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Praktika tizo de Esperanto
Tre grava duonmonata revuo ekonomia kaj financa «France Euro-

pe Orient» enhavas en ĉiu numero du- kis kvarpakan bultenon, france
kaj Esperante redaktitan: «Internacia Komerco per Esperanto». La
adreso de la revuo estas: 67, rue St. Lazare, Paris.

La organiza komitato de la «Sekvantaro de l'Juveloj» en Antver-
peno presigis kaj dissendis eksterlanden trimil broŝurojn propagandajn
pri la festoj de la diamanto.

La komerca foiro de Bruselo eldonis 800-patan registron «Les In-
dustries Belges», en kiu estas notitaj seplingve: france, flandre, angle,
germane, hispane, itale, portugale, 2300 specialaĵoj de la belga indus-
trio, kun cito por ĉiu de la produktanta firmo.

Ni ne povas kompreni, kiel la belga foiro ne profitas la spertojn
de la aliaj foiroj pri la uzo de Esperanto, spertoj tiel klare priskribi-
taj en la raporto pri la Venezia konferenco, kaj ne volas profitigi
la belgan industrion de la uzo de nia lingvo; aŭ ĉu ĝi vere opinias, ke
en la tuta mondo ĉiuj bezonantoj de iu aŭ alia artiklo parolas unu el
la sep de ĝi elektitaj lingvoj? Ni atentigas tin pri la agado de la Ko-
merca Cambro de Parizo por la enkonduko de Esperanto en la servo de
komerco kaj industrio, kaj kopias el franca gazeto «La Liberté» kel-
kajn frazojn el intervjuo de S-ro André Baudet, membro de tiu K. C.:

« La Liberté» me demande ce que je pense de l'espéranto.
« Qu'on me permette d'abord d'avouer ce que j'en ai pensé...

» avant de le connaître. Eh bien! j'ai cru que ce n'était pas sérieux.
» J'ai cru qu'on nous prônait un nouveau' volapük d'une extrême diffi-
» cuité à apprendre. J'ai cru aussi (et le zèle peut-être excessif de ter-
» tains espérantistes y a contribué) que cette langue artificielle avait
» la prétention de remplacer les autres langues, ce qui serait une utopie.

»Or ce n'est pas cela du tout.
» D'abord l'étude de l'espéranto sans professeur est d'une facilité

»surprenante.
».. (Sekvas kelkaj klarigoj pri gramatiko kaj kunmeto de E.).
» Pour ma part, je n'ai jamais passé qu'une dizaine d'heures à

» apprendre tout seul l'esperanto, et je puis correspondre par lettre
» avec 64 pays. Je puis même le parler, bien que mon vocabulaire soit
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» encore restreint; et j'ai constaté que la Conférence de Venise s'est
» tenue en Esperanto aussi facilement que s'il se fût agi d'une assem-
» blée nationale, et songez qu'il y avait vingt-six nationalités diffé-
» rentes!

» J'ai pris part à la discussion et me suis entretenu hors séances
» avec un Hongrois, un Romain, un Anglais, un Japonais et un Chinois,
» délégué des Chambres de Commerce de Pékin et de Tsien -Tsien. Cela
» c'est un fait d'expérience qui dépasse toutes les controverses.

» C'est pourquoi je viens d'apprendre avec un vif intérêt que, sur
l'initiative d'un certain nombre de commerçants et d'industriels, une

» Association pour l'expansion économrque de la France par l'espe-
» canto» est sur le point de se fonder.

» En face du mouvement qui se développe à l'étranger, nous
» aurions grand tort de rester en arrière. Pour l'expansion commer-
» ciale de la France, nous avons le devoir de ne rien négliger... même
» l'esperanto!»

Kaj post tiu aŭtoritata opinio, ni demandas serioze al la Komerca
Foiro de Bruselo, kaj al ĉiuj Komercaj Ĉambroj de Belgujo, ĉu vere
ne estas tempo ke ankaŭ en nia lando oni malfermu la okulo,ln ?

D. G.
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Monda Palaco

Internacia Semajnoduo 1923
Ni donas ĉi sube tradukon de letero sendita de S-ro P. Otlet:

Bruselo, la 2Qan de Julio 1923
Sinjoro,

Je nia tre granda bedaŭro ni sciigas al vi la decidon kiun ni devis
preni hodiaŭ pro politikaj kaj ekonomiaj cirkonstancoj: la IVa kunsida
periodo de l'Internacia Universitato, kiu devis malfermiĝi en la Brusela
Monda Palaco, la 27an de Aŭgusto proksima, estas forŝovita ĝis dato
kaj en loko estonte difinotaj.

Ni multe dankas vin pro la kunhelpo kiun vi estis promesinta por
la nuna jaro. Lasu nin esperi ke ĝi estos konservita al ni kiam la cir-
konstancoj montriĝos pli favoraj.

Volu akcepti, Sinjoro, la certigon de nia tre distingoplena konsidero.
La Direkcio de la Internacia Universitato.

(Subskribite), P. OTLET.
La semajnoduo por kies Esperanta parto ni tiel multe klopodis

dum la lastaj dekdu monatoj do ne okazos! Longa presita dokuniento
akompanis la ĵus legitan leteron, klariganta la senĉesajn kontraŭstarojn
de la Belga Regnestraro kontraŭ la Monda Palaco. Nun ĝi sciigis ke ĝ i
deziras la tujan uzon de la loko por instali sian Nacian Lernejan Mu-
zeon: de tio venas la supra decido. Por firmigi la nun ŝanceliĝantan
situ,acion de la Unuiĝo de l'Internaciaj Asocioj, S-ro Otlet faras kvar
proponojn inter kiuj unu konsistas en la translokigo de la Monda
Palaco en alian landon. Malgaje, bedaŭrinde!
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Por la Monumento Zamenhof
Naua Listo:

De iu kiu timas, ke la Esperantistoj forgesas sian devon
al la memoro cle Zamenhof. 	 Fr. 5.—

Antaŭaj listoj: 	 966.—

Sumo: 	 971.—

POR « ESPERANTA LIGILO » DE LA BLINDAJ ESPERANTISTOJ.
Dek-unua Listo :

Frizist-instruisteto Gmk. 1000 kaj 	 Fr. 	 3.—
Antaŭaj listoj: 	 714.80

Sumo: 	 717.80
(kaj Gmk. 3451)

Donacojn sendu al Fr. Schoofs, poŝtĉekkonto No 284.20, Antwerpen.
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IIUZ10 (Fabeleto)

Estis foje ĉarma, juna princo: «Idealisto» li estis nomata, kiu vivis
tre alte, super granitroko, ĉirkaŭita de la vasta, vastega maro. Liaj
lando estis belega regiono, en kiu la plej strangaj, la plej helkoloraj
floroj floradis, kiuj svenige odoris sub suneca aero de la plej malhela
bluo.

La tutan tagon, la dolĉaj, trenantaj bird.arioj bruetadis, alternataj
de la plaŭc anta babilado de la moviĝantaj ondetoj, kiuj for kaj alflo-
sis ĉirkaŭ la piedo de la firmega roko. Ĉi-tiu belega loko estis « Son-
ĝolando» kaj princo Idealisto tie sonĝis pri altaj idealoj.

En lia lando regis eterna printempo. Li ĉirkaŭvagadis en la suneca
naturo, kviete ĝuante, kaj kiam, vespere, la suno kliniĝis je ripozo, li
eksidiĝis sur elstaranta rokpinto, kaj sonĝrigardis, trans la vasta
marspegulo, en kiu la lastaj karminkoloraj lumsagoj, plenaj je varmaj
lumigantaj movbriloj, venis sin riflekti.

La koloreca brilega spektaklo igis princon «Idealisto» daŭre en
ekstazo: li ĝuis profunde, kaj pli rapide la juna sango trafluis liajn
vejnojn, kaj pli vanne batis lia koro, ĉar kiam la ora suno, en ĝia
abunda belegeco, mllaperis, venis al li «Iluzio» la baleta, ĉarma infano,
kiu posedis lian animon. De malproksime, de trans la vasta, balancanta
maro, ŝi alŝvebis, en lumiganta purpurora nebulombro. En la malhelaj
harbukloj, kiuj libere ondadis ĉirkaŭ ŝiaj rondaj ŝultroj ,estis plektita
girlando de veluraj rozetoj. Si malpeze alŝvebis ,farante per ambaŭ
siaj blankaj manetoj, signon al la princo; kiu, kun varmbrilanta rigar-
do en siaj malhelaj okuloj, etendis dezirante, al ŝi, la brakojn, sopirante
al la dolĉa sonĝo en ŝiaj grandaj okuloj, kiuj estis profundaj kiel la
maro, kaj lumigantaj kiel la pura tagiĝo, dezireme je la rava, profunda
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voĉo, kiu bruetadis kiel la trenanta kanto de dolèa poemo. Lia Iluzio!
Pli bela ol la dorlotanta orradiado de la suno. Lia Iluzio, lia vivo, liaj
revoj, lia amo!

Estis rave, aüskulti en la silentanta vesperkvieteco, ai la dolĉa
muziko de ŝia voĉo, kiu kantis por  li sonĝecajn arietojn, deklamis, per -

lantajn poemetojn, kiam li povis rigardi  en la marprofundecon de ŝiaj
radiantaj okuloj, kaj sentante ĉe la dolĉan rondecon de ŝiaj rozko-
loraj brakoj.

Ĉio tio-ĉi animis lin, kaj li konservis profunde en si la dolĉajn kan-
tojn, kiujn ŝi allernis al li; la kantojn, kiuj devis farigi lin POETO.

* *
Iun tagon mortis la reĝo de granda, potenca lando, kiu ma]prok-

sime, tie trans la maro estis lokita. Dum tri sinsekvaj tagoj, solene
sidantaj malantaŭ longa, verda tablo, interkonsiliĝis la -dekdu regne-
straranoj por scii, kiun elektus kiel posteulo.

fana konsilo estis kara, ĝis unu el ili, sulketigita maljuna viro,
kiu pasigis sian tutan vivon serĉesplorante en antikvaj manuskriptoj,kaj
estis konata, kiel estanta tre klera kaj tre instruita,  ekmemaris ke, jen,
trans la vasta maro, super alta roko, loĝis juna princo, kiu povus iĝi
suvereno de ilia lando.

Tio estis lumpunkto por ĉiuj. La profunde pensanta] vizaĝoj ne
ekheliĝis, kaj ree la dekdu ŝtatkonsilantoj interkonsiliĝis tri sinsekvajn
tagojn, por scii, kiel ili alportus tiun junan princon en sian landon.

* - *
Kiel kutime, la princo vagadis en siaj belegaj ĝardenoj, kiam

subite li aŭdis pezan ronkadon kaj zumegadon. Li scivoleme alrigar-
dis kaj vidis strangan, grandan birdon, kun majestaj, larĝetenditaj flu-
giloj, traflugantan la aeron kaj sin direktantan al la roko, sur kiu lia
lando estis lokita. Ci ampleksiĝis laŭmezure ke ĝi alproksimi€ris, kaj
pli forta iĝis la monotona grumblado, kiu ŝajnis elspruĉi el la brusto
de la monstrobirdo.

Ci faris paron da stultaj turnoj kaj alterlĝis tiam sur verda her-
bejo, premegante sub sia peza pezo la blankajn lekantetojn kaj la
bluajn ;asteretojn.

Kun kreskanta miro «Idealisto» vidis la fremdajn estajojn kiuj
alteriĝis, kaj alpaŝis al li, per gravaj, mezuritaj paŝoj.

Kvn rigida inklino ili sin prezentis, kiel estantaj la dekdu regne-
strar-anoj de la granda regno: « LA VIVO ».

Iliaj voĉoj sonoris maldolĉe, kaj ilia agado ŝajnis tiom stranga al
Idealisto, kaj kiam ili demandis al li, kuniri kun ili, kaj iĝi, «R.Ec O-
HIOM10» de la granda kaj potenca reĝlándo .:VIVO» li skuis sian kapon
kun la abundaj blondaj haroj.

Forlasi sian sonĝolandon! «Ne, tio ne!» Sed la fremduloj  insistis
kaj flatis lin; lin rakontis pri la grandaj trezoroj de  sia lando, la
belegaj festoj, la grandegaj palacoj.

Forta deziro ekiĝis ĉe Idealisto por kuniri kun ili al tiu granda
fremda lando, kie li estus reĝo: forta deziremo por koni la nekonaton,
kiu kuŝis, ekster lia «Sonĝolando».
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.Liaj esplorantaj okuloj clirektiĝis al la giganta birdo, kiu, en la
ora suno brulkonsurniĝis.

Devis esti ravage, ŝvebi per tio en tiuj vastaj bluaj aeroj.
Forgesante sian timon, li kuris al la dolĉe ronkanta ajo, kaj ensaltis

ĝin, ekkriante entuziasmoplene: «Mi kuniras al la granda, fremda
lando; mi kuniras!» it\lte ŝvebis kaj turnis la birdo trans la vasta maro,
kaj Idealisto vidis, kiel lia «Sonĝolando» iĝis daûre pli malgranda, kaj
en la malproksimo, malpreciziĝis kiel malhela eta loketo. Liaj gran-
daj deziremaj okuloj trovis ĉion tiel nova kaj beleta, ke la voĉeto, kiu
momenton malĝo je eksonis en lia interno, baldaŭ surdiĝis.

Li ne pensis al tio, kio estus kaj okazus... li nur ĝuis!...
Je sunsubiro Iluzio venis, kiel kutime, alŝvebante en orkarmena

nubo.
Si ne trovis nun sian beletan Sonĝoprincon, ŝrn atenclantan kun

deziremaj, etenditaj brakoj kaj amplenaj, brilantaj okuloj. — Si vidis
nur la florojn, kiuj pendigis malgaje sian k,zpeton, kaj ĝemantaj voĉoj
ŝin alvokis el la densa foliaro: «Idealisto estas forfluginta al malprok-
simaj, fremdaj Iandoj. Kiu nin nutros de nun? Idealisto estas foririnta!
Tiam la dolĉa sonĝo formortis en la belaj okuloj de Iluzio, kaj kun
elkora dolorkrio ŝi estas mala.perinta en la profundan maron, kiu kan-
tis funebrajn mortkantojn...

* *
Kun peza tamburbatado, trumpeĉkorneta sonorado kaj kaptur-

nigaj, komfuz,aj aplaŭdoj de la popolo, la princo estis akceptata en la
granda potenco lando: La Vivo, kiun li de nun estrus sub la titolo: Re-
ĝo-Homo.

La plej riĉa princino de la cêirkaŭaĵo estis «Realeco». Al ŝi li iĝis
edzigita, kaj grandaj festoj estis orgar zataj, ĉe kiuj la malnova ruĝa
vino ,abundege fluis. La gastoj tenis laŭvice longajn, flatantajn toastojn
kaj kriiegis bruegajn kantojn, kiujn, de la aŭskultantoj estis aklamitaj
per laûta manklakado.

Reĝo-Homo nenion komprenis pri ĝi; sed li jam aŭdis kaj vidis
tiom da strangaj aĵoj en tiu-ĉi granda lando, ke li pensis ke ĝi taŭgis
tiel, kaj ĝojis senkonscie kun la aliaj. Li estis ankaŭ petata kanti ion
kaj tiam la dolĉaj versetoj, kiujn la ĉarma Iluzio inspiris al li, ekvekiĝis
en lia spirito, kaj per dolĉtremanta voĉo li kantis la sonĝecajn «"AMelo-
diojn».

Subpremata mokridado estis aŭdata flanke de la korteganoj.
La reĝo silentis timigita kaj alrigardis kiel helpbezonanto al sia

fiancêino «Realeco» kies buŝanguloj malŝateme subtiriĝis, kies malvar-
maj okuloj rigardadis indiferente antaŭ si, kaj kiu ,malafable kaj rigi-
de sidis apud li, en mal.helgriza vestajo, sen dolĉeco, sen sento, sen amo.

Kaj granda terura doloro ekiĝis en lia koro, tial ke la homoj, ĉe
kiujn li venis, tiom plena je Idealoj primokis tion, kion li konsideris
kiel la belegan en sia junula vivo, la kantojn de sia sonĝema Iluzio,
sia Poezio; kaj ploranta nostalgio konsumis lian animon. .Kial mi for -

lasis mian belegan sonĝolandon ? Kial, kial ?... Tiel forpasis la tagoj,
plenaj je afliktantaj senesperigoj por «Reĝo-Homo».Potencaj malamikoj
minacis lian regnon: «Senreviĝo» kun ĝiaj akraj, pikantaj glavoj, kun
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ĝia malmilda ĉionrompiganta forto, kiu daŭre kontraŭagis ]iajn p'ej
belajn planojn, kaj celis mortigi liajn plej intimajn sentojn.

La «.Taluzeco» kun ĝia armeo da rampantaj venenaj serpentmon-
stroj, kiuj senĉese spionadis lin per siaj flavaj venenigaj okuloj. —
Kaj tiel Reĝo — Homo devis batali ege kaj terure por teni sian: «Riĉan
vivon» libera kaj forta.

Kaj kiam li revenis tiam en sian palacon, li ne trovis ĉe la mal-
varma «Realeco», la pacan ripozon kaj la fortigantan, konsolantan vor-•
ton, al kiu lia animo tiel emis. Pli kaj pli forta iĝis lia deziro al la
ravega «+Loko», kie lia Iluzio lin vizitis, kaj kie ĉiu floro estis intima,
dolĉa revo, kaj ĉiu birdkanto dolĉeson,anta poemeto. Ne interesis al li la
brilegaj festoj post gloraj venkoj; lia animo analsa.tis... malsategis...!

...Kaj ian nokton, dum ĉio dormis ĉirkaŭe, li forlasis la palacon kaj
sian potencan imperion, vestita en sia verdvelura vestaĵo de antaŭe,
kiam li estis ankoraû: «Idealisto», Multajn, multajn tagojn li vagadis
tra fremdaj landaj, nutrante sin per tio, kion li dumvoje trovis; mal-
ŝatata de la homoj, tial ke li forgesis sian devon de «Homo», evitata
kiel forĵetulo, kiel «Pariao».

Tiel li atingis fine la inarbordon kaj la espero reekardiĝis en lian
koron; foje pasinte trans la vasta oceano, li estus retrovinta sian «Son-
gôlandon».

En difektita boateto li akceptis la transiron, luktante kun gravaj
ŝtorniventoj kaj sovaĝe bruantaj ondegoj. Fine ]i alteriĝis ĉe la bazo de
la alta granitroko, kie, sur la plej alta pinto, la tiom deziregata «ŝon-
golando» etendiĝis. Malfacile li grimpis supren, laŭlonge de la kruda
rokdeklivo, vundante siajn piedojn al la pintaj ŝtonoj kaj akraj dornar-
betajoj, kiuj abunde elkreskis inter la fendegoj. La vespero eketiĝis,
kian, kun kavi ĝintaj vangoj kaj je pecoj disjeiritaj vestajoj, li metis
la piedojn sur la altebenaĵon, kie iam «Sonĝolando» etendiĝis.

Iam! ho ve! Jes, iam, ĉar neeble estis rekoni en tiu seka, nuda ebe-
naĵo la belegan «Lokon» de la estinteco. Nenia floro kreskis plu en la
antaŭe tiel fekunda tero, nenia kanto tie resonadis; ĉie, p_emanta,
minacanta silento, kvazaŭ ta morto estis ĉi-tie ĉion forfalĉinta.

Malmilda, terura doloro kunpremegis la koron de la vagulo. « Mia
ĉarma tSonĝolando, de kiu ĉiu floro estis stelo. ĉiu zumado, estis poezio
por mi, kiel vi iĝis tiel ?... kiel vi mortis tiel ?... Kaj malgaje pripen-
saute, li sidiĝis sur la elstaranta rokpeco, kie antaŭe, li Ankaŭ atendis
sian sonĝeman «Iluzion».

Ege li elploradis sian animmalsaton kaj deziron.
«Iluzio! mi tiom bezonegas iun kareson de viaj brakoj!»
«iluzio! venu, kaj reportu al mi la benatan sonĝon de viaj okuloj,

la harmoniplenajn melodiojn de via voĉo».
«Ho! venu, venu! mia ĉarma Iluzio. Sed kiel ankaŭ liaj brulantaj

okuloj rigardis en la ampleksan vastecon, nenia lumiganta nubeto
.alŝvebis, la griza noktaero iĝis pli malbela, kaj la morteca silento pli
funebre ma]ĝoja. Nur granda nigra birdo flugis, per peza kaj forta
flugilbato kaj malfeliĉanoncanta korvoblekado ĉirkaŭ lia kapo, kaj mal-
supre, ĉe la bazo de la granitroko, la ondoj kantis sian malĝojan sont-
plenan moxtkanton...
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Tion la solulo konsciis, nun li ekkomprenis la teruregaĵon! kaj
ĝemante pro premeganta animdoloro, li teren falis sur ia pintan rok-
pecon, kriegante: Iluzio! mia dolĉa Iluzio estas mortinta!

Tradukita de S-ro Varendonck, L. 	 MANY MANS.
Aperis en la monata revuo: «Het Morgenrood», Ledeberg No 10,

Mei 1923.
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Internacia Stenografisto
Jen estas la titolo de la «Oficiala Organo de la Internacia Asocio

de l'Esperantistoj-Stenografistoj» kies kreo estas komunikita dum la
Ĝenerala kunveno de la XIIa Kongreso de la Belgaj Esperantistoj, en
Namur, dum la lastaj Pentekostaj tagoj. Tiu ĵurnalo estas dumonata
kaj ricevebla nur per aliĝo al la Asocio. La direktoro kaj kreinto de
l'Asocio kaj de la gazeto estas nia bonega amiko S-ro P. Flageul, 9,
Boulevard Voltaire, Issy, Seine, France.

La gazeto estas mimeografita sed ĝi fariĝos espereble presita
organo kiam la nombro de la Asocianoj estos sufiĉe granda. C;is min
ĝi estas okpaĝa kaj tre zorge kaj legeble skribita. En enkonduka
artikolo «Antaŭen!» estas klarigita la celo de l'entrepreno kiu, inter
alie, estas konigi la diversajn stenografiajn sistemojn uzitajn kaj
uzatajn.Ti'am sekvas la jenaj artikoloj: La belskribarto (P. Flageul),  —
La plej malnova surskribo konata — kvindekjara datreveno -ie l'Ste-
nografia Instituto de Francujo — Internacia Kongreso pri Stenografio
en Lausanne (ĝi ne okazos!) — Letorkesto — Kroniko el Francujo,
Svisujo, Belgujo kaj Italujo.

La regularo de la nova Asocio estas nun en ekzamenado kaj la
dimanĉon 9an de septembro okazos en la Centra Oficejo, 51, rue de
Clichy, Paris, Stariga Kunveno de l'Asocio, dum kiu la definitiva regu -

laro estas verkota.
Ĉiuj gesamideanoj, kiuj sin interesas al la Stenografio, devus par-

topreni en tiu tre interesa entrepreno. Por tio ili neprokrastante sin
turnu al S-ro Flageul. L. COGEN.

P. S. — Jam aperis dua numero de I. St.
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Gaja Literaturo
La monologo pri Faŭsto (aŭ pri la operoj).

(Laŭ franca originalo de ne konata ,aŭtoro).
Doktoro Faŭsto,maljuna hirurgiisto-majoro, kiu sopiris duin La

Tago kaj La Nokto pri La Blanka Sinjorino kiun li estis ekvidinta
kvazaü Fulmo dum La Sonĝo duin Somera Nokto, vokigis Roberton la
Diablon. Tiu-ĉi promesis al li la forton kaj la junecon de Juna Hen-
driko. Faŭsto, englutinte La Pilolojn de l'Diablo, kaj iginte sin razi
de l'Barbisto de Seviljo, foriris por sopiri ĉe La Bela - Junulino de
Perth, por peti de ŝi La Koron kaj La Manon. Sed Rigoleto, kiu gardis
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pri la honoro de sia Maskoto, ekkriis: «Evitu, evitu, filino mia, tiujn
Amojn de la Diablo, ĉar La Hugenotoj ne povas edziĝi je Judino!» Tion
aŭdinte, Faüsto foriris, sed, trairante La Herbejon de la Kleruloj, Ii
vidis Manonon, Mirejon, La Periĉolon, La Esmeraldon, Karm.enon kaj
Miss Helieton dancantajn antaŭ Karolo la Sesa, la Nova Landsinjoro de
I'Vilaĝo, kiu ĵus edziĝis je Lucio de Lamermoro, Reĝino de Ĉipro,orn;am-
ita per La Diamantoj de l'Krono. Vidante tiun geedziĝon, La Trovatoro
ekkriis: «Se mi estus Reĝo, mi preferus Gileton de Narbono aŭ La
Grandan Dukinon de Gerolstein!»

Subite, jen venas La Rabistoj, kondukataj de 'Lampo kaj Fra Dia -

volo; ili forrabas Lakmeon kaj ŝin liveras al La Kaido kiu estis farinta
el Haideo la Favoratinon de la Kalifo de Bagdado. Faŭsto opinias ke,
post tiom da .aventuroj, ĉio estas perdita, kiam alvenis La Dragonoj
de Villars kaj la Muskedportantoj de la Reĝino, kondukataj de La
Cido, kiu, rajdante sur La eevalo de Bronzo, estas akompanata de
La Filino de l'Regi:nento, de La Filino de Sinjorino Angot, kaj de La
Filino de l'Tamburisto-majoro, kaŝvestitaj en Domeno Nigra. tiuj kune
ekfaras la Elrabon el la Serajlo kaj forkondukas Aidaon. Baldaŭ alve-
nas la Afrikanino, el Jerusalemo liberigita kaj reiranta sian Patrujon,
rajdante sur la Mulino de Piestro kaj kondukata de l'Postiljono de
Lonĵumo, nomita Vertero, la sopiranto al Karolino Corday.

Dume, Marto, la Fianĉino de Abidoso, al kiu la Profeto estis
antaŭdirinta la morton de Herodiado, eniras la rKampodometon
(«ŝaleon»). Fine oni povas festi La Edziniĝon de Johanineto dum sono -

ras La Sonoriloj de Corneville, antaŭ Rolando de Ronceveau, Vilhelmo
Tell kaj ĉiuj Majstroj-kantistoj de Nurnbergo.

La ĵusaj geedzoj enŝipiĝis en La Fantoma Ŝipo por fari Vojaĝon
en Ĥinujon, kie ili ĝuos sian unuan tagon de feliĉeco, trinkante el La
Pokalo de I'Re e de Tira'e' Tradukis L. COGEN..

Videbla Rigno, 	 Sinjorino: Atentu, Mina, kiam vi banas la infanon.
Zorgu, ke la akvo estas ne tro varma nek tro malvarma. Uzu la ter-
mometron.

Infanservantino: Ho, sinjorino, ne estu maltrankvila! Mi ne bezonas
la termometron. Kiam la infano ruĝiĝas, la akvo esta's tro varma;
kiam ĝi bluiĝas, la akvo estas tro malvarma.

(M. De Cock.)
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Bel ga Gazetaro
ANTVE1.PENO. — «De Diannantbewerker» (4-8-23) : unukolona

artikolo «Practisch Esperanto» pri la decidoj de la Intern. Konferen-
co en Venezio kaj pri la uzo de nia lingvo por propagando de la
«Sekvantaro de l'Juveloj».

«Neptune» (6-8-23) : telegnamo el Berlin, 4 aŭg% sciiganta ke la
15a kongreso Esperantisto komenciĝis, kaj ke nek Belgujo, nek Fran-
cujo estis reprezentitaj en ĝi.
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.Handelsblad» (10-7-23): longa «Scienca Kroniko», precipe pri la
orokuro «Brokken uit de geschiedenis der Wereldtaal», kiun la aŭtoro
iimpatie priskrib,as, tamen sen granda entuziasmo. Kiel baron por la
dIsvastigo de Esperanto li citas, ke ĝi ne havas literaturon, aŭ sensig-
nifan rilate tiujn de la ekzistantaj lingvoj. Alia argumento de li estas,
ke la Latina elemento estas tro influa en Esp.

«Matin» (8-7-23) : artikoleto pri la utilo de Esp. por senfadenaj
telegrafo kaj telefono. (2-S-23) : sub titolo «Esperanto ne sufiĉas por
ebligi al la popoloj sin koni» aperas telegramo el Genève 1-8-23 kun
jena teksto: «Rilate la disvastiĝon de Esperanto, la komisiono de inte-
lekta kunlaboro decidis varme rekomendi al la Ligo de Nacioj la stu-
dadon de fremdaj lingvoj kaj civilizacioj kiel rimedon por proksimiĝo
inter la popoloj. Ne malŝatante la gravecon kaj la servojn de Esp. kiel
inteinacia praktika lingvo, deklaris komisionano al la reprezentanto en
Genève de l'Agentejo telegrafa belga», ni opinias ke Esperanto ne
ebligus la popolojn, kiuj ĝin uzus, koni unu la alian, kaj ke aliflanke
ĝia disvastiĝo kiel helpa lingvo povus malutili al tiu de la fremdaj
lingvoj». Ni atendas la oficialan komunikon pri la aludita decido.

«Volksgazet, (dato ? ) : «La ministro de publika instruado en Fran-
cujo ordonis, ke la Esperantistoj ne rajtas uzi la senfadenan telefonon
por la propagando de siaj ideoj kaj por la organizo de paroladoj». Tre
volonte ni sciiĝus de niaj francaj samideanoj, ĉu tio estas vere vera!

GENIO. — «La Flandre Libérale» (25-5 23) : En siaj «Francaj
Notoj», S-ro Paul Marvilliers denove parolas pri la agado de S-ro
Léon Bérard kontraŭ Esperanto. Tiu ĉi skribis ke «la Esperanta afero
enhavas la malprogresigon de la franca lingvo»,elaŭ intelekta vidpunkto,
la studo de Esperanto estas perdita tempo», «nia lingvo eĉ konside-
r2ta nur kiel internacia interrilata kodo, estas himero», kaj «Esperanto
estas uzata kiel rimedo kontraŭ la franca kulturo kaj la latina civilizo».
Jam multe estas dirita kaj skribita kontraŭ tiuj malnovaj argumen-
toj. Se ni povus, ni nur volus demandi al S-ro ministro Berard, kion li
estus opiniinta pri propono celanta neuzi pafilojn, kanonojn, flug-
maŝinojn, ke. «ĉar ĉiuj tiuj iloj estas uzataj de la invadintoj kontraŭ lia
patrolando»? kaj ni esperas ke baldaŭ S-ro Bérard havu la okazon por
ĉeesti kaj ĝui Esperantan Universalan kongreson, kaj kompreni la
celon de nia homarna movado, al kiu lia lando donis la unuan efikan
antaŭenpuŝon, pri kiu la tuta Esperantistaro ĉiam kun emocio me-
moros

«Gazette van Gent». — (22, 29-6; 6, 13, 20, 27-7-28) : daŭrigo de la
publikigo de «Esperantaj Legaĵoj» kun flandra traduko. Ni varme de-
--as gratuli tiun gazeton pro sia persista agado por nia lingvo.
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Malgranda Karolo estis batita de lia patrino kaj nun ri venas ĉe la
avino kaj plendas. La avino tamen nur respondas: «patrino povas
bati siajn infanojn !

Kaj Karolo ruze demandas: eu patrinoj povas ĉiam bati iajn in-
fanojn ?» -- «Jes.» — «Cu vi estas ŝia patrino ?» — (Certe.) —
«Batu do ankaŭ mian patrinon!!» 	 J. Karnas.
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Esperanto-film No 10
Por prepari la propagandon de la grupoj por la kursoj, kiujn ili

organizos post la nuna libertempo, ni eldonis N-on 10 de «E.F.» kun
la nacilingvaj tekstoj aperintaj en nia antaŭa kajero, nome «L'Espe-
ranto fraie son chemin!» — «Esperanto baant zijn weg!» — Tiu tre
efika propagandilo estas aĉetebl.a je: Fr. 3 por 50 ekzempleroj; Fr. 5
por 100 ekz.; Fr. 20 por 500 ekz.; Fr. 35 por 1000 ekz..

Mendu tuj! Disvastigu ĝin multnombre!
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Alia Propagandilo
La .Ligo eldonis aparte la belegan paroladon de S-ro Cogen en la

urbodomo de Namur, dum nia pasinta kongreso. Kun listo de la last-
aperintaj dokumentoj pri Esperanto kaj ĝia praktika uzado, tiu nova
presaĵo estas bonega propagandilo por nia afero inter france parolan-
taj personoj. Ni liveras ĝin po Fr. 4.50 por 50 ekzempelro; Fr. 7.50
por 100.
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Ni Gratulas :
Gesinjorojn Th. Durieux-Ex, al kiuj naskiĝis unua filineto, Lea,

la 31an de Julio.
F-iron Liza Geersheuvels, kiu finis siajn instruistajn studojn, kaj

akiris la unuan lokon en la fina ekzameno de la normala lernejo.
S-ron Ad. leinet, Direktoro de la normala lernejo de Antverpeno,

pro la honoro kiun faris al li la registaro, nomante lin Kavaliro de la
Ordeno de Leopoldo.

S-ron John Lagerwaard kaj F-finon Irma Adinau, membrojn de la
Verd,a Stelo kiuj geedziĝis la 28an de Julio 1923a.

S-ron Maurice Jaumotte kaj F-inon Marguerite Loquet, membrojn
de la Verda Stelo, kiuj geedziĝis la 18an de {Aŭgusto 1923a.
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E< ondolencoj
La iban de Aŭgusto 1923a  mortis la patrino de nia malnova sam-

ideanino, F-ino Ida Vernneulen, membro (le la Antv. G. E.. Al ŝi kaj
al ŝia funebranta familio, ni esprimas nian koran partoprenon en
ilia doloro.
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La Juvela Sekvantaro
(Antverpeno, 12, 15, Aŭgusto 1923)

Dank'al la klopodoj de nia bonega Amiko S-ro Schoofs, Esperanta
traduko de la tre all-oga broŝureto propaganda (le la org;aniza komitato,
samtempe kiel unupaĝa flugfolio diskonigis en «Esperantujo», la ron-
dirojn de la Juvela Sekvantaro tra la stratoj de la belga komerca
pefurbo.

Antverpeno estas samtempe grava ko ;ercejo kaj  glora arturbo,
kaj, malgraŭ la malbona financstato de Belgujo pro la militaj sekvoj,
niaj Antverpenaj sampatrujanoj volis pruvi ke arto kaj financo kuni-
gitaj kapablas n,aski mirindaĵojn!

Tli plene sukcesis: la Juvela Sekvantaro, organizita de la Antver-
penaj kaj aliaj belgaj Diamantistoj, estis neforgesebla arta manifes-
tacio pri kiu la ;piloj kaj miloj (la vidintoj kunvenintaj el ĉiuj partoj
de nia lando kaj de diversa;: najbaraj landoj, kaj ee la posteularo paro-
los dum multaj, multegaj jaroj, kiel tio okaza, ankoraŭ nun mi ekz.
la Rubensfestoj de 1877 kaj la fama «Landjuweel» de 1892!

La Juvela sekvantaro montris la landojn de la tuta mondo kiuj
«produktas» la multekostajr ŝtonojn aŭ en kiuj ili estas «rnanufaktu-
rataj». Ciu el tiuj landoj estis reprezentita de imponanta grupo da
personoj (viroj, virinoj, infanoj) en naciaj kaj ankaŭ pratempaj kos-
turnoj kaj montrantaj ĉu ŝtonelfosistojn, ĉu ŝtonpoluristojn, ĉu
juvelportantajn, ĉu historiajn scenojn pri la juveloj. Multaj ĉevaloj,
azenoj eĉ grupo da elefantoj, ĉu surrajdit.aj. ĉu jungitai kaj kovritaj per
belegaj ŝtofaĵoj estis vere «dissemitaj» en la sekvantaro. Ciu land-
grupo finiĝis per grandega, iuksega Caro brileganta pro oro, pro kolo-
roj, pro ornam,aĵoj kaj juveloj: tion da veraj artaj ĉefverkoj!

Estas ne eble priskribi la belegecon de la vestaĵoj kaj de ĉio
portita aŭ rulpuŝita en la sekvantaro: standardoj, kadroj kun juveloj,
banderoloj, puŝveturiloj, portseĝoj, kc, kc, ke: Ĉ:io brilegis, ĉio êarmis
la okulojn pro formo kaj koloroj kaj juveloj!

Vere , la juvela sekvantaro aldonis «diamanton en la artkrono» de
Antverpeno; ĝi plentunis la promeson de la broŝuro: ĝi estis supera
al Mirsonĝo el la Mil kaj unu Noktoj! f u estas pli granda laŭdo dire-
bla pri ĝi kaj al ĉiuj artistoj kaj organizintoj kiuj dediĉis al ĝia pre-
.parado, sian talenton kaj sian tempon? L. COGEN.
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Esperantistoj-Stenografiistoj
La .-^a federacia festo de la francaj diverssistemaj stenografiistoj

okazis en Charleville. Nia samideano, S-ro Flageul, la kreinto de- la
Universala Asocio de la Esperantistoj-gestenografiistoj,akceptigis unua-
nitne dum la laboraj kunsidoj, sian proponon pri propaganda interhelpo
de la stenografiistoj kaj de la Esperantistoj. Ni aldonu ke la stenogra-
fiistoj vizitis Lieĝon kaj Bruselon. Tiu lasta vizito okazis jaudon la
9an de Aŭgusto. S-roj Cogen, kaj A. Demaertelaere (eltrovinto de nova
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tipografiebla stenografio) atendis la kolegojn en la Norda Stacidomo.
Kune kun S-ro Flageul kaj la ceteraj gesamartanoj ili pasigis agra-
blan tagon en nia ĉefurbo kie ili vizitis la Tombon de l'Nekonata Sol-
dato kaj la Parlamentejon, kaj estis feste akceptitaj en la Belga insti-
tuto de stenografio kaj en la belega urbodomo de Schaerbeek.
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KRONIKO SCIENCA.

Pri "Nluzikgrainatiko por Naturalistoj„
Sub la ĵus legita titolo, S-ro Josef Tihanyi pubtikigis novan meto-

don por ĝuigi, laŭ aüdsento, la popolanojn ordinare ne konantajn la
kutiman muzikskribon, je la kantado kaj akompanado, per fortepiano,
violono aŭ gitaro, de facilaj kaj konataj muzikaĵoj (popolaj kantoj,
melodioj el famaj operoj, k. e.).

Por antigi tiun celon S-ro Tihanyi «reformis» l,a ordinaran muzik-
skribon. Li uzas nur unu linion. Por la «notoj» li uzas la literojn Rom-
germanajn C. D, E, F, G, A, H , c, d, e, f, g, a, h, kc, ĝis g", ,nontran-
tajn la notojn do 1 ĝis sol,4 (laü franca numerado)kaj por la kvin inter-

ajn udontojn en ĉiu oktavo, li donas ĉapelitajn literojn Cr, D, F, G, A, kc.
sistemo' evidente ĉerpita el la Esperanta alfabeto. Ĉiuj tiuj literoj estas
skribotaj malsupre aŭ supre de la ununura linio laŭ la malsupre-supren'a
aŭ supre-malsupren'a direkto de la melodiaj partoj. La ritmo estas mon-
trata per dikaj punkto (-- nigra noto), komo (— kroĉo), turnita komo
(= duobla kroĉo);duonrondo kun la pintoj malsupre (= ronda noto);
duonrondo bun l ia pintoj supre (= blanka noto). Tiuj signoj estas
metotaj supre de la muziklinio kun la «notliteroj» supre aŭ malsupre
de ĝi, kiel ĵus klarigite. Se tiuj ritmosignoj staras malsupre de la
muziklinio, ili montras la respondantajn silentsignojn. Jen estas la
ĉefaj signoj de tiu sistemo. La aŭtoro konservis la frakciojn por mon-
tri la takton. Al tio li aldonas klarigojn por tre simpla, «primitiva»
harmoniigo de la kantoj, nur per helpo de la trisonaĵoj aŭ eĉ nur du-
sonaĵoj (t. e. agordoj de tri sonoj aŭ dunotaj partoj de agordoj, ordi-
nare konsonataj). Tio estas ĉefe montrita per aro da tabeloj.

La libro estas por tiel diri la «fund,amentor de la sistemo. Evidente,
ia instruisto devus instrui ĝin kaj la ĉefajn muzikelementojn al la
«popolanoj», kaj ĉefe ekzerci ĉi-ties «aŭdan» muzikan kaj harmonian
senton.

La sperto devus montri ĉu tiuj simpluloj sukcesus trovi provmaniere
la i,;-ustajn akompanajn agordojn sur fortepiano, violono aü gitaro. Eble
kelkaj «kapabluloj» sukcesos, kiel tion pruvas la strataj harp-kaj-har-
monikoludantoj.

Sed alia demando estas la jena: ĉu estis necese, eĉ utile elpensi
novan skribrnanieron? La aŭtoro certe opiniis ke la ordinara muzik-
notado estas tro malsimpla, tro malregula por esti lernebla de popo-
lanoj! Certe, ĝi estas plisimpligebla, sed tiajnas al ni ke pro tio ne
estis necese elpensi novan sistemon • naisimilan kompare kun la
ordin 	 muzik,' ibo. Tiaj specialaj 	 •_emoj ekzistas jam multnom-
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Ingo beteekent, houder, dat waarin men een voorwerp
gedeeltelijk steekt, gewoonlijk om het te houden.

B.v.: Kandelo, kaars: k ►ndeli►lgo, kande:aar, kaars-
houder; plumingo, pennestok, pennehouder; cigaringo,
cigarenbuis.

Ylaatsen. — Ejo duidt de plaats aan bestemd tot...
i3.v.: Lerni, leeren; lernejo, (plaats waar men leert),

school; preĝi, bidden; preŝejo, (plaats waar men bidt),
kerk; ĉevalo, paard; êevalejo, paardenstal.

Oefening 13. — Vertaal de woorden: Salujo, vinagr-
ujo, oleujo, cigarujo, cigaringo, vendejo, Turkujo, An-
glujo, Germanujo, persikujo, iragujo, glavingo, sidejo,
dorrnejo, manĝejo, lernejestro, lernanto.

Overzetting. — Historia de Esperanto (fino). — La
unuaj Esperantistoj estis precipe Rusoj, Svedoj kaj kel-
kaj Germanoj. Sed, kiel on.i scias, la fondo de Societoj
estas malfacila en Rusujo kaj la propagandado de novaj
ideoj estas tre malP::elpa' a en tiu lando. En mil okeent-
okdek-naŭ aperis la unua jurnalo redaktita Esperan're.
.Ti estis presata en Germanujo, sed preskau ĉiuj abo-
nintoj estis Rusoj. 'l'iu gazeto daŭris dum ses jaroj, ĝis
mil okcent-naŭdek-kvin. Tiam, ĉar eminenta verkisto
Tolstoj verkis artikolojn en tiu gazeto, la regirestroj ne
Rusujo malperinesis ĝran eniron en Rusujon.

La gazeto mortis kaj la propagando haltis. Nava ĵur-
nalo nomita « Lingvo Internacia n aperis en Svedujo e1
presejo de Upsala. Gi subtenis la malfacilan progre. -
adon de la lingvo. En la jaro mil okcent-naŭdek-oka fan-
diĝis la Societo franca por propagando de Esperanto
(S. f. p. E.) ; sed post du jaroj da e?czis' o ĝi nur kalku-
lis tricent anojn, kies apenaü duono loĝis en Francujo.
Tiam kelkaj francaj universitatanoj kaj scienculoj pre-
nis la aferon en manojn; helpataj de 1à potenca franca
Turing-Klubo, ili energie propagandis la lingvon en tuta
Francujo kaj baldaŭ multaj grupoj esperantistaj fondi -

ĝis en ĉiuj grandaj urboj de Francujo. Nun oni kal-

DE UITGANG N 1 DUIDT HET DOEL AAN VAN
EEN RICHTING.

kulas jam kvindek mil Esper tntistojn en Francujo. Ta
movado france, atingis aliajn landojn. La malnovaj
amikoj rusaj, svedaj, germanaj, bulgaraj, aŭstraj kaj
r.ungala.j vekikis kaj granda puno naskiĝià unue en An-
glujo, kie nun ekzistas pli ol ducent societoj propagandaj
kaj poste en ĉiuj aliaj landoj.

L4a progresoj de Esperanto tra la mondo estas tiel
grandaj, gravaj, rapidaj, ke neniu povas nun dubi pri
la certa triumfo fina. La kongre-oj (le Esperantistoj, kie
estis pli o] tri mil diverenaciaj kongresanoj, pruvis la
taügecon de la lingvo por ĝia celo.

NEGENDE  LES
Toekomende deelwoorden. — In Esperanto zijn er

twee toekomende deelwoorden, die bestaan in zeer wei-
nig talen en die van groot nut zijn.

Bedrijvend toekomstig deelwoord: f'aronta, zullende,
moetend doen; amonta, zullende beminnen.

Lijdend toekomstig deelwoord: farota, zullend, moe-
tend gedaan worden; amota, -zullend  bemind worden.

B.v.: uldo pagota, te betalen schuld (schuld die moet
betaald worden); mono ricevota, te ontvangen geld,
(geld dat zal ontvangen worden); la pagonta kaso, de
kas die moet (zal) betalen.

Met deze deelwoorden maakt men ook zelfstandige
naamwoorden, door de verandering der uitgangsletter
a in o.

B.v.: La Savonto, De Messias (die, welke zal redden);
la juĝoto, de beschuldigde, (die, welke zal geoordeeld
worden).

Verzameling. — Het achtervoegsel aro duidt een be-
paalde verzameling aan, van personen of voorwerpen.

B.v.: Vagono, wagon; vagonaro, trein (verzameling
van wagons) ; vorto, woord, vortaro, woordenboek (ver-
zameling van woonalen).

Eenheid, Deeltje. — De uitgang ero (luidt aan de
eenheid, het kleinste samenstellend element.

EEN ENKEL BEPALEND ()NVERANDERLIJ.K
LIDWOORD: LA.
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— Kiom kostas tiu mantelo? — Kies robo estas tiu?
— ĉu ĝi estas (la) viia? — Kion kreis Dio en la komen-
co de la mondo? — Kio pasas sub miaj fenestroj? In
estas la muzikistrj (le la dudek-unua regimento kondu-
ka►' aj de la muzikestro. — Kie lokas la genia ai"itoro de la
lingvo Esperanto?

Mogelijkteid. — Ebla beteekent mogelijk, eble wil
zeggen misschien.

Bv.: fari, maken, doen; farebla, maakbaar, doenlijk,
(wat kan gemaakt of gedaan worden) ; kredi, gelooven;
kredebla, geloofbaar, (wat kan geloofd worden); fleksi,
buigen; fleksebla, buigbaar.

Neiging. — Ema duidt aan de neiging tot, de ge-
woonte.

Bv.: Kredema, geloovig (die de gewoonte i reeft te
gelooven); laborema, werkzaam (die de neiging, of de
gewoonte totwerken heeft).

Verdienste. — Inda beteekent waardigheid van, duidt
de versdienste aan.

Bv.: kredinda, geloovenswaardig; honorinda, eerbied-
waardig (verdient geëerbiedigd te worden).

Verwantschap. — Het voorvoegsel ho dient om het
verwantschap door huwelijk aan te duiden.

1v.: •Bopatro, schoonvader; bofilo, schoonzoon.
Het. voorvoegsel ge vereenigt (le twee geslachten,
B.v.: Gesinjoroj, mijn' .eer en mevrouw of mijnheeren

en mevrouwen; gepatroj, vader en moeder (ouders).
Oefening 11. — Vertaal de woorden: ,dallaborema,

rompebla, memorin'da, aminda, lahoremulo, babilema, ;aa-
bilemulo, mensogema, mensogemulo, vidinda, videbla,
ver-direma, laŭdinda, riproĉinda, venĝema, batalema,
ne-ebla, fidinda, kolerema, p.alpebla, sentebla, bopatrino,
bofilino, gefratoj, geknaboj, geavoj.

Overzetting. — Historio de Esperanto (Sekvo). —
En la tempo, kiam aperis la Lingvo Esperanto, la lingvo
« volapük » bruegis. La bezono de lingvo helpa estis
tiel granda, ke kelkaj homoj lernis volapiikon, malgraŭ
ke tiu lingvo estis malbela, nepar,olebla. malfacila. Sed
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tan-hispanan, k. t. p. (kaj tiel plu = enz.) oni, kun
granda miro, konstatas, ke preskaŭ ĉiuj fundamentaj
vortoj de la lingvo Esperanto apartenas al la angla, ger-
mana aŭ hispana lingvoj.

Tiu intern,acieco, kaj tiu simpleco estas la kaŭzoj (le
la sukceso kaj mirinda disvastiĝo de nia lingvo.

Plie la parolebleco estas ne nur facila por ĉiuj popo-
loj, sed ankaŭ multaj eksperimentoj pruvas, ke divers-
landanoj, ]ernint.aj la lingvon sen instruisto en libroj,
tamen ĝin parolas sam-maniere. Tiu miraklo de-venas
de tio, ke la ortografio estas absolute fonetika, kaj ke
ĉiuj sonoj de la lingvo estas facile elparoleblaj por ciuj
popoloj ĉar la atrtoro de la lingva evitis la ,,onojn mal
facilajn, kiel la flandra sono u.

Kara leginto, kiu havis la paciencon legi tiun tutan
broĉuron, ^ni estas certa, ke vi estas konvinkita. Vi ko-
nas nun la unuajn principojn de ni a bela lingvo kaj vi,
sen granda peno, povos fariĝi Ire lerta esperantisto. Vi
scias jam multan, sed tamen vi. ne scias ĉion, kaj ni tre
konsilas al vi aĉeti lerno-libron, gramatikon kaj vorta -

rojn por perfektiĝi. En ĉiuj grandaj urboj oni faras
kursojn sen-pagajn. Iru, aŭskultu ilin! I.a laboro estos
malgranda kaj la rezultato tre grandan.

Propagandu, diskonigu nian lingvon! Instruu pri ĝi
viajn infanojn! Postulu ĝian scion de viaj oficistoj! Uzu
ĝin en viaj leteroj! Helpu al la disvastigo de la bela
utila internaĉia komprenilo ESPERANTO!

Bestel nu onmiddellijk: het
« ;FIUNDAMENT() DE ESPERANTO »

door Dr. L. L. Zamenhof.
(Vlaamsch-Hollandsche Uitgave).). 128 blz.

inhoud: Belangrijk voorwoord van Dr. Zamenhof; (le
spraakleer in 16 regels, kort en zeer duidelijk opgesteld;
42 reeksen gegradueerde oefeningen; de lijst der 1800
voornaamste stamwoorden, die als grondslag dienden
van het Esperanto. — Het <. Fundamente» is een uit-
stekend en volledig leerboek.

Zend Fr. 2.50 aan ostcheckrekenin • Nr 284.20 (F.



B.v.: Fajro, vuur; f;.rjrero, vonk; ablo, zand; sable.o,
zandkorrel.

Eigenschap. — He achtervoegsel e e o duidt de ab-
strakte, de afgetrokken eigenschap aan.

Ÿ.v.: Bona, goed; honeco, (de) goed -leid; viro, man;
vireco, (de) mannelijkheid; vera, waar; vereco, (de)
waarheid.

koncreet. — Het achtervoegsel aio duidt de koncrete
hoedani ;::eiai aan, d.w.z. het voorwerp (iets) van een of
andere stof, of op een of andere wrjze gemaakt.

LLv.: Alta, hoog; altaĵo, (een) hoogte (iets dat hoog
is); sukero, suiker; sukerajo, surkergoed.

Werktuig. — Het achtervoegsel ilo duidt het (werk) -

tuig aan.
B.v.: Tranĉi, snijden; tranĉilo, mes; falĉi, maaien;

falĉilo, zeis.
Verspreiding. — Om de verspreiding, de verdeeling

aan te (luiden gehvaikt men het voorvoegsel dis.
B.v.: Semi, zaaien; ciissemi, ronduaien; doni, geven;

disdoni, uitdeelen.
Oefening 14. — Vertaal de woorden : beleco, alteco,

giandcco, riparo, naililistaro, arbaro, 'iakilo, muzikilo,
r,olvero, clisvastigi di ,vastigo, barilo, glaciajo, frandajo,
ofteco, ofta, r,ialofta..maloftaĵo, akvero, pluvero, borna-
ro, registo, iregistaro, in2nĝilaro. kuirilo, kuirilaro.

Omzetting. — Fina parolado. — La leganto, ]tiu
zorge studis trun • libreLon, estas certe konvinkita pri la
rimarkindaj ecoj cle Esperanto. La ĉefaj ecoj estas: la
gramatika .simpleco , la granda reguleco, la bela bon -

soneco kaj la perfektai internacieco de la vortaro.
La gramatiko konsistas el kelkaj reguloj ses -esceptaj

rapide lerneblaj kaj facile uzeblaj.
La vortaro en-havas •multajn vortojn interoaciain ko-

natajn de ĉiuj popoloj eŭropa .j. Se oni malfermas vor:-
aron esperantan-anglan, esperantan-germanan, esperan-

HET TOEKOMENI) DEELWOORD EINDIGT OP
ONTA bedrijvend; OTA lijdend

ke tiu ombro de lingvo bezonis plibonigojn kaj m,alpaco
okazis inter ili, ĉar ili ne povis unuiĝi pri la ŝanĝoj fa-
reblaj aü farindaj en la lingvo. Tiel volapük mortis, sed
ĝia malsukceso tre malutilis por la ideo mem de lingvo
artefarita. Multaj (homoj) kredis, ke tiu malprospero
estas ne-diskutebla pruvo, ke la farado de lingvo estas
neebla kaj utopia. Esperanto en-iris do malfacilan vojon
plenan de anlaü-juĝoj, kaj doktoro Zamenhof devis lon-
ge batali por venki la kontraŭ-starantojn. Malriĉa, sen-
pova li elspezis sian tutan havon por la sukceso de sia
ideo, kaj nur post longaj jaroj da batalado, post ruiniĝo,
kiam li komencis rnalesperi, la .sukceso neatendata
alvenis.

ACHTSTE LES.

Accusatief van richting. — Waar e: beweging is naar
een doel, zet men een n i achter aan het woord dat het
doel uitdrukt en aan de hoedanigheidswoorden die let
bepalen.

B.v.: Mi iras Panzon, Ik ga naar Parijs; Kien vi
iras? Waarheen gaat ge? La birdo flugas en la ĉam-
bron. De vogel vliegt (naar) in de kamer (hij was niet
in de kamer en vliegt er in (richting). La birdo flugas
en la ĉambro, I1e vogel vliegt in de kamer, (Hij is in de
kamer en vliegt er in rond) ; ,Dii eniras en la korton;
Ik ga den koer op.

Oefening 12. — Vertaal de zinnen: Mi vojaĝas en mia
lando. Mi vojaĝas enmian landon. La kato saltas sur la
tablo. -La kato .saltas sur la tablon. La hirundoj flugis
trans la riveron, ĉar trans la rivero estis aliaj hirundoj.
Mi veturas hejmen. Mi estas hejr.e. Li ĵetis la pilkon
sur la nigran tabulon. Multaj vortoj estas skribitaj sur
la nigra tabulo.

Inhoudsvaten. — Ujo duidt aan liet inhoudsvat, dal
wat inhoudt., dat wat draagt.

B.v.: Sukero, suiker; sukerujo, suikerpot; cigarujo,
sigarenkoker; pomujo, appelboom; Belgujo, België.

TWEE ONTKENNINGEN ZIJN GELIJK AAN EEN
BEVESTIGING.



1 boni Zich 	 abonnee- Arb-o Boom
ren Art-o Kunst

.1 bsolut-a Volstrekt A rte-farita Kunstmatig
et-i Koppen Artikol-o Lidwoord

A diaŭ Vaarwel Atend-i Wachten
A fer-o Zaak Atent-i Ac'rt geven
A ĝ-o Ouderdom A t.in g-i Bereiken
.1 g-rabl-a Aangenaam Aŭ Of
Ajn Het ook zij Aŭdi Hooien
Akcept-i Aannemen,

aanvaarden
Aŭskult-i
aŭstr-o

Luisteren
Oostenrijker

1kv-o Water 4,ŭtoro Schrijver
Al Aan, naar Av-e Grootvader
Ali-a Ander A nen-o Ezel
Alt-a IIoog Babel-o Babel
A m-i Beminnen Babil-i Babbelen
Amik-o ^ i iend Raldaïr Weldra
An-o Bewoner van,

lid 	 of aan'han-
Bar-i
Ratai-i

Versperren
Vechten

lr anger van Bela Schoon
:1ngl-o Engelschmai Bezon-i Noodig hebben
Anim-o Ziol Bilet -o Biljet, briefje
Ankaŭ Ook Rjelostoko Bjelostok
t ntaŭ `.'o■r Blank-a Wit
1.ntikv-a r)ud, 	 antiek Blind-a Blind

A parten-i "J'orbehooren Bon-a Goed
Apenaŭ uweli jks Bon-e

Tl 	 .. 	 T
Wel

— 24 —

WOORDENLIJST ESPEIANTO-NEDERLANSCH
der woorden in deze brochuur gebruikt.

(Deze woordenlijst geeft slechts de grondwoorden en
de lezer zal de afgeleide woorden vormen, door het toe-
passen der regels in de  verschillende lessen uitgelegd).
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komprenis sin reciproke kaj tio kaŭzis multajn emba•
rasojn. La juna Zamenhof estis frapita de tiu rnalfeliĉ<
kaj multe pensis pri la plej bona maniero por malape
rigi ĝin. Li do alvenis al la konkludo, ke liaj samur
banoj estas malamikoj inter si nur tial, ke ili ne kom
prenas sin reciproke. La lingvo Esperanto estas d<
kreita de Zamenhof por hom-ama celo.

Dum longaj jaroj Zamenhof laboris pri la farado dt
lingvo ante-farita, post kiam li konvinkiĝis, ke nel
lingvo mortinta kiel la latina, nek lingvo vivanta kie
la franc?, povas taŭgi por ĝenerala uzado.

Jam en la jaro mil okcent -sepdek-oka, la lingvo inter
nacia estis teorie preta, sed saĝe Zamenhof ne voli.
ĝin publikigi antaŭ praktika provo. Li do tute sola, dun
ok jaroj, provis praktike sian lingvon, plibonigis ĝin'. On
povos legi en la libro a Esperantaj prezaĵoj» eldonita di
la firmo Hachette belan leteron <le Doktoro Zamenhof
kie li rakontas, kiel li konstruis sian lingvon.

Fine, en la jaro mil okcent-okdek-sepa, li publikigis l:
unuajn .lernolibrojn esperantajn.

ZEVENDE LES.
Vragende vorm. — Men maakt den vragenden vorn

door middel van het woordje ĉu (dat beteekent: ais he
zoo dat?). wanneer, wel te verstaan, de zin niet begin
met een vragend woord zooal=: kiu, wie; kio, wat; kie
waar; kiam, wanneer; kial, waarom; kia, welk; kiel
hoe; kies, van wie; kiom, hoeveel.

(Door verandering der woordorde bekomt men in Es
peranto nooit den vragenden vorm.

B.v.: ei vi venas? Kom! gij (Is het zoo dat gij komt?;
eu vi estas sana? Zijt gij gezond?
Kiel vi fartas? Hoe vaart gij? (Hoe is het met u?).
iKie estas mia ĉapelo'? Waai is mijn hoed?
Kiu ploris tie-ĉi? Wie weende (er) hier?

Oefening, 10.. — Vertaal: eu vi foriros morgaŭ? Jes
sinjoro. — eu vi restas ĉi tie? Ne,sinjorino.— Cu vi far
tas bone? Ne. mia farto estas malbona. — Kial vi men
sogas? — Kiu venis 'hieraŭ? — Kian libron vi deziras'

TIF Vu a(:I' Ilt` VII I? 1.1 lV411121117` C:.11'11.1 ^ tFT
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braj, ekz. la cifera nivaikskribo de J. J. Rousse-au, la tonic-sol-fa, de
Miss Glover, ke. kc. Ĉiuj havas komunajn difektojn: le estante mal-
similaj kompare kun la ordinara muzikskribo ili estas neutilaj por tiuj
el la «popolanoj» kiuj ian tagon volos «perfektiĝi», eĉ nur iomete, en
la muzikarto: ĉi-tiuj devos lasi la specialan skribmanieron por .allerni,
de la komenco, la ordinaran!

Cu do ne estus pli bone konservi tiun lastan skribon kaj lerni de
ĝi nur tion kio estas utila por la «popolanoj»? Tiamaniere tiuj kiuj
volos eperfektiĝi» jam posedos partan utilan akiraĵon kaj sufiĉos ke

lernu la plenan uzon de la kutima muzikskribo.
Cetere, se oni opinias ke ĉi tiu lasta estas tro komplika kaj mal-

regula (kaj ĝi estas efektive tia), oni sin turnu al ĝia ununura majstre
bona simpligo, la «Aütonoma Muziknotado». kiu, se ĝi ne jam fariĝis
tutmonde uzata, konservas almenaŭ la ĉefajn bonaĵojn de la ordinara
muzikskribo al kiu ĝi multe similas.

2e tiuj specialaj notadoj forigas la gvidon» de la supren-malsu-
prenirado de la melodia desegno; io konservita en la Aŭtonoma Muzik-
notado.

La aŭtoro diros ke li celas «aŭdan» muzikedukadon; mi respondos
ke li la bezonas « skriban notadon » kiu rilatas al la okulokaj ke la
melodia desegno ne estas videbla en ĝi!

3e tiuj specialaj sistemoj taŭgas nur por simpla muziko, tute ne
por partituroj kiuj fariĝus nelegeblaj eunuavide». Ili do ne taûaas por
ĝenerala uzo.

La alpreno de la Aŭtonoma Muziknotado por la speciale celita uzo
havus tiun grandegan kvaliton, ke estante en si mem tiel facila kiel la
sistemo de S-ro Tihanyi, ĝi taŭgas samtempe por arta kaj por «popo-
lana» uzo, kaj igas facila la retransirado al la kutima muzikskribo
por la «perfektiĝemuloj». La sistemo Tihanyi male nin rekondukas al la
malnovaj tiel malpraktikaj «tabulaturoj.

La Muziko por Naturalistoj havas du specialajn difektojn: le la
nomo de la notoj kaj la ritmo estas esprimataj per du signoj apartaj
(litero kaj interpunktada signo), kaj tio tute ne estas simpligo! 2e la
literoj êapelitaj C, D, F, G, A, kaj similaj malgrandaj,havas la aspekton
de diezigitaj notoj nur, kaj ne de bemoligitaj. Kiamaniere klarigi «logi -

ke» tiujn signojn al «popolanoj»? Kiom pli logikaj estas la nomoj de
tiuj notoj en la Aŭtonoma Muziknotado!

La «Muzikgramatiko» aliparte enhavas multajn ekzemplojn ĉerpi -

tajn el la trezoro de la naciaj popolkantoj kaj el farmaj operoj. Tamen
la melodio de la «Ave Maria» estas verkita ne de Bach, kiel presite, sed
^le Gounod preninta kiel akompanajon la unuan preludion de la unua
libro de 1' «Bone temperita klavceno», de  Bach. Kelkaj el la melodioj
estas provizitaj je Esperanta teksto (eble la traduko el la nacia ling-
vo?). Bedaŭrinde ĉiuj tiuj tekstoj estas ma.ibone alfaritaj al la mu-
ziko: la akcentoj fortaj kaj malfortaj de la muziko kaj de la paroloj
estas en konstanta. konflikto! Malbonaj ekzemploj donitaj al la «popo-
lanoj»!

La verketo forman 32 paĝan broguron (25 x 17 centimetroj) re+iak-
titan en Esperanto kun hungara traduko. Kiel antaŭparolo, eltirajo el
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Goethe, tradukita korekte en Esperanto, Angla kaj supozeble en hun-
gara lingvoj sed tute malkorekte en la lingvoj franca, itala kaj ho-
ijanda! Ankaŭ originala citato de Voltaire sur la koverto bezonus
seriozan korektadon! Pruvoj de la malfacileco de la naciaj lingvoj kaj
de la utilegeco de Esperanto!

Kelkaj lastaj rimarkoj pri la Esperanta teksto meni: «Natura-
listo» certe ne estas korekte uzita, se ĝi estas Esperanta vorto, ĉar
ĝi elvokas la ideon ne ed «simplule», de «kamparano», de «laboristo»,
sed ja de «scienculo kiu pristuclas la naturon!'.» La aŭtoro gajnas  ne
koni la tiel simplan vorteton «kaj»: konstante li uzas, laŭ geimana
malbona malkorekta kutimo, la longan «respektive» kun tute malĝusta
signifo! Mi ankaŭ dubas pri la Esperanteco de vortoj kiel «grafikono»,
«relativa», «konzervativemulo».

.Konklude: verketo certe postulinta multe da elpensa studado, multe
da laboro, multe da mono, sed, bedaŭrinde, nek utila nek ĉiam korekta!

La aŭtoro pardonu mian severecon: estas pli bone diri sincere sian
penson ol trompi la Esperantan legantaron flatante m tlsincere la
verkinton! L. COGEN.
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Aiitonoma Muziknotado
Ekster la parolado farita de S-ro Cogen, pri la A. M. N. dum la

ĝenerala Kunveno de la Kongreso de la Belgaj Esperantistoj en Namur,
estas diversaj citindaj novaĵoj:

La franclingva brosuro de S-ro Cogen, kiu estas konsiderata kiel la
plej plena studado pri la problemo de la reforma de la Muzikskribo,
estas nun tradukata en greka lingvo kaj baldaü aperos en greka jurnalo
kaj ankaŭ kiel aparta broŝuro.

La Centra Akademio de Artaj Sciencoj, en Moskvo, post ekkona-
tiĝo kun la A. M. N. sendis al S-ro Hautstont ateston dirantan ke lia
sistemo e stas la plej interesa provo iam prezentita en tiu fako.

S-ro Hautstont ensendis en la Lieĝa ekspozicio pri lerneja mate-
rialo, fermita antaŭ kelkaj tagoj, grandan lignan tabulon kun movi-
ĝebla liniaro: tiamaniere estis eble montri la similecon de ĉiuj gamoj
skribitaj per la A. M. N.. La aŭtoro ricevis ateston per kiu la Lieĝa
urbestraro gratulas lin pro lia bone elpensita ensendajo.

Fine, ni sciigu ke ankaŭ la itala traduko de la broŝuro de S-ro
Cogen, estas nun plenfarita de Fraŭlino Clothilde Ricca muzikprofes-
orino en Genova (ltalujo), filino de nia bonega samideano S-ro Cosmo
Ricca. Espereble baldaŭ tiu traduko aperos en Itala ĵurnalo. Klopodoj
estas ekfaritaj por ankaŭ ekhavi rusan tradukon.

Nova bonega kvarpaĝa propagandilo aperis en Esperanto; ĝi estas
titolita: «Solvo de la demando pri la plibonigo cle la muzikskribo per la
Aütonoma muziknotado, sistemo eltrovita (le Jean Hautstont. Mallonga
klarigo de L. Cogen». Ni ege rekomendas ĝian uzon al ĉiuj amikoj de
la A. M. N.. Ĝi estas havebla ĉe «Belga Esperantisto, 45 Kleine Beer-
straat, Antwerpen, Belgujo» (6 ekzempleroj por unu internacia res-
pondkupono).
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Oni vidas do ke, iom post iam, dank'al Esperanto kaj al la naciling-
vaj tradukoj, la A. M. N. penetras en ĉiujn landojn.

Por aliaj nacilingvaj tradukoj kaj ĉiuj informoj oni sin turnu al
S-ro Cogen, Dreve, 52, Ninove, Belgujo.
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La "Radio-servo„ (Esperanto T.S,F.)
Ni havas la plezuron anonci al nia legantaro la ĝojigan fakton,

ke post longaj preparoj kaj senlacaj klopodoj sukcesis la fondo de gra-
va Esperanto-Entrepreno: la «Radio-Servo», Esperanto T. S. F.

Grupo de svisaj kaj alilandaj Esperantistoj kune kun esperanto-
amikaj radio-fakuloj laŭ iniciativo kaj sub gvidado de nia malnova
Esperanto-pioniro D-ro Paul Rumpel kreis larĝan neŭtralan fundamen-
ton, sur kiu ekstaris kiel vere internacia, senpartia, sendependa orga-
nizo: la peresperanta tutmonda «Radio-Servo», plenumante tiamaniere
la deziron kaj la bezonon de la radio-interesuloj de ĉiuj nacioj.

Oficiala Organo estas la ĉiumonata ilustrita gazeto «Radio-Servo»,
— la neŭtrala renkontejo de la diversnaciaj kaj diverslingvaj «Senfa-
den-istoj», la plej internacia informilo kaj organizilo por la radiotek-
niko, radioindustrio kaj radiokomerco, kaj samtempe la plej efika pro-
gresilo por nia Esperanto-movado. La «Radio-Servo» invitas ĉiujn
radio-interesulojn kunlabori fervore kune kun ĝ i kaj profiti je ĝiaj
multflankaj servoj.

La Centra-Oficejo de la «Radio-Servo» en Locarno (Svislando),
direktata de nia samideano S-ro Direktoro Arm.ando Cali, donos volonte
ĉiujn pluajn informojn, same kiel la Agentejoj de «Radio-Servo» orga-
nizataj en la ĉeflokoj de ĉiu lando.
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Kion Opinias pri tio la Knaboj ?
Manjo prezentas en la klaso redaktajon, kiun ŝi «tute sala faris»,

ŝi diras. Jen:
« La knaboj estas viroj, ne ankoraŭ tiel grandaj kiel iliaj patroj,

» kaj la knabinoj, estas virinoj, kiuj poste iĝos sinjorinoj.
«La viro estis kreata antaŭ ol la vrrino. Kiam Dio estis bone

rigardinta Adamon, li diris: «Nu! Mi pensas, ke mi farus tion pli
bone se mi rekomencus», kaj li kreis Eva.

« La knaboj estas ĝenuloj. Ili foruzas ĉion, krom sapon. Se mi
›povus elekti, ĉiuj estus knabinoj... kaj la ceteraj, pupoj.

« Mia patro estas tiel bona, ke mi kredas, ke li estis knabino kiam
ili estis malgranda. 	 MANJO».
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(De het9

Eenig bepa-
end lidwoord

Het voo,voegset

MAL
progreso y 	estos rapida	 aard( het tegen
anekdoto t (zal zijn) Longa 	 overpestelde aan

malsimpla
malgranda
malbela
malfavora
malrapida
mallnngs

tasko
piano
knabo
raporto

estas
(is)
astis

Kreas ^

simpla
granda
bela
favora

KLEUR
blanka papel
blua krajo
nigra inko
bruna tero
rozaj lipoj

estu
lern
Met

estus
lernus
instruus

estos
lernos
instruos

estis
lernis
instruis

estas
lern as
instruas

CU
spreek uit
lijk tsjor

tlm een vraat
te stellen

Vi estas instruata. 	 Vi estas la instruato.

harpo
piano 	

t
estas

?violono 	 astrtc-
fluto
	,

 mente, (?)
orgeno

lilio
rozo
tulipo
violo
geranio

estas
> flaru( ?)

melono
banano
ft o
piro
pomo

naamwoorden en bijwoorde
(Toekomend -ONT'
Toekomend -OT'
lnstruante, mi lernas
Instruate. vi lernas.

hundo'
kato
kantelo
elefanto
urso

estas i
frukto (?t
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Esperantista Akademio
Elektoj (junio 1923, anstataŭ 1922).

87 voĉdonanto j.
1. S-ro Dietterle, 	 83 voĉoj, ?posteno 5
2. S-ro Lippmann, 	 86 	 » 	 » 	 4
3. S-ro Ingl;ada, 	 65 	»	 »	 1-1
4. S-ro Millidge, 	 64 	 » 	 » 	 12
5. S-ro Dombrowski, 63 	 » 	 » 16
6. .S-ro Bailey, 	 61 	 » 	 » 	 17
7. S-ro Isbrücker, 	 57	 » 	 » 	 1
8. S-ro Migliorni, 	 55 	 n 	 » 	 6

La 5 unuaj estas elektitaj por 8 jaroj (anst. 9). La posteno 11
(s-ro Evstifejev, rusa) restas vakanta ĝis post la kongreso. La 3 las-
taj por 2 jaroj (anst. 3).

La Akademio konsistas nun el:
1-a Triono (rebalotota en 1928), Posteno 13: Lengyel,.P. 15: Gros-

jean-Maupin, P. 19: Corret, P. 8: Kühnl, P. 2. Privat, P. 3: Cart.
2-a Triono (reb. en 1931) Posteno 5: Dietterle, P. 4: Lippmann, P.

14: Inglada. P. 12: Millidge, P. 16: Dombrowwski, P. 11. (Evstifejev).
3-a Triono (reb. en 1925), P. 7: Nylén, P. 17: Bailey, P. 1: Isbrü-

cker, P. 10: Christaller, P. 6: Migliorini, P. 9: Warden.
La estraro de l' Akademio konsistas nun el:

Prez.: Cart, Vic-prez.: Warden kaj N., Sekcio Gramatiko: N. Sek-
cio Komuna Vortaro: Grosjean -Maupin, Sekcio Premioj kaj Konkur-
soj: Privat.

La elektoj en la estraron okazos dum la Niirnberga kongreso aŭ,
se ne eble, tre baldaŭ post la kongreso.

Tuj poste la Direktoroj de la Sekcioj starigos la specialajn fakajn
komisiojn, kiuj dependas de ili.

Intertempe la Akademio elektos laŭ § 12b de 1' Regularo Akade-
ruiajn Korespondantojn.

La Prezidanto de la L. K.:
17 junio 1923. 	 Th. Cart.
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Esperanto in een Oogslag
Al la grupoj kaj propagandistoj ni liveras rpropagandfoliojn kun

ĉi kontraŭe presita resumo de Ia gramatiko. La prezo estas: Fr. 3.—
por 50 ekz., Fr. 5.— por 100, Fr. 20 por 500, Fr. 35.— por 1000.— De
tiu teksto ni ankaŭ havas preskliŝon, kiun ni povas puntedoni je Fr. 10.

La sama teksto en franca lingvo estos presata en nia proksima
numero, apartaj folioj kaj kliŝo estos haveblaj laŭ la samaj prezoj kiel
ĉi supraj!

Mendu jara nun por ambaŭ eldonoj! Disdonu tiujn bonegajn propa-
gandilojn amase!

A, E, I, O,
hebben ongeveer

klank als in
îi ta, re, mi, do, d

C klinkr niet g
S of K, maar ge
ts in fiets of ts

1 heefr den kaan
j in ja.

De klanken
ê,	 h, j, g 

vindt men in ts
/ohn, lachen, fat
chocolade en le

DE SPRAAKLEER bestaar uir ZESTIEN GRONDREGELS.
DE WOORDEN worden gevormd uit srammen door toevoeging van geschikte lerters.

O is de uirgang van her NAAM WOORD : HOEDANIGHeEIDSWOORDEN eindigen o
fakta 	 libro 	 evidenta 	 bela
telefono 	 fajro 	 longa 	 furioza
pisas 	 rasko 	 granda	 simpla

NAAMWOORDEN en HOEDANIGHEIDSWOORDEN
vormen hun MEERVOUD door toevoeging van

evidentaj faktoj 	 longaj telefonoj 	 grandaj libroj
AL DE EENVOUDIGE TIJDEN VAN HET WERKWOORD WORDEN GEVOR

DOOR SLECHTS ZES UITGANGEN
Noentoorm	 Tegenw. tijd	 Verleden tijd	 Toekomende tijd	 Voorts, wijze	 Geb. w

I AS IS OS US
ESTI
LERNI
INSTRUI

N vormt den ACCUSATIEF (rechtsireeksch voorwerp)
Mi (ik) instruas lin (hem)
Li (hij) instruas min (mii)
Vi lernas Esperanton

ESTU PRETA :

DEELWOORDEN worden gebruikt als hoedanigheidsiloorden,
Bedrijvend Tegenw -ANT' 	 Verleden -INTm
Lijdend 	• Tegenw. -AT' 	 Verleden -IT'

Mi estas instruanta. 	 Mi estas la instruanto.

Ons Ja is JES en ons Neen isl N E

TELWOORDEN : Unu, 1 ; du, 2 ; rri, 3 ; kvar, 4 ; kvin, 5 ; ses, sep, ok, naŭ, dek ; cenr,
mil, 1000 ; miliono. RANGSCHIKKENDE TELL.: unua klaso, dua klaso, enz.
Als Bijwoorden : unue, ten eerste : due, ten tweede ; enz.

Het BEROEP 	 dentisto 	 Het VROUWELIJK 	 princo 	 print
wordt aangeduid 

isir
bakisto 	 GESLACHT wordt I 	 patro 	 patri

door 	 arrisro 	 aangeduid door -	leono	 leoni
Vijf andere voorvoegsels en twintig andere achtervoegsels maken het mogelijk alle 6egrippe

de meeste juisrheid uit te drukken.

ESPERANTO is
PHONETISCH.

Alle letters
worden uitgesproken :

één letter
één klank.

De KLEMTOON valt
altijd op de voorlaatste

lettergreep.
Geen onregelmatigheden

Geen uitzonderingen

HET ALPHABET VAN ESPERANTO
Aa Bb Cc Cĉ Dd Ee Ff Gg

a 	 b 	 t,r 	 Is/ 	 a	 e	 /	 q(' i
Cg Hh $h Ii Jj Sĵ
del	 I,	 rk

.k L1 Mm Nn Oo Pp Rr Ss
k 	 / 	 m 	 n 	o	 !ti 	 r 	 s

Aŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz
sr i 	 oe korte oe 	2

Q, W, X en Y bestaan niet.
( +; franscke, als in ; ant, jeu.

J (af, oj klinken on
als in eieren en

BIJWOORDEN eindigen op
rapide
enr.uziasme
diligente

LERNU ESPERANTON

Een KLEINE LEERGANG VAN ESPERANTO 'Spraakleer, oefeningen en woord
r 	n rn • . 	•. T t	 r ) 	 i r
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Dum Leciono de Plato
Iam, dum dia Plato klarigis antaŭ siaj adeptoj la principojn de sia

spiritaltiga filozofio kaj parolis pri la ekzisto de ideala mondo de kiu
la Tero estas nur rapida skizo, li sentis, tuŝita per siaj propraj vortoj,
sian koron rave entuziasmigata. Dia fajro brilis en liaj okuloj kaj la
plej ravaj paroloj eliĝis kiel mielo el lia buŝo. La adeptoj lin aŭskultis
silente kaj altmire; Speusipes sola flektis la kapon kaj ekdormetis.

La filozofo, vidante Speusipes'on dormanta, subite plilaŭtigis sian
voĉon kaj, vekante la adepton, li dolĉe riproĉis al li, ĉar la trankvila
animo, de Plato neniam ekkoleris; eĉ kian li riproĉis, liaj vortoj estis
ĉiam plenaj je baneco.

Speusipes senkulpigis sin al sia mastro; li diris ke, la antaŭan
nokton, ĉar li ne povis dormi, li estis elirinta Athenon kaj promenis al
la valo de l'Iliso. «Tie, li diris, «rigardante la gravan majestecon de
l'nokto, mi lasis ravoplene vagi miajn okulojn en la spaco de l' ĉielo. La
steloj estis s:nnombraj; la firmamento brilis per sia eterna beleco.
Tiam mi memoris viajn lecionojn; ŝajnis al mi kvazaŭ mi aŭdis la
ĉielharmonion cle l' sferoj; kvazaŭ nevidebla kantdiino estis transpor-
tinta min en la nemezureblan spacon de l'ideala mondo, kie la esenco
de ĉiuj ajoj kuŝas kun kia neŝanĝebla forto. Tiel mi dum la tuta nokto
admiradis, revante, la ĉielon. Iom post iom la Oroento heliĝis; la unuaj
dublumoj de l'tagiĝo ekmontriĝis; kelkaj birdoj ekkantis; la suno levi-
ĝis el la Egea Maro, la tuta naturo vekiĝis kaj flne supreniris en la
ĉielarkaĵo la Reĝo de l'Tago en la brilo (le sia belegeco; ĝi lumis la
tutan naturon kaj malaperigis la stelojn en la lumo de siaj radioj;ŝaĵnis
al mi ke la eterna lumglobo estas la bildo de 1' eterna vero kiu tralu-
mas là animojn kaj enigis en ilin radiojn de saĝeco.

Tuŝita pro la beleco de tiu vidajo, mi sentis larmojn eniĝantajn
en miajn okulojn kaj longe mi ploris. — Tiam mi venis al la Akade-
mio kaj miaj okuloj, lacigitaj pro maldormo kaj larmoj, feimiĝis».

Tiel parolis Speusipes kaj Plato, dolĉe ridetante diris: «Ho Speu-
sipes, se vi ploris admirante la ĉielon, vi ja povas dormi dum miaj
lecionoj!»

Tradukis L. Cog en el la flendra originalo de J. O. Devigne( dum lia
vivo, advokato en Gento).
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Komerco tegita
«Sinjoro,» diris almozulo, «malrrĈ,a blinda virino petas de vi almo-

«on.»
«Nu, bona viro mnia,» respondis la sinjoro, «vi ŝajnas esti rnalsaĝa.

Plie, vi ne estas blinda,»
«Jes, mi bone tien scias, Sinjoro, sed mia mortinta fratino blinda

,tis, kaj mi t:ansprenis la klientojn de ŝi.
Tradukis O. Vanhove.
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Bibliografio
ESPERANTA R,ADIKARO (Oficialaj Radikoj) kun Portugala

Traduko de A. Couto Fern andes, eldonis : 1922, Eldona Industria
Entrepreno e0 Norte» Albuquerque, Neves & ko., Rio de Janeiro.
Brazilio. — 82 paĝoj 12.5 x 9.5 cm., Prezo : nemontrita. — Tre zorge
kaj plaĉe eldonito broŝureto.

A BLIND ESPERANTIST'S TRIP TO FINLAND AND SWEDEN
to attend the Fourteenth International Esperanto Qongress, by W.
Percy Merrick. — Presita kun la helpo de la Esperanta Grupo de
Hastings, Anglujo. — 18 paĝoj 15 x 10 cm. — Petu ekzempleron de
S-ro Alfred Jno. Adams, Plynlintmon Terrace, Hastings, England.
Kvankam blindulo ne vidas pejzaĝan belecon, li povas plene ĝui voja-

ĝadon, precipe en Esperantujo, kie li ĉian sintrovas inter bonkoraj
amikoj, de kiuj li lernas multon pri la homa vivo tute nekompreneblan.
al li dum li restas hejme. Le enmiksaclo kun samideanaj viduloj kaj
s:amsortanoj, la novaj temoj priparolitaj, la malsamaj vidpunktoj
rexikontataj, eĉ la gusto de la aero, kiun li spiras kaj la sonoj, kiujn
li aŭdas en fremda lando faras al blindulo impresojn, kiuj plivastigas
liajn simpatiojn kaj plenigas lian memoron por daùra reĝuo dum
horoj de izoleco.

Kiu komprenas anglan lingvon ne preterlasu peti tiun tre agrable
verkitan broŝurcton.

ESPERANTO FOR ALL. — How to Read, Write and Speak it.
— Second edition, 150a milo, — eldonita de British Esperanto Asso.
ciation, 17 Hart Street, London WC 1. 36 paĝoj 17,5 x 12 cm.  —
Prezo 2 pentoj. — Tre praktika propaganda broŝuro kun malgranda
gramatiko de nia lingvo. — La p ropaganda parto estas tre efike
aranĝita, kaj prezen'as la tutan probleman de Esperanto per mal-
grandaj artikoletoj, laŭfake: Kio Estas  Esp.? La Eduka Valoro de
E., Esp., en Komerco, (Komercaj Cambroj, Kongresoj, Scienco; Liter-
aturo, Organizaĵoj; Esp. en Granda Britujo, La aŭtoro de Esp.; Ligo
de Nacioj; Vortoj de Universitataj Profesoroj.

ELEKTITAJ HUMORAJ RAKONTOJ represitaj el «The Bri.
tish Edperantist» kaj «Esperanto Monthly» (Kolekto de B.E.A. No
4.). — Eldonis: 1922. Brita Esperantista Asocio, 17 Hart Street W.C.I.

24 paĝoj 18,5 x 12,5 cm. — Prezo: 10 pentoj.
Naü belstilaj malgrandaj literaturajoj. Inter ili ni trovas tradukon

el la verko «Ernest Staas» de Tony Bergmann, la bone konatan
«Heredcmalsanon», tradukitan de G. Greefs.

DAS DEUTSCHE LIED IN ESPERANTO. — Germanaj Kantoj
Esperantigitaj. Kompilis Friedrich Pillath. — Dua iom kompletigita
eldono. — Eldonis : 1922. Esperanto - Verslag Ellersiek & Borel,
Berlin-Dresden. — 74 paĝoj 15,E x 11,5 cm.  — Prezo: Svisa franko:
0,80. — Ampleksa kolekto da germanaj popolkantoj, kantoj por
unuopa voĉo kaj Internaciaj kaj diversaj kantoj. — La papero de tiu
eldono estas iom pli malbona ol tiu de la unua.

ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA eldonita de Ellersiek
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& Borel, Berlin_Dresden No 2. FABELOJ DE ANDERSON, tradukis
F. Skeel-Giŭrling (13a-20a miloj), 1923,  — 40 pagoj 14 x 10 cm. —
Prezo: Fr. svisa: 0,30.

No 9. — PRAKTIKA FRAZARO, Dialogoj de la ĉiutaga vivo.  —
Kunmetis J. Borel. — 3a eldono, • 12. — 48 paĝoj 14 x 10 cm. —
Prezo: Fr. svisa: 0.38.

N. , 16. — KOMERCA KORESPONDO. Kummetis J. Borel — 2a
eldono 1922, — 48 paĝoj, 14 x 10 cm.  — Prezo: Fr. 0.20.

POSKALENDARETO POR ESPERANT1STOJ 1923. — Eldoniz
Ellersiek ĉ:; Borel, Berlin•Dresden. — 80 paĝoj 12 x 8 cm. — Prezo:
Fr. svisa 0.50. — Tre bele eldonita kalendareto, kun diversaj ĝener-
alaj kaj priesperantaj informoj. — Bedaŭrinde la prezo estas tro
alta por tia verketo.

VORTARO DE LA OFICIALAJ RADIKOJ DE ESPERANTO,
laü la «Universala Vortaro» kaj la tri oficialaj Aldonoj. — Tb. Cart.
— Kolekto de la Akademio. — Eldonis 1923 Esperanto -Verlag Eller-
siek `& Borel, Berlin, SW. 61, Wilms-strasse 5. — 32 paĝoj 15 x 9.5 cm
— Prezo: Fr. svisa: 0,50.

EKZERCARO eltiri;a el «Fundamento  de Esperanto», de L. L.
Zamenhof 3a eldono. 1923. Esperanto -Verslag Ellersiek & Borel, Ber-
lin_Dresden. — 32 paĝoj 16 x 11, cm. — Prezo: svisa Fr. 0,30.

TASCHENWORTENBUCH DEUTSCH-ESPERANTO de Karl J.
Loy. Eldonis 1923: E ŝperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin..Dres_
den. — 232 paĝoj 16,5 x 10,5 cm. — Prezo: broŝurite svisa Fr. 2.50;
bir.di,te svisa Fr. 3,—

Tre praktika vortaro, kies eldono ankaù estas plej bone zorgita.
La presado estas klara, kaj la formato tre agrabla. Ci sen iu dubo
plene kontentigos siajn uzontojn,

UNUA LEGOLIBRO. Gradigitaj Legaĵoj kun Frazlibro kaj
Modeloj de Leteroj. — De D-ro Kabe. — Esperanto Libraro No 1. —
5a eldono. — 1922. —Esperanto -Verlag Ellersiek & Bo rel, Berlin. —

1GO pakoj 17.5 r 12 cm. Prezo: svisa Fr. 1.50.
Jam de multaj jaroj bone konata kolekto da elektitáj legaĵoj,

frazaroj kaj leteroj. La unua parto enhavas Anekdotojn, rakontojn kaj
diversajojn; la dupa parto: 2novelojn  kaj fragmentojn ; la tria leteroj.
frazlibron kaj la kvára parto: serion da privataj kaj komercaj leteroj.
— Ni ĉiam kun plezuro relegas la verkojn de niaj unuaj Esperantaj
stilistoj, inter kiuj estas la aittoro de ĉi tiu libro, kiu, kvankam ĝi
ne estas la plej nova, daùre konservis sian taùgecon por niaj samid-
eanoj, kiuj ĵus studis la gramatikon de Esperanto.

ALFABETISC►H KORTSCHRIFT «GROOTE». — Eene Stenogra_
fie voor iedereen en voor alle talen. — Door L. Cogen. — Eerste deel:
Onverkorte S`enografie. — Uitgave der drukkerij «De Lustlhof»,
Steenbr-ugge.bij-Brugge. 1923. Reisboekerij Nr 4. — Prijs: Fr. 0,50.

LA BOHEMAJ MONDBANLOXOJ KAJ ILIAJ EK,SiKrURSTERI-
TORIOJ. — Eldonita de la Landligo por interkomuniko de fremduloj,
Karlsba,d; kunmetita de Ambros Schiffner. Esperantigita de Josef
Wünsch kaj Bruno Zeiner. — 52 paĝoj 17 x 12 cm. — Prezo: nekront-
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rita. — Tre bela gvidlibreto kun multaj ilustraĵoj.
BIBLIOTEKO DE TERISTO. Moskvo. Poŝtkesto 663 de Stanislav .

Szabuniewicz:
No 1. — LA SOLA SAVRIMEDO. — 8 paĝoj 17,5 x 13 cm. - --

Prospekc o pri la Terismo. — Prezo: Fr. 0,50.
No 2. — URBOJ DE LA ESTC(NTO. — La ideo de Howard

(Eltirajo el la libro de Dadonov «Ĝardenurboj de la estonto-tempo).
— 16 paĝoj 17,5 x 13 cm. — Prezo: Fr. 1.—

No 3. — LA PLEJ GRANDA KOMUNISTA ORGANIZAJO EN
LA MONDO. (La koinunumo de la duhoboroj). El la rusa lingvo
esperantigis Maria Sidlovskaja. — 48 paĝoj, 17.5 x 13 cm. — Prezo:
Fr. 3.30. — Tre interesa dokumento kun multaj ilustraĵoj. Pri boneco
de la ling-vo uzita respondas la nomo de la tradukintino.  .

DEKDU. — Poemo pri la Rusa Re»■oluci.o. De Aleksandro Blok.
Tradukis N. V. Nekrasov.  — Eldonis «La Nova Epoko», 1-a Tvcrskaja•
Jamskaja:, 35, kv. 5, Moskvo — Ruslando. 1922. Kun portreto kaj
malgranda biogafio de la aŭtoro. — 32 paĝoj 15_5 x 12.6 cm. —
Prezo: Fr. 1.—.

DIE BISHERIGEN ERF.OLGE DER WELTHIT.FSSPRACHE
ESPERANTO AUF DER GANZEN WE'T,T. — Kunmetita de Dr. H.
Ploeles kaj Hanns Sappl. — 3a pligrandigita kaj plibonigita eldono. —
1922. — Graz, Paulus-Verlag, Esperanto-Abteilung. — 108 paĝoj 20,5
x 14 dm. — Prezo: Fr, 4.— (broŝurita.)

Tre interesa clokumento por propagandistoj kaj paroladistoj, kiuj
komprenas la germanan lingvon. La libro enhavas mallongan historion
kaj gramatikon de Esp. kaj ĉiuspecajn informojn pri la disvastiĝo de
nia movado tra la tuta mondo.

AKORDOJ ESPERANTAJ, de M. L. Kaplan. — ,Esperanta
Librotrezoro N° 2. — Eldonis 1922: J. Sapiro, Lipowa 33, Bialystok,
Polujo. -- 32 paĝoj 17 x 11 cm. Prezo: Fr. 1,20. — Aro kun 14 poezioj,
kiujn ni povas rekomendi al la amantoj de bonaj versaĵoj.

EL LA LANDO DE RUINOJ de Antoni Wysloucûr, tradukis Salo
Grenkamp_Kornfeld. — Unua Parto.  — Eldonis 1923: Oskar Ziegler,
Deisenhofen-München. — 20 paĝoj 14.6 x 11 cm. — Prezo: Svisa Fr.
0,25.-

BARBRA. — Unuakta Teatraĵo de Jerome K. Jerome. — El
angla lingvo tradukis S-ino Flora Hardcastle. — presis Geo Luscombe,
34 Parsonage Road, West Bowling, Bradford, Anglujo.  — Aĉetebla
ĉe British Esperanto A.ssocieian, 17, Hart Street, l'.onden W.C.1. —
24 paĝoj 20.5 x 13 cm. — Prezo: 1 ŝilingon. — Tre bona traduko de
teatraĵo facile ludebla en societoj. Du viraj kaj du virinaj roloj.

KRUCUM.O. — En rusa lingvo vlerkita de Aleksandro Drozdov;
tradukita de N. Hohlov. — Presita en la Reĝa Landa Presejo, Zagreb,
1922. — Eldono de Sudslava Esperanto-Servo, Zagreb.  — 56 paĝoj
16,5 x 12,5 cm. — Prezo: Svisa Fr. 1.-

Specimerno el la moderna rusa literaturo. Verko impresita de la
ĵus pasinta historia periodo en Ruslando. La traduko estas bonstile
farita kaj la eldono plej bone zorgita. Ni tre rekomendas la legadon
de tiu libreto.
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CATALOOG VAN DE STEDELIJKE VOLKSBOEKERIJEN
VAN ANTWERPEN. — 1923. — Libre de pli ol 600 paĝoj 20 x 14 cm.
kun la titoloj de ĉiuj rlibroj, kiujn la Popola Biblioteko metas je la
dispono de la An,tverpena loĝantaro. — Estas ĝojige renkonti sub
Fako N. kolekton da E'sperantaj libroj, kiu jam superas la hispanan
kaj italan fakojn. Ni denove esperas, ke la esperantistoj de Antverp-
eno kun la okazon. krun ili havas. tiel facile havigi al si la Esperant-
ajn eldonaĵcjn, kaj ni esprimas la deziron, ke baldaù aliaj bibliotekoj
imitu la iniciativon de la direktantoj de la *itverpena Biblioteko.

FOIRO DE PARIS. — 10-25 Majo 1923. Kvarpaĝa (16 x 24 cm.)
prospekto eldonita de la foira oficejo, Place de la Bourse, 8, Paris.
Senpaga.

IVa INTENACIA FOIRO DE REICHENBERG. 11-19 Aŭgusto
1923. ( 23 x 15 cm.) — Okpaka prospekto eldonita de la Foiro Ofi-
cejo (Esperanto -Fako). Senpaga.

IVa INTERNACIA FOIRO DE REICHENBERG. — 11-19 Aŭgusto
1923. — Unufolia: «La senco de la Foiroj», de E. Spiethoff prezidan-
tara membro de la foiro de Reichenberg. (22,5 x 28,5 cm.).

LA FOIRO DE SKANIO. — Malmö, Svedujo. — 30 Julio - 5 Aŭg.
1923. Kvarpaĝa (13 x 20 cm.) prospekto eldonita de la oficejo de la
Foiro de Skanio. Kalendegatan 4, Malmö, Svedujo.

Va INTERNACIA FOIRO EN VIENO. — 2an-San (le Septembro
1923. — a) Okpaĝa prospekto, senpage ricevebla de la Viena Foiro
Akcia societo, Museumstra“o 1, Vieno VII. (15 x 23 cm.). b) Kolorita
afiŝeto. (24 x 32 cm.).

BERNA ALPFRVOJO. — Bern-Liitschberg-Simplon. Svisujo.
Deksespaĝa prospekto kun bela kolora panoramo pri la Berna Ober-
land kaj la Berna Alpfervojo (Bern-LStschberg Simplon). (11,5 x
20,5 cm.).

FOIRO DE FRANKFURT. — 23-29 Septembro 1923. Dekdapaĝa
prospekto ilustrita. (10,5 x 15 cm.).

INTERNACLA FOIRO 1 E PRAHA. — 2an - 9an de Septembro
1923. — a) Kolora afiŝeto. (30 x 29 cm.). b) Bela granda kaj kolorita
afiŝo. (82 x 110 cm.).

SOCIETE DES NATIONS. -- L'E_speranto comme langue auxi-
liaire internationale. — Rapport du Secrétariat général adopté par  la
troisième Assemblée de la Soci.lté des Nations. 44 paĝoj (21 x 13,5 cm.)
Prezo: Fr. 1.25. Aĉetebla ĉe nia Revuo. Bonega propagandilo.

HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO, de Edmond Privaat.
Deveno kaj Komenco 1887-1900. Dua eldono. Eldonis Ferdinand Hirt &
Sohn. Leipzig. Esperanto-Fako. 1923. 80 paĝoj 19 x 13 om. Prezo: 3.60.

Konita grava dokumento (le nia eminenta samideano Privat. Ciu
esperantisto devus posedi, almenaŭ legi ĝin.

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE GENEVE SUR
L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPERANm10 DANS LES ECOLES.  —
Compte rendu fait, à la Ohambre de Commerce de Paris ,le 25 avril
1922, par M. André Baudet. Eldonaĵo No 11 de la «Société des Amis
de l'Esperanto». Aĉetebla ĉe nia redakcio. 2 paĝoj, 21,5 x 27,5 cm.
Prezo: Fr. 0.15. Efika propaganda dokumento.
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V(EU EN FAVEUR DE L'ADOPTION DE LA LANGUE AUXI-
LIAIRE ESPERANTO signé par les membres de l'Académie des Scien-
ces. — Eldonajo No 12 de suprecitita societo. Aĉetebla ĉe nia redak-
cio. Prezo: F. 0.05.

L'ESPERANTO A L'ECOLE. — Extrait de «L'Education», décem-
bre 1922. Conférence faite à l'Aula de l'Université de Genève, le 20
avril 1922, par Pierre Bovet, professeur à l'Université de Genève, Di-
recteur de l'Institut J.-J. Rousseau. Eldonis Hatier, 8, rue d'Assas, 8,
Paris. - 16 paĝoj ,16 x 24 cm. Prezo: Fr. 0.40. ,Aĉetebla ĉe nia redakcio.

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE VENISE POUR
L'ADOPTION D'UNE LANGUE COMMERCIALE COMMUNE.  —
Rapport présenté, au nom de la Commission de l'Enseignement com-
mercial, par M. André Baudet, et dont les conclusions ont été adoptées
par la Chambre de Commerce de Paris, dans sa séance du 9 mai
1923. — 20 paĝoj, 21 x 27 cm.. Havebla ĉe nia redakcio.

STARPTAUTISKA VALODA LINGVO INTERNACIA. — Propa-
ganda broŝuro en latva lingvo. Eldonita en Riga. 8 paĝoj 22,5 x 15 cm..
Prezo: nemontrita.

AUSFUHRLICHE GRAMMATIK DER ESPERANTO- SPRACHE.
De Jules Pellet, diplomierter Esperanto-Lehrer, Bern, Schweiz. —
Eldonis « Alfred Schmid & Cie » Bern, 1923, 104 paĝoj 23 x 16 cm.
Prezo: nemontrita.

Tre ampleksa bonega lernolibro, kun multaj trafaj ekzemploj. ûi
taŭgas speciale por personoj kiuj deziras studi la lingvon sen helpo de
profesoro. La libro estas presita sur preskaŭ-luksa papero per dikaj,
bone legeblaj literoj. Ni ne dubas ke tiu nova libro multe helpos divas-
tigi nian lingvon en germana parto de Svislando.

VERTAALDE ESPERANTO -EXAMENOPG1AVEN door J. C. Is-
brücker-Dirksen. — Eldonejo: van Veverninckstraat, 10 's-Graven-
hage, Nederlando, 1923. 40 paĝoj, 14,5 x 21 cm. Pre e-zo: Guld. 0.40.

Enhavas la tradukojn de la ekzamenaj tekstoj de la verketo citita
en B. E. 1923, paĝo 27.

NATIONERNIAS FORBUND OM ESPERANTO SOM INTERNA-
TIONFïTI  T HJALPSP•RAK. — (Ligo de Nacioj pri Esperanto kiel
Internacia helplingvo). Raporto de la Ligo de Nacioj. ,Sveda eldono.
Traduko de Carl Ohlsson. Stockholm, Farlagsfüreningen Esperanto
U.P.A. — 60 paĝoj, 20 x 12 cm.. Prezo: 50 öre sen kovrillo, 1 sveda
krono kun kovrilo.

ESPERANTO ALS INTERNATIONALE HILFSSPR.ACHE. —
Raporto de la Ligo de Nacioj. Germana traduko de Germana Esperan-
to-Instituto. Eldonita de Ferdi land Hirt & Sohn. Leipzig. Esperanto -

Abteihrng, 1923. 48 paĝoj, 20 x 14 cm. Prezo, nemontrita.
SVAZ NARODU O ESPERAN'F U. — Raporto de la Ligo de Na-

cioj. Ceha traduko (le R. & H. Fridrichovi. Eldonita en Praha, 1923.
Praha VII, Socharskà n33. Prezo: Kĉ. 5.—. 48 paĝoj, 12 x 17,5 cm..

POUR LA LANGUE COMMERCIALE AUXILIAIRE UNIVER-
SELLE. — Actes de la Conférence Internationale de Chambres de Com-
merce, Foires d'échantillons, Groupements économiques et Offices du
tourisme. réunie à Venise du 2 au 4 avril 1923.  — Conférence commer-
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ciale de Venise. Compte rendu sommaire. 56 paĝoj, 13,5 x 21 cm.. Pre-
zo: Fr. 1.25. Aĉetebla ĉe nia redakcio. Niaj grupoj kaj propagandistoj
uzu tiun ĉi broŝuron elmontranta la praktikan flankon de niaj lingvo
kaj movado.

ATTI D'ELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA
LINGVA COMUNE DE COMMERCIO E DEL TURISMO. — 0riginala
Itala traduko de la suprecitita dokumento. —Eldonita de itala Komerca
Cambro por Svislando, Genève en Verona, Casella Postale. 25. 40 paĝoj,
17 x 24 cm. Prezo: ?

COMMERCIAL CONFERENCE AT VENICE. — Raporto pri la
Venezia Komerca Konferenco, farita de la Delegito por la Lonclona
Ĉarnbro de Komerco. 24 paĝoj 19 x 24,5 cm. Prezo: 7 pencoj. (25 ekz.:
2 A. 6 p.; 50 ekz.: 5 ŝ. 2 p.). Havebla ĉe Brita Esperanto Associo, 17
Hart Street, London W. C. 1.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOC10 JUNULARA (U. E. A. J.).
Jarlibro 1923. — 40 paĝoj, 13 x 10 cm. Enhavas adresojn de delegi-
toj kaj membroj de la Asocio. — Prezo: Fr. 0.50. Aĉetebla ĉe la belga
Delegito de U. E. A. J., F. Schoofs, 45, Kleine Beerstraat, Antwerpen.

UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO. — OFICIALA JARLIBRO
1928. — Universala Esperanto Asocio, 12 Boulev,ard du Théâtre, Genè-
ve. 300 paĝoj, 16,5 x 11,5 cm.. Ricevebla per membriĝo al U. E. A. Ko-
tizo por Belgoj: Fr. 8.—. lla eldono de tiu praktika libro, kiu enhavas
adresojn de Delegitoj, grupoj, k. c. en 1100 lokoj de la mondo. Krom
tio ĝi enhavas tre interesan enciklopedian parton kaj detalojn pri orga-
nizacioj kaj gazetaro esperantistaj.

JARLIBRO DE LA LINGVA KOMITATO KAJ DE n'A AKA-
DEMIO. Esperantista dokumentaro. Kajero 34a (Junio W23). Sekcio B:
Lingva Komitato No 10. Esperantista Centra Oficejo, 51, rue de Clichy,
Paris. 1923. 16 paĝoj, 24 x 15,5 cm. Prezo: Fr. 1.25. Enhavo: Dekla-
racio de la Akademio; Regularo (le la Lingva Komitato; Regularo de
la verkoj rekompencotaj de la Akademio; Komentario; Adresaro de la
Lingva -Komitatanoj kaj áe la Akademianoj.

ALEGORIOJ EL LA NATURO, tie Margaret Gatty. El la angla
lingvo tradukis G. Gordon (Gego) F. B. E. A. Dua kaj pligrandigita
eldono. Eldonita de la Brita Esperantista Asocio, 17, Hart street, Lan-
don, W. C. 1. 1922. 66 paĝoj, 18,5 x 12,5 cm. Prezo: 1 ŝ.

Bonega traduko de ses agrablaj legaĵoj pri la vivo de bestoj kaj
kreskaĵoj. Eĉ mezlerta esperantisto multe ĝuos la legadon de tiu
verketo.

MUZIKAJOJ elclonitaj de Brita Es  p. Asocio, 17 Hart Street, Lon-
don W. C. 1.

LA ESPERO, himno Esperantista. Poezio de D-ro L. L. Za-
menhof, muziko de F. De Ménil. 22 x 28 cm. Prezo: 6 pencojn.

LA FAMA HUMORA KANTO «ESPERANTOh : verkita, kom-
ponita kaj kantita de Harrisson Hill. Prezo: 3 pencojn.

HIMNO DE DANKO: vortoj kaj muziko de Harrisson Hill,
Prezo: 3 pencojn.

r'tA VERA FRATARO: vortoj kaj muziko de Harrisson Hill.
Prezo: 3 pencojn.
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