; Geografia Ter-
minaro, Oceanog:•afia Term.ina:•o de S r° Rollet de l'Isle.

A^ Fine, krom tiuj sciencaj vortaroj estus dezirinde, ke oni iaboru
pri la praktikaj, komercaj, industriaj, metiaj kaj profesiag terminaroj
Sed, antaŭ komenci estas necese, bone koni tion, kio estas farita.

DEMANDOJ DE LA DIREKTORO.
le La I)irekto:•o petas ĉiun samideanon, kiu akceptas, laboradi laŭ

la tie ĉi mont_ ita metodo, farikante fakestro de iu el la montritat
sakoj aŭ de iu ajn alia, sciigi siajn nomon kaj adreson, kune kun la
preciza difino de la elektita. fako.

2e La Direktoro petas ĉium samideanon, kiu, en la nuna momento
verkas teknikan terminaron, sciigi siajn nomon kaj adreson. kune kun
la preciza difino de la fako; 'se tiu samideano tion deziras, la Dire-
toro klopodos, por trovi kunlaborantojn.

3e La Direktoro petas sciigojn pri la jam verkitaj, pretaj ne publi--
kigitaj, terminaroj — ankaŭ pri la publikigitaj teknikaj terminaroj,
kies titolo ne tnoviĝas en la Esperantistaj katalogoj.

4 e La Direktoro petas la direktorojn de la Esperantistaj gazetoj,
sendi al li la numerojn de tiuj gazetoj, en kiuj troviĝas teenikaJ arti-
koloj aŭ studo pri la verkado de la teknikaj vortaroj.

La Direktoro:
Rollet de l'Isle.

35, Rue du Sonimerard, Paris
P.S. S r" Rollet de l'Isle petis Sr"" Rousseau, ke li bonvolu esti ĝenerala

Sekretario de la Sekeio, kaj S r" Rousseau akceptis tiun gravan
taskon.
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La Ekzempla Siska
de Lode Baekelmans

Sus Segers sidis apud sia kudroframo. Liaj manoj vigle laboris,
puŝus la kudrilon tra la folioj.

Estis silente en la laborejo cie la maljuna librobindisto. Areto da
glue,`aj muŝoj postsezonaj flugis ĉirkaŭ la acide odoranta amelpoto,
rampis sur la grizaj pikaj haroj de Sus, restis sur lia vizaĝo kaj en
lia harbeto.

De tempo al tempo li puŝis sian maĉtabakaĵon de dekstre maldek-
tren, iĝis malbonhumora per ilia incitado kaj frapis kun peceto da
kartono por ilin forpeli. En la premilo staris libroj, an*.aii la tranĉilo
kuŝis papereroj, sur la tablo estis ;senorde interĵe*itaj ledo kaj papero.
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Jam la trian fojon mi demandis al mia malnova amiko, kiam Ir
pensas hindi mian libron.

— Kiam ĉi tio estos farata!
Sus neniam faris du tasketojn samtempe, neniam interrompis ion

por komenci ion alian kaj, en sia librobindista obstineco, li faris ĉiom
kiel al li plej bona ŝajnis.

— Je kio vi okupas vin, Sus?
— «Proverboj pri la virinoj» de De Cock!
— Ha.
— Vi scias, li babileme daŭrigis, mi nenian legas libron... ju ph

oni legas des pli oni iĝas malsaĝa... mi librojn nur bindas. Sed ĉi tiun
libron mi rapide tralegis; ĉiu malbonajo, kiun oni povas diri pri la'
virinoj, troviĝas en ĝi. Sed mi preskaù ĉion sciis...

— Kaj kio estas via opinio pri virino, Sus?
— Kion mi diros? li pensante respondis, dum li ripozigis sian

kudrilon kaj rigardis la velkintan geranis kreskaĵon, kiu staris malantaŭ
la fenestro, estas;  ankaù bonaj Minoj... Mi konis unu tian, unu cl mil...

— óu vian, Sus?
— Pri mia edzino mi ne parolas, li inde diris, la mi a estas perlo,

Ii hezitante daùrigis, sed tiu alia estis unu el mil. Estis la edzino de
mia amiko Tist, tajloro kiu komprenis sian metion. Tist estis maldika,
gajema vireto, kiu ĉiam ĝoje fajfis kaj kantis duan li estis sidanta sur
sia tablo. Estis mia plej bona amiko. Ni ĉiam ambaü cliris, dimanĉe
kaj lunde. Lia ed-dno Siska estis ĉiam samhumora. Kion Tist faris, estis
bone farita. Neniam ŝi ;grumblis kiam li longe forrestis, ŝi ne malbenis
liajn kolombojn kaj liajn amikojn, ŝi neniam petis por kune promeni,
ne klaĉaclis ĉe la najbaroj. Si sciis boze kuiri ; estis tre ŝparema, ŝia
maaaraĵo estis ege pura. Neniam mi spertis, ke ŝi ne diris la veron,
escepte kiam estis por esti agrabla al sia edzo. Siska estis unu virino
el mil.

Sus forŝovis sian ŝtalan vidilon ĝis la pinteto de sia nazo, oblikve
rigardis min trans la vitroj.

— Tist estis ja strangulo, tre brava viro. sed stranga... oni devis
koni •lin. Li parolis france kiel flandre. Tion li lernis en Parizo. Kiam
ni estis diboĉanta j ni iam parolis ambaù france, mi lernis ĝin en
Lieĝo, kiel vi scias!... Sed mia franca lingvo estas iom pli valona...
Kiam. Tist iris lerni francan, mi tute bone lernis estimi lian edzinon.
Estas jam longe for sed tion mi nenian forgesos. Nu, mi plenigos
pipon kaj rakontos tion al vi.

Je iu Perdita Lundo (*) mi iris serĉi Tist frt unatene por kune
viziti niajn trinkejojn, kaj trinki la novjarajn donacojn je la sano de

(*) Perdita Lundo : la dua lundo post novjartago. Dum ĝi la
butikistoj kaj trinkejestroj en Belgujo donacas novjarpremiojn al siaj
klientoj. Estas ankaü kutimo, ke en tiu tago oni manĝas panon kun'
kolbaso. Por la labori:toj estas liberta!ro. Notinde estas tamen, ke, post
la milito, la festado de «perdita lundo» ĉiuriiate ne plu estas tiel ĝene -
rata kiel antaüe. (N. d. 1. R.)
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la estrinoj. Li staris dimanĉe vestite en la kuirejo kaj doni, pecon da
sukero al la kanario, kiam mi eniris. Lia edzino posedis sprcejon en ta
Herbejostrato kaj estis okupata je la servado de klientoj.

Ni staris vane, atendante momenton antaiii la birdokaĝeto, sed la
besto ne volis kanti. Duni ni eliris Siska demandis :

— Kiam vi revenos, Tist?
— Por trinki kafon, diris Tist.
Kaj ni foriris. Ni estis ankoraù junaj kaj gaja). Mia dua filino

astis tiam trimonata kaj lia plej maljuna filo, lia nurainfano, tiutempe,
trijara. Ni konis preskaù ĉiujn antverpenajn trinkejojn kaj la trinke-
jojn, kiujn ni ne konis, ni vizitis je Perdita Lundo por ekkoni ilin.
Kiam ni malsatis ni manĝis, kaj ju pli ni trinkis, des pli ni soifis. Ci tie
ni ludis kartojn, tie bilardon aù pikludon, regalis laùvice post ĉiu regalo
de la trinkejestroj. Ni estis bonhumoraj kaj ne pensis pri laboro aá
ĉiutagaj zorgoj. Iĝis tagmezo. Iĝis kafotempo. iĝis vespero, sed nek
Tist, nek mi, parolis pri hejmen -reiro.

Ni amuzis nin je la Perdita-Lundo-festantoj, kiuj ŝanceliĝis tra la
stratoj,nin tenis kiel eble plej rekte kaj fine alvenis en «La Bo:iveno»,kie
ni komencis klaĉadi pri politiko. Politiko estas danĝera afero; oni
scias kiam oni komencas pri tio, sed oni ne  scias kiam oni finte. La
êiutagaj klientoj daŭrigis interdisputi ĝis frumatene, ĝis ili sentis
clormemon aü pensis al sia edzino. Ce multaj certe eksplodis etgaj
kvereloj, ĉar la virinoj ne komprenas ke ni povas diskuti tutan nokton
pri politiko. Mia edzino almenaù, kiu estas tre komplezema, malŝatas
tiajn politikaj.i kunven'ojn.

La stratlanternoj estis jam estingitaj kiam ni venis en la straton.
La amikoj iris dekstren kaj maldekstren, nur Dre, cigaristo, ne
forlasis nin kaj ja ĉiam ripetis sian laudadon pri la asimclikato de
l' cigaristoj».

— Kien ni iros, demandis mi, por êesigi la tedajon de Dre.
Ni vidos kie estas ankoraù malfermate trinkejo, diris Dre, tiam

ni povas daùrigi pri la sindikato.
— Mi iras Parizon, decide diris Tist, mi enuas ĉi tie.
— Venu do, al Parizo, respondis mi, opiniante ke estis ŝerco, kaj

ni iris al la stacidomo.
— Dre, ĉesu nun, diris Tist, estas vi kiu igiis min enui, mi iras

Parizon por nenion plu aùdi pri ĝi.
Dre konfuze silentis kaj mi sentis min tro laca por uirl ankoran
Tagiĝis kiam ni alvenis apud la stacidomo.
— Konduku min al la vagonaro, diris Tist.
— La falso nun sufiĉe longe daùris, opiniis mi, ni ja iru dormi

nun... Ni ne plu devas timi litpredikon.
— Ne, diris Tist, mi iras Parizon.
Li rekte marŝis, aù pli bone, li ŝanceliĝi's iomete kiel ni, ĝis la

giĉeto kaj revenus kun bileto. Ni ne povis kredi niajn okulojn, aêetis
perono-bileton de dek centimoj kaj sekvis lia. Baldaŭ forveturonta
vagonaro staris preta. Tist rampis en ĝin, donis la manon aI ni tra la
fenestreto.
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— Adiaü, amikoj, diris li... Sus, salutu mian edzinon kaj diru,
ke mi forveturis Parizon... Dre, kamarado, mi tute ne koleras kontraù
vi, kvankam vi forpelis min.

Ni ambaù subite maiebriiĝis kiam la vagonaro forveturis kaj ni
en la malproksimaĵo vidis Tist svinganta sian ĉapelon. Mi kunprenis
Dre hejmen por trinki kafon. Li ne parolis pri la sindikato kaj nu

neniam plu aùdi, lin paroli pri ĝi... Mia edzino ŝajnis malbonhuin-
ora kaj skuis la kapon, kiam mi rakontis al ŝi ke Tist forveturis
Pari zon.

— Ebriulajoj, diris Si malŝate sed tamen daŭrigis, ke ni devas
averti la edzinon de Tist.

Ne estis gaja komisio! Per malviglaj piedoj ni iris al la butiketo
en la Herbejostrato. Siska staris malantaù sia butiktablo. Si eĉ ne
mire rigardis.

— Estas per mia kulpo, lamentis Dre, pro tedado pri Ia sindikato.
— Kio? demandis Siska.
— Tist forveturis Parizon, flustris mi.
— Parizon?
— Jes, Parizon.
— Li jam delonge deziris lerni francan lingvon, senkulpigis la

anĝela virino.
— Mi devas fari al vi komplimentojn. Sed nun mi demandas min

mem, ĉu li ja havis monon por la vojaĝo.
— Mi ne kredas ĝin, diris Siska, almenaù ne sufiĉe por rorresti

longe kaj bone lerni francan... Tio estas bedaùrinda por Tist, ĉar ont
ne havas ĉiutage tian okazon.

Je tiu momento virino venis por aĉeti sapon, kaj ni profitis tion
por foriri.

Mi tute ne sentis min trankvila dum la sekvontaj tagon, mi orte
pensis al Tist kaj al Siska. Volonte mi estus ironta al la Herbejostrato
por novajo, sed mi ne kuraĝis.

Du semajnojn post forveturo de Tist la poŝtisto alportis al mi
leteron el Pariuo. Vi povas pensi kiel ĝoja mi estis ricevi novaron pri
mia bona amiko.

Li estis alveninta malebria kun nur dekdu frankoj en la poŝo.
Ne estis facile elembarasigi sin. Li komprenis eĉ ne unu vorton

de tio, kion la Parizanoj parolaĉis, devis per signoj mendi mangalon
kaj lokadon en malgranda loĝejo. Post ripozado li ekpromenis tra la
stratoj kaj bulvardoj. Sur benko en kardeneto, li pripensis maIgoje sian
stultajon Apud li sidis viro, fumanta sian pipon. sin tute ne okupante
pri li. Li ŝajnis tiel afabla kaj tiel fidinda, ke Tist volonte plendus sian
mizeron al li. Sed france! Tiam li kolere blasfemis en sia gepatra
lingvo. Se vi estus vidanta kiel ridis la viro! Je la miro de Tist li ŝovis
sin apud li, etendis ĝoje I ,a manos al li kaj diris:

— Vi ankaù estas Antverpenano!
Tist elverŝis sian koron kaj la samurbano helpis lin el la mizero ►

kondukis lin al sia ĉambro en la antaùurbo St. Antoine kie loĝa;, multaj
Flandroj. Nun li ricevis laboron de sia amiko. Li lernis francan lingvon,    
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laborus ĝis la ŝuldo al sia amiko estus kvitita. La amiko estis fidelulo,
ŝuisto kiu estis veninta por pliperfektigi sin en sia metio. Parizo estis
admirinda granda urbo, revo, io kion oni devas esti rigardinta se ont
volas paroli ankaù pri la mondo. Tisyt petis min tran' doni salutojn al
sia edzino kaj Dre.

Mi rapidis al Siska por montri al ŝi la leteron. Trankvile ŝi legis
kaj diris dum ŝi refaldis la paperon :

— Dio estu dankata ke Tist trafis tiel bona.i sorton.
— Siska, dinis mi, Siska, ĉu ne estus bone sendi monon al Tist por

reveni.
i mire rigardis min, respordis tiam `ute konvinko :

— Sed Sus do! Tute ne... Estus domuĝe se ni interrompus lin dum
lia studado!... Eble li malĝojiĝos pro tio.. lasu lin trankvile lerni la
francan lingvon.

Siska e*slis unu virino el mil. Mi sincere admiris ŝin.
Ses monatojn poste mi ricevis no tkarton de Tist, ĉi tiun fojon

france skribit.an. Estis simple salutoj al la amikoj kaj al Siska.  L;

preskaù forgesis sian fllan ti rait lingvon, skribi:: li., li bone fartis, sed
gpari monoj por veni Antverpenon tin ne estis ebla. Oni ne povis ŝpari
en urbo kiel Parizo. Siska bonege komprenis la skribajon de Tist.

— Nun kiam li konas la lingvon li devas prigtudi la homojn,
i opiniis, kaj ŝpari kaj vidi la mondon ne iras kune. Mi nur esperas ke

li ne tute mallernos sian flandran lingvon ĉar tiam mi ne kompreios
lin, kiam li revenos.

Dufoje, ĉiam je novjaro mi ankoraŭ ricevis karteton kun salutoj
al la amikoj kaj la edzino.

Fine. neantendite, post forestado de du ',iroj kaj ses semajnoj. Tist
reveni=. Li a•Waùa.veirtis neniun kaj reriam li rakontis kial li revenis.
Se.l vespere, en «La Bonveno» li rakontis al ni sian alvenon nejmen.
En la krepusko li venis tra la butiko en la kuirejon, Icie lia edzino
flikas çtrutnpojn.

— Cu la kafo estas preta? demandis Tist.
Kaj Siska respondis seke sed tute laùkutime :

— La akvo jam delonge bolas!
El flandra lingvo,
kun afabla permeso de l' airtoro,

tradukis JAN VAN SCHOOR.
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Esperanto-Film No 10
Gi enhavas la nacilingvajn tekstoin de paĝoj 20?-205.
Cia prezo estas: Fr. 3,— por 50 ekzempleroj; Fr. 5.— por 100 ekz.;

Fr. 20,— por 500 ekz.; Fr. 35,— por 1000 ekz.)
Mendu antaŭ la I5a de januaro!
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Libera Parolejo
MI PETAS ESPERANTAN LECIONON

Antaŭ kelkaj jaroj mi pensis prave aŭ malprave mi verŝajne ne
estas mode.sta_, ke mi sciis iom pri la lingvo Esperanto, ke mi eĉ
kapablis ne tro malbone uzi ĝin, parole aù skribe. Kaj kiam, en tiu
empo, mi tralcgis jurnalon aù libron, la vortoj uzalaj en ili ŝajnis al
mi .kutimaj, kvazaù malnovaj amikoj. Kaj tiu granda kvalito de nia
lingvo, ĝia neŝan,ĝebleco, gajnis al mi garantiajo pri ĝia fina venko.

Nun, kiam mi legas Esperantan jurnalon (0), mi sentas kvazaŭ
mi estus fremdulino; la vortoj kaj mi ne plu estas malnovaj konatoj.
Kaj sinsekve mi ruĝiĝas, mi kapvarmikas, mi indignas, pri la
uzurpuloj, aü mi malgajiĝas pri mia propra nescio. Ĝu ni do ne plu
scias Esperanton? tu. mi ne kapabla_, ir-i kune kun la progreso? Oni
parolis kelkfoje pri «natura evoluado» de la li: 1;•vo. Eble estas ,tiu
«evoluado», kiu nun, subite, sen'bezone, anstataùigas Bekojn kaj dekojn
da niaj bonaj malnovaj vortoj, tiuj kiujn uzis nia Majstro, per aliaj,
elprenitaj el ia ajn natura lingvo, kiuj venas senutile pligrandigi ta
nombron de la E•sperantaj radikoj.

Mi trovas nun pitoreska anstataù PENTRINDA, konekso antataù
RILATO aŭ Ki:NLiGO, kavo anstataŭ KELO ; KOMERCO aŭ
NEGOCO fariĝis merkato ; PROVIZO, AMASO estas stoko ; urbo
estas nun situanta anstataŭ LOKITA aŭ KUSANTA ; DALRE,
SENCESE, SENHALTE, KONSTANTE fariĝis kontinue; personoj,
kiuj ELICIS, FORIf;IS el movado, aŭ FOR.LASIS ĝin, nun retiradas sin,
kaj FLORADO (la stato, la tempo, kiam la vegetaĵo floras -vidu iKabe),
estas nun floro (kolora parto de vegetajo, k. t. p. Kabe), kompreneble
ankaŭ en figura senco. Oni nun noktan ; en mia tempo oni TRANOKTIS,
aŭ NOKTLOCIS, aŭ PASIGIS LA NOKTON. DUME aŭ INTERTEMPE
farigis interdume. Mi ĝin n'olnas pleonasmo.

Mi estas scnkuraĝigita, mi petas Esperantan lecionon. Mi cteztraks
ke iu kompetenta amiko .klarigu al mi, kial sur sama paĝo de sama
aŭtoro mi trovas tiujn du formojn : «estigis baldaŭ pluan gravan
rezulton» kaj : «ekestis baldaü plia grava entrepreno, kaj kial ni havas
nun du patrolandojn : Belgujo kuj Belgio. Cu unu ne jam estis sufiĉa
por ami kaj defendi ?

1{►'Ii ne ŝercas. Tiu enoviĝado en- nian ;lingvon tie tiom da novaj
vortoj kaj esprimoj ege ĉagrenas min, kaj ĉar mi ne povas ĝeni la
Akademion per mia plendo, kiu eble estas nur kaŭzita de nescio, mi
sincere petas ke tiuj, kiuj scias, bonvolu kvietigi mi'i

Maria ELWORTHY-POSENAER.

( ") Mi ne aludas «Belga Esperantisto».

'il! I! 1!1! IiIIIi1llllllllü11111111iII11111111111111111111111111111111111111 '; 	I 	I! I	 I 	!	 ! 	1 	I	i l 	, l' •ri 	i T	 i 	 ^ 	^ l r i :III IiI^^I Ill I III IILIIIIiNI,11111111111111nlIfIIIIIIIJl11611611^1111111111111111111►1 LI ULI I I I , • I I^IIiI I I IILI!I; I LI,, ^ ^  ^ ^66IIIN'iI'l''ihi'.i.! I'I'llil 1 il l l' IlPill11111111111M!111111111111illIll:LI ► 1 1111i ! 1111111 1111111111111111 :1111 1 1 i!: ', II!i!!!ill[11' I9111111!1111111111!111!phllRl'n11i1111111i 11111111 1m'! 11 1 ! l'1



— 214 —

Diversaj Informoj
PETO!! S ro De Bosschere, la organizinto de la XIa belga kon-

greso ,tre ŝatus posedi (ni ankaŭ) la fotografaĵojn faritajn dum la
kongreso en Sta Nikolao, kaj ĉefe tiun faritaa antaŭ la domo de S-ro
Scheerders dum la inaŭguro de la loka flago.  — Oni sin turnu al S-ro

De Bosschere, 3, Regentieplaats St Nikolaas; li interŝanĝos tiujn bildojn
kontraŭ 6 poŝtkartoj de la kongresanoj.

INTERNAC1A KOMERCA REVUO estas anstataŭita de nova
monata gazeto, kiu elektis la formaton de ĵurnalo : «Imternacia Komer-
co». — Ci aspektos tute komerce kaj tre moderne.  Nia lerta samideano
S-o Hj. Unger redaktos ĝin kun konata sparto. — Adreso por senpaga
specimena numero : «Internacia Komerco», en Lausanne (Svislando)
St. Luce, Petit Chêne.

Samtempe oni informas nin, ke la malnovaj abonintoj de «T. K. R.»,
kies abono ne ankoraŭ finiĝis, ricevos anstatafie «Internacian
Komercon»

POPOLA BIBLIOTEKO DE ANTVERPENO, Blindenstraat, 19, rue
des Aveugles, ESPERANTA SEKCIO «N» : Por prunteprei o de libroj
la biblioteko estas. malfermata dum la tuta jaro, la kvin unuajn tagojn
de la semajno, de la 10a ĝis la 3 1/2a h., sabate de la 9a ĝis la Ia,
dimanĉe de la 9a ĝis la 12a. Krom tio, dum la monatoj oktobro-aprilo,
la kvin unuajn tagojn de la 6a ĝis la 8a vespere. La legejo estas
alirebla la kvin unuajn tagojn de la 9a ĝis la 4a ; sabate, dimanĉe kaj
dum la vintraj monatoj je la samaj horoj kiel la servo de la prunt-
donado.

LA POLICISTO, tutnionda organo de la Policistaro kaj de la Ordo,
denove regule aperas, kun tre interesa enhavo por la fakuloj. La Redak-
:oro kaj eldonant.o estas nia malnova samideaino Aŭgusto Marich, Reĝa
Polica Cefinspektoro, t1145i-ut 59. IV. 8., Budapest IX (Hungarujo).  —

La belgaj policistoj-Esperantistoj, kaj aliaj interesuloj, kiuj deziras
ricevi informojn pri la organizaĵo de la Policistaro, specimenon de la
suprecitita gazeto sin turnu al la delegito en Belgujo : S-ro H. Derwedu.
wen, Polica Oficiro, Van Luppenstraat, 73, Antverpeno.

LA UNUA KONGRESO DE LA BRAZILAJ KO1%IF.RCAJ ASOCIOJ,
kunveninta en Rio de Janeiro decidis konsili la instruadon de Esperanto
en la komercaj lernejoj kaj la uzadon de tiu helpa lingvo en la rilatoj
kun la eks`erlandaj komercaj ĉambroj.

LA DUA AMERIKA KONGRESO DE EKONOMIIA DISVAST1GO
IiAJ KOMERCA 1NSTRUADO ĵus okazinta en Rio de Janeiro, unuani-
me rekomendis la instruadon de Esperanto en la Komercaj lernejoj.

GRATULO
S-ro Kapitano Emile Lambrecht, membro de la Brua Grupo

Esperantista, ĵus akiris la oficiran krucon de Tunizia ordeno de
Nicham Iftiskhar.
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La Domenoludo
Pri la origino de tiu ludo, kiu jam de kelkaj jaroj estas tiel ŝatata

ĉe ni, ekzistas diversaj opinioj.
Franca verkisto Ŝovas la originon ĝis la 16a jarcento.
Du petolemaj monahoj — li skribas — de l' famkonata monahejo de

la monto Casino, estis pro peko kontraü la -reguloj enŝlosataj en kar-
cero de malliberejo.

Por pasigi la tempon, ili elpensis ludon per malgrandaj kvadrataj
ŝtonoj (eble kreo) )sur kiuj ili faris nigraj:► punktojn. Tiujn stonojn

metis laŭ certa sekvordo, kaj la kalkuloj, kiujn tiu ludo necesigis,
okupi; je agrabla maniero ilian spiriton,

Car le estro de la mon'ahejo spionis ilin, ili decidis ke kiam. ili
aŭdus liajn paŝojn en la koridoro ili dirus laŭtvoĉe la unuan vesper.
psalmon : — «Dixit — Dominius  — Domino», — kaj êar tiuj estis la
nuraj vortoj kiujn ili konis memore ĉiam ili haltis je la vorto Domino,
Tiu senĉese ripetita vorto restis kaj ili nomis sian novan temppas-
igilon: la Domenoludon.

Post ilia liberigo, kiam iliaj iradoj rekomenciĝis, ili instruis tiun
ludon al la Italoj, al kiuj ili vendis la necesajn ŝtonojn.

Tiamaniere tiu ĉi ludo, kiu ne enhavis multon da malfacilaĵoj por
la malla!aoremaj «Lazaroni» (petoluloj) oisvastiĝis pli kaj pli, kajo far -

iĝis iom konata sub la nomo kiun donis al ĝi la monahoj.
Oni fabrikis poste la ŝtonojn el ligno, eburo, k.t.p. kaj perfektigis

Ia ludon pli kaj pli.
Estis nur je la mezo de la antaŭa jarcento, ke ĝi aperis en Parize,

kaj êar ĝi plaĉis multe al la francoj, ĝi 'fariĝis rapide ĝenerala.
La Angloj ne multe ĝin ludas, Francujo estas la lando, kie .oni mul-

te eĉ plej multe ludas la domenoludon. En ĉiu kafejo, eĉ en la plej
malgranda vilaĝtrinkejo oni trovas tiun kvietan temppasigilon.

El Flandra lingvo tradukis M. Soete.
AÜTONOMA MUZiKrOTADO

Du bonegaj artikoloj pri la A. M. N. aperis, la unua en «Esperanto
Triumfonta» (N" 105, de 8a de okt. lasta), la dua en la grava flandra-
iingva ĉiutaga «Gazette van Gent» (de Ga de dec. lasta). Ci tiu Lasta
artikolo estis ilustrita per du tre interesaj kliŝoj, kaj ĝi certe multe
efikos inter la ge,legantoj de tiu disvastigita ĵurnalo.

Sekve de tiuj artikoloj diversaj petoj pri klarigoj kaj pruvoj pri
intereso estas ricevitaj.

La franclingva artikolo aperinta en la arta revuo «Gand-Artistique»
havis ne-atenditan sukceson : S-ro Paul Otlet, la sindonema Sekretario
de la Monda Palaco en Bruselo, juĝis tiun artikolon tiel grava, ke li
petis ke ĝi estu reverkata en formo de grandaj tabeloj pendigotaj en Ia
Monda Muzeo.

Klopodoj estas faritaj por la traduko de tiu artikolo en portugala
lingvo.

Por alilingvaj tradukoj oni sin turnu al S-ro L. Cogen, 52, Dreef,
Ninove (Belgujo), al kiu oni konigu ĉiujn novaĵojn pri la A. M. N.



Vizitu BRUGES (Belgujo)
arta urbo je 15 Km. de la Norda Maro

kaj haltu :

HOTEL DU CORNET D'OR
No 2, Place Simon Stevin

Sidejo de la Bruka Grupo Esperantista.
Centra situacio je 2 minutoj de la Stacidomo.
Tre komfortaj ĉambroj, bonaj manĝaĵoj, bonaj vinoj kaj tre moder-

aj prezoj.
La hotelestro, samicleano S-o Verbeke, parolas Esperante, fiance,

flandre kaj angle.

Banque de la Flandre Occidentale
Anonima Societo fondita en 1881

BRUGES — 56, rue Flamande. 56 — Telefono 89
A entejoj en Blankenberghe, Heyst kaj Knocke

Diskonto 	 Monŝanĝo
KREDITKONTOJ

Pruntedono sur obligacioj kaj ĉiuj valordokumentoj — Depono de
Akcioj — Borsmendoj por ĉiuj urboj.
ANTA U MENDOJ — REGULIGOJ

Pago de kuponoj — Eldono de ĉekoj — Kreditleteroj  — Aĉeto kaj
vendo de fremdaj mono kaj biletoj — Luigo de monkestoj.

Multa i oficistoj parolas Esperanton S. D.

Duplicateur " EDISON DICK „
PEETERS & OOMS, 24 Rempart Ste Cathérine

Tel. 6353 	 ANVERS

SAMIDEANO.I! KURAĜIGU ESPERANTISTAJN FIRMOJN!
Por via somera ripozloko apud Marbordo, elektu:

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

Agrabla restado dunw tuta jaro
BONAJ MANe ASOJ. BONAJ VINOJ. TRE MODERAJ PREZOJ

Ĝenerala agentejo por vendado de Francoj vinoj, oleoj.
Skribu al S-ro BE .NOIT, Grand Hôtel d'Oostduinkerke.

Î El ĉiuj enspezoj farat.aj pere (le Esperanto, S-ro Benoît dediĉos parton
de 5 % al la propaganda kaso de «Belga Esperantisto».

Travaux de Copies
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Bibliografio
PENSEROJ. Unua kajero, kumpili.s kaj tradukis Salo Grenkamp.

Eldonis 1922: Oskar Ziegler & K-io, Marktredwitz (Bavarujo). 24 pa-
koj: 14X10 cm. Prezo: 10 Gmk. -}- 100%. — Kolekto da proverboj,
entencoj, k. c. de plej famaj universale-konataj pensuloj. — La ver-

keto estas rekomendita de Esp. Literatura Asocio.
KRIOJ DE L'KORO, de Salo Grenkamp •Kornfeld. Eldonis: 1922,

«Esperantista Voĉo», Jaslo (Pollando). 32 paĝoj 16X10.5 cm. Prezo:
Gmk. 30.— 100%. Dudek kvin bonaj originale verkitaj versajetoj.

KONGRESA LIBRO okaze de la XIVa universala Kongreso de Es-
peranto kaj VIIIa Kongreso de Universala Esperanto -Asocio, Hels-
ingfors 8-16 aüg. 1922. Eldonita de la Loka Kongresa Komitato. Ilus-
trita. 120 pakoj: 18X12,5 cm. Prezo neznontrita.

Tiu kongreslibro faris certe grandegajn servojn al la kongresintoj
en Helsinki, ĉar ĝi esta s nediskuteble praktike kaj plej zorge kunme-
tita. Ni ne timas diri, ke ĝi estonte estos uzata kiel ekzemplo por la
farado de tiaj dokumentoj.

CATALOGUS van de Boekerij van den Altiemeenen Diamant be-
werkersbond van België, Plantin-Moretuslei 66-68, Antwerpen; Bij-
voegsel B; 1922-:1923. 144 paĝoj 15X12,5 cm. Prezo nemontrita.

Tiu aldono enhavas denove 12 paĝan Esperanto-parton kun la tito-
loj de la ia'sttempe akirita,j eldonajoj en nia lingvo.

STRANGA HEREDAJO, Romano originale venkita de H. A. Luy-
ken. Eldonis 1922 : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako, Leipzig.
324 paĝoj, 19,5 x 13 cm. Prezo : Mk. 300.— 100 %.

Tre interesa nova produkto (le unu el la unuaj originale en Espe-
ranto verkL taj aütoroj. Kiu konas la jam antaŭe (le tiu samideano eldo-
nitaj verkoj tute ne miros, kiam ni rekomendas tiun novan libron ;al
ĉies atento. La temo estas plej alloga kaj diversfaka : la stilo estas
perfekta kaj la lingvo plej fundamenta.

TRANSMARA RE'VEN() DE C7EROSLOVAKA.1 LEGIOJ Et.
SIBERIO CEH2OSLOVAKUJON, eldonis « Pamatnik Oiboje » en
Praha 1921, helpe de « Bohema Esperanto-Servo ); 122 paĝoj, 35 x 25
cm. ; Prezo ĈKr. 140.

Belega albumo kun 230 fotogravurajoj pri la vojaĝa ĉirkaŭ la
mondo, kiun faris la êehoslovakaj legioj batalintaj en Ruslandon.
Klariga teksto de Dr. F. Steidler, estas bonege tradukita de inĝ. L.
Berger. La bildoj estas arte preitaj sur luksa papero. Mi ne kapablas
fari pli grandan laŭdon' pri tiu albumo, ol dirante, ke ĝia eldono entute
estas granda sukceso ! f`iu vera libramanto deziros posedi la libron, kaj
mi eĉ kuraĝas diri, ke ĝia loko estus en ĉiu lernejo.

F. D.



LEIPZIGA FOIRO
ia cncLa ."(cnc.rala mtcr aciaFoiro

dc' Gcnnanujo
La unua kaj plej granda Foiro dela mondo  •

Sanie grava por ek pozantoj kaj por aietantoj-

( rb rala Spccimcnfoir o kun Foiroj
porTcknikol:al I onst1ufaki

`Printernpa Foiro 1923 de la 4-a is -to a de marto
Aû.tunn Foiro 1923 de la 2b a de a uel°

ta de septembro

InÇormo`n donas 1kaj alicZoju alucptas la Foirojicejo
For ln S ccimcn oirn en Lei .í

AIESSAMT FÛR Dl  MLISTERMESSFH-E.

I1^ LEIPZIG

"PLUMET„
La plej bona al la digestigaj likvoroj

CIE ACETEBLA

Distilejo de Dongustel likvoroj LE  PLUMET

.. JU VELARTO...
Speciala laborejo por riparado kaj aliformigo

Oraj Edzoringoj laû mezuroj
Aĉetas oron kaj arĝenton

8, rue des RainesJos. Herion, Juvelisto VER VIERS

"Navigation Uniforms „
Uniformoj el pilota drapo - Indigoblua seriko

"Standaert„ jakoj

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

Ofico serĉata. — Pola junulo, sperta librotenisto, scianta perfekte
lingvojn germanan rusan, palan kaj Esperantan, kaj iom francan

kaj anglan, petas oficon en Belgujo. — Modestaj pretendoj pri salajro.
Skribu al Benjamin Klajnerman, ui. Chrobrejo 11, I, Bidgoŝĉ (Polujo)

Granda Komerco de

DIVERSAJ POSTMARKOJ
Petu Katalogon

S-o Schuitze
Rogzow apud Kostin

(Germanujo)
Place St Bayon, 14, St Baafsplein

GAND - GENT

HOTELO - RESTORAC1O - KAFEJO
s^ _ UBENS"

Rue Neuve St-Pierre 10-12, - GENTO - Telefono 418
Posedanto : Leopold VANZWAES

Mangoj laû la karto, — Specialaj mangajoj
Salonoj por festenoj kaj festmangoj — Lauburia kuirmaniero — Rouai vinoj.
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=J DESOMME M E
FABRIKANTO DE L FAMA CIGARO

ESPERA. •.TO (M. D.)

25, PARKSTRAAT, St-NIKOLAAS (Waes)
 

BELGUJO
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Ciearoj " Esperanto ef

Cigaretoj "Esperanto„ Cigarillos

Cigareioj	 Cigarillos

Per Esperanto tra la Mondo
=-à

MALKARAJ
BONODORAJ
BO NGUSTA.Î
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Petu Prezlistojn ka j Kondiêojn
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