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Nepresilajn manuskriptojn oni ne resendas. -- La Redakcio konservas por
si la rajton korekli latlbezone la manuskriptojn.

XI I Ia Belga Kongreso
Ni havas la plezuron informi, ke la venonta XIIIa Belge Kon-

greso okazos en Bruĝo dum Pentekosto proksima. La « Btu:ĝa Grupo
Esperantista » akceptis preni sur sin la organizon de nia ĉiujâra nacia
festo kaj, konante la sindonemon kaj la lertecon de ĝia estraro, ni ne
dubas, ke ĝi sukcesos aranĝi tre interesan kongreson. Ni de nun faras

(

alvokon al la grupoj por ke ili ĝin ĉeestu grandanare.
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Elekto de Lokaj Delegitoj
La XVa Belga Kongreso de Esperanto (St. Nikolao, 1922) esprimis

unuanime la deziron, ke, por plimultigi la pr* pagandajn fokusojn por
Esperanto en nia lando, kaj por kuraĝigi fondon de novaj grupoj Es-
perantistaj, la Estraro de la Ligo esploru la eblecon elekti lokajn
delegitojn de la B. L. E. en lokoj, kie ne jam ekzistas grupo.

La Liga Komitato, dum sia kunveno de 19a de Nov. 1922Ç komisiis' ._
S-on ,Schoofs efektivigi tiun deziron. Tiel ĉi tiu sin turnis al multaj
samideannj en niaigrandaj urboj kaj vilaĝoj, kun la peto ke ili akceptu'
la funkcion de «Loka Delegito de Belga Ligo Esperantista» en sia loko.

Li jam ricevis respondon de kelkaj el ili, kaj petas la aliajn resendi
sian respondilon kiel eble plej baldaŭ. Li ankaŭ faras varman alvokon,
ke ĉiu esperantisto, kiu estas erna por kunlabori kiel Loka Delegito,
senprokraste sin anoncu al li. •

Ni ne dubas ke, per tiu nova aranĝo, ni sukcesos altgrade ,akceli
la agadon de nia Ligo en la tuta lando.

Dankon al tiuj, kiuj jam akceptis, kaj bonvenon al tiuj, kiuj sin
prezentos! Neniam ni estos tro multnombraj!

NOMARO DE LA JAM AKCEPTIN tAJ « LOKAJ DELEGITOJ »

ANDENNE (Namuro). — D-ro Auguste Melin, kuracisto, rue
Grande, 9.

AVELGHEM (Okc. FI.) — S-ro Jules Vandenbulcke.
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BAESRODE (Or. FI.). —
truisto, Groote plaats, 4.

BRECHT (Antverpeno). —
oficisto, Kerkstraat, 4.

CASTEAU (Mons)
 

(Hainaut). — S-ro Nestor Botte, kuracisto,
Rue de Bruxelles, 40.

DOLHAIN (Liége). — F-no Gérardine Gŭbbels, Place d'Andri-
mont, 51.

DRONGEN (Or. Fl.). -- F-no Irma De Vlieger, Breedestra.at, 158.
DUILUY (Luksemb urgo). — S-ro P-ro de Bry, Gustave, Paroh-

estro, Petit Kan, 102.
EEKLOO (Or. Fl.).

Gentsche steenweg. 38.
KOEKELBERG-(Bruxelles (Brab.). — S-ino F. Staes-Vandervoor-

lernejestrino, Avenue de la iberté,  11.
KORTRIJK (Oke. Fl.). — S-ro P. Mattelaür, apotekisto, Voor-

straat, 40, Tel. 221, P. Ĉ. 260,81.
LEMBEKE (Or. Fl.). — S-ro August Van Acker, Komunuma

Kasrsto, Dorpstraat, 30.
MARBORDO (Suda parto). — S-ro Paul Benoît, hotelestro, Oost

-duinkerke (Okcidenta Flandro).
NINOVE (Or. Fl.). — S-ro Léon Cogen, Pacjuĝisto, Dreef, 52.
.OUGREE-SCLESSIN (Liége). — S-ro Jules Bissot, lignomodelisto,

Rue Trazegnies, 72.
PHILIPPEVILLE (Narnuro). — S-ro Camille Lecerf, Staciestro,

Stacidomo.
ROCHEFORT (Namuro). — S-ro Raymond Sandron, Inĝ.-bierfar-

isto, Avenue de la Gare, 22.
ROESELAERE (Okc. Fl.). — S-ro Joseph Decoene, C. SS. R, Re-

demptoristo Misiisto, St. Alfonsusstraat, 40.
RUSSEIGNIES par Amougies (Or. Fl.) — S-ro Joseph Verdonckt.
VISE (Liége). — S-ro Camille Babilon, Telefon-kaj Telegrafestro

Rue Station.
WAA'SMUNSTER (Or. Fl.). — S-ro Vilhelmo D'haese. kambiisto,

Hoogstraat 37.
ZELE (Or. FI.). — S-ro Antoine de Vylder, komercisto, Hoekstr., t
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Dankon
— Al S-ro Paul Benoît, Oostduinkerke, kiu sendis al nia kasisto Fr.

40.— por la kaso de «B. E.» Niaj leganto) scias, ke tiu sa''mideano
dediĉas 5 0/o al E=peranto de ĉiuj sumoj pagataj de Esperantistoj en
lia hotelo «Grand Hotel d'Oostduinkerke».

— Al S-ro Doktoro Botte, Casteau, kiu arkaŭ donacis Fr. 17.— al
nia revuo.

Kiu helpos nin daŭrigi tiun rubrikon en la estontaj numeroj de B.E.?
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Por la Monumento Zamenhof

Fr. 20.-
Antaŭaj listoj: 	9 71.—

Sumo: 	 Fr. 991.—

Raporto de la Organiza Komitato al la X•-a Universala

Kongreso de Esperanto Nü rnberg Aŭgusto 2-8 1923

La konkurso por la monumenta desegno  okazis en Polujo, kaj re-
zultis ke 2 verkoj ricevis premiojn I-an kaj 2-an, kaj kelkaj aliaj sen-
ditaj verkoj estis distingitaj. Bildoj de la du premiitaj verkoj aperis
en « Esperanto » No. 289, Feb. 1923, kaj en « Revun de Esp. Trium-
fonta », No. 6, Apr. 1923. Responde al invito en tiuj gazetoj de la Org.
Kom. ; ke la Esperantistaro esprimu sian opinion kaj preferon al unu
aŭ la alia projekto, alvenis multaj interesaj leteroj, kiuj montras pre-
feron al la I-a verko 5; prefero al la 2-o verko, 4, kaj komisiono de tri
arkitekturistoj kun du grupoj en Antverpeno, malŝato de ambaŭ  ver-
koj, 4.

Ĉar la Org. Kom. havis preferon al 2-a verko, ĝi sciigis tion al la
Loka Varsovia Komitato en letero  3, Dec. 1922. Sekvis longa kores-
pondado en kiu estis diskutita ankoraŭ alia projekto, ne premiita sed
distingita.

La Varsovia Kom. ankaŭ komunikis, ke estas urĝe necese fari tu-
jan decidon, ĉar la tombo de la Majstro bezonas riparon, kaj se ni ne
tuj konstruos la Monumenton, la familio de la Majstro devos elspezi
monon por la riparo. La Org. Kom. respondis, ke oni povas komenci
la bazon de la monuinento, kaj tiel eviti nenecesan elspezon por riparo,
ĉar la sama bazo taŭgos ja por iu monumento elektota, kaj samtempe
petis de la Varsovia Kom, seligon pri la kosto de la  proponitaj pro -

jektoj por posta definitiva decido.
La Organiza Komitato proponis sendi el Skotlando  la graniton,

kiu estas la plej bona kaj longedaŭra. Je la lasta momento, antaŭ la
forsendo de tiu ĉi raporto, alvenis respondo el Varsovio : La aŭtoro
de la I -a projekto, S-ro Lubelski, postulas

1. Por la pretigo de lia projekto kune kun fundamento kaj starigo
sur la tombejo, £ 220 ĝis £ 240 sten.

2. Por la sama, sed el alia materialo; Bavara Kalko — Bayerischer
Muschekalk — Kirchleimer Kernstein — al li liverota, £ 180
ĝis 200 sten.

3. Tiuj sumoj estos altigitaj laŭ la altiĝantaj prezoj de la  laboro
kaj tiea materialo.

La aŭtoro de la 2-a projekto, S-ro Breyer, tute ne respondis al
kelkfojaj demandoj kaj ne donis definitivan prezon. Kredeble li ne

• havas tempon okupiĝi pri nia afero. Antaŭ kelkaj monatoj li postulis

S-ro Karel Lijnneel, Komunuma ins-

S-ro Eduard de Metsenaere, Dogana

- S-ro Alfons De Mesmaeker, Vagonarestro,

Deka Listo:
F-ino Yvonne Thooris



en Banko de Komerco en Lcdz.
cn kaso ĉe la Kasisto

Mono
Mono

Fr. 20.-
20.-
20.—

20.—
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£ 300 sterl. Nova kunsido okazis de la Loka Varsovia Kom., kie estis
unuanime decidita : 1. Definitive rekomendi al la Internacia Mon. Kom.
1. la 1-an projekton de S-ro .LubeLski. — 2. Car la projekto havas 4

flankojn, oportunajn por surskriboj, — proponi al la Int. Kom., ke ĝi
rekomendu al Esp. grupoj kaj privataj personoj aĉeti lokojn sur tiuj
flankoj de la Mon., por ke ĉiuj povu fari sian surskribon por certa
sumo da mono. Tio estos duoble utila; ni ricevos monon kaj faros bone
.gan propagandon, se oni vidos multajn' surskribojn de divlersaj grupoj,
cĉ ekstereŭropaj.

Dum la nuna Kongreso okazis kunsido de la Internacia Komitato
por la monumento kaj estis unuanime decidita:

1. Definitive akcepti la verkon de Lubelski, kiu ricevis la I-en
premion. Kaj senprokraste alpaŝi al la konstruigo de la monu-
mento.

2. Ke la granito estu el Skotlando pro ĝia longa daŭreco.
3. Ĉiu teksto sur la monumento estu en la Esperanta lingvo,

escepte la nomo de la artisto.
4. Akcepti la proponon de la Varsovia komitato .pri surskriboj de

nomuj sur la flankojn de ia monumento, kondiĉe, ke la Homaro
estu kompleta antaŭ la oficiala malkovro de la monumento,
kaj nur nomoj de Naciaj Societoj estu akceptatoj. La Org.
Kom. ekzamenu la minimuman pag'.condiĉojn de ĉiu lando por
rajtigo al surskribo.

FINANCO. Kvankam la fina decido pri la akceptita projekto estis
sufiĉe grava kaj malfacila, la Org. Kom. esperas ke finfine la pro-
blemo solviĝis je la kontenteco de la tutmonda samideanaro, oni ne
povis atendi tro rapidan agadon en afero, kiu koncernas grandan aron
da homoj kun diversaj opinioj kaj vaste malsimila gusto. La pli grava
problemo tamen estas la la financa, kiu en la opinio de la Org. Kom.
iras multe tro m,alrapide. De la raporto de nia honora Kasisto oni
vidos, ke dum la lastaj dek du monatoj ni sukcesis kolekti nur la sumon
de ĉirkaŭ £ 78 sterl., kaj tion preskaŭ entute de Britaj Esperantistoj.
Sendube la malbonaj ekonomiaj kaj monkurzaj kondiĉoj sur la kon-
tinento de Eüropo respondas multe por tio, sed la Org. Kom. ne povas'' -

esti ne surprizita je la ŝajna apatio de la Esperantistoj de tiuj landoj,
kie la monkondiĉoj kaj la ekonomiaj cirkonstancoj estas en sufiĉe bona
stato, kaj ankaŭ la Esperantistaj centroj sufiĉe fortaj. Kvankam ni
forsendis cirkulerojn al preskaŭ ĉiuj konataj Esp. Organizoj tra la
mondo, multaj ne respondis.

La ĉefaj Esp. gazetoj «Esperanto » de U. E. A. kaj Esp. Ti-ium-
fonta, daŭrigis sian helpon dum la jaro per artikoloj, kaj por tio ni
esprimu niajn sincerajn dankojn al ties redaktoroj.

Oficeja Statistiko. Periodo : de la komenco de la laboro; Leteroj
ricevitaj 287; Leteroj forsenditaj 220; Cirkuleroj k. t. p. 744.

J. D. APPLEBAUM
Honora Sekretario de la Organiza kaj Internlacia Komitato.
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Raporto de la Honora Kasisto.
ENSPEZO.

Porto de 1922
Mono en Kaso
Deponita en Banko

Enkasigo en Brita mono de 4,093 kĉ
deponita en Banko de Bohemio

£ 	 3,16,9
£ 47,13,6

£ 	 51,10, 3

kun procentajo £ 	 23, 2,10
Enkasigo en Brita mono de alilandaj

monbiletoj antaŭe raportitaj £ 	 13,11,5
Mono ricevita interdume £ 	 77,14, 3

ELSPEZOO
Pagita por kuponkartoj kaj forsendo £ 	 16, 4,9
Poŝtelspezoj k. t. p. £ 	 4, 9,4
Saldo:
Deponita en Banko 	 £ 143, 4,I1
Mono en kaso 	 £ 	 1,19, 9 £ 145, 4,8

£ 165,18,9 £ 165,18, 9
Pol. Mk. 95,314,30

Grm. Mk. 100,000,—
Wm. PAGE, Honora Kasisto, Edinburgh.

MONKOLEKTO.
Bonvolu subteni la kason per mondonacoj aŭ per vendo de la

Kupon-kartoj.
Sendu monon al hon. kas.

Wm. PAGE, 31 Queen St., EDINBURGH (Skotlando).
Adreso de la hon. sek.

J. DE APPLEBAUM, 11 Mayville Road Mossley Hill, Liverpool, (Angi ).

POR « ESPERANTA LIGILO » DE LA BLINDAJ ESPERANTISTOJ.

Dek-dua Listo:
T'-ino Blanche Geers
F-ino Irma Van Ganse,
F-ino Alice Van Ganse
Kolekto okaze de la disdono de premioj al laŭreatoj de Esp.

kurso en lernejoj de Verviers.
Antaŭaj listoj:	 717.80

Sumo: 	 797.80
(kaj Gmk. 3451)

Donacojn sendu al Fr. Schcofs, poŝtĉekkonto No 284.20, Antwerpen.
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Belga Kroniko    VERVIERS. — Kun la realv'eno de la laborsezono, la intereso por
Esperanto revekiĝas en nia urbo.

La nedeviga kurso ĉe la 4a grado de la tubaj dernejoj de Verviers
rekomencos, de nun sub gvidado de instruisto, Sro Racoux. La peto pri
nova jarsubvencio de 500 Fr. estos tuj sendata al  La Urbestraro.

Post sia ĝenerala kunsido; okazinta je la fino de oktobro, Esp.
Grupo de Verviers remalfermos en sia sidejo «La Mutuelle» kurson de
Esperanto.

Sabaton 13 an de Oktobro, okazis en la Popoldomo granda publika
parolado de Sro Haine, (Bruxelles) pri la Lingvo Internacia kaj ĝia
neceseco por la laboristoj. ha Laborista Grupo remalfermos kurson pri
Esperanto.

ANTVERPENO. — Esperanta Fako ĉe Skolta Ekspozicio. — Tiu
ekspocicio enhavis tre belan Esperantan fakon aranĝitan de nia juna
Samideano J. Van Gulck, kiu ankaŭ sukcesis anoncigi kurson de Espe-
ranto organizotan en la Antverpena distrikto de la Belgaj Baden Powel
Knabo -Skoltoj.

LA VERDA STELO. — Pulĉinela Reprezentado. — ,laŭdon, la 22
an. de Novembro, vespere okazos en la mon'dfama-reĝa-subtera pulĉl-
nela kelo de la «Bloedbàrg» reprezentado de la terura-emociiga-ploriga
ridiga drama komeclio «De Leeuw van over 't Water». La programo
estas havebla ĉe la fidelaj gemembroj kaj en la sekretarieio de la
grupo, Kleine Beerstraat, 45, je la bagatela prezo de 1.2,E fr. Ĝi servas
kiel enirilo kaj estas ankaŭ uzebla por diversaj aliaj celoj: enpakigo
(le buterpanoj, ledigado de korespondanto, k. t. p. Ankaŭ tiuj, kiuj
devas esti ĉe sia amatin'o la saman vesperon aŭ kiuj pro iu alia kaŭzo
ne povas ĉeesti la reprezentadon, aĉetu programon: ili helpos mortigi
la raton kiuj enloĝas• en la grupa kaso. Sed tiuj, kiuj ne venos, bedaŭ-
ros tion dum sia tuta vivo! Ni kunvenos je la Ra, en la kafejo, «Het
Heilig Huiske», Leopoldplaats, 2, de kie ni iros ĉiuj kune al la teatro.
Malbonan humoron oni lasu hejme!

Sporta Selccio. — En nia grupo fondiĝis Sporta Sekcio. Jam
multaj gemembroj enskribigis sin por la ludado per korbopilko, tamen
mankas ankoraŭ al ni kelkaj fraŭlinoj kaj sinjoroj por atingi la nece-
san nombron cla ludantoj. Ĉiuj verdstelairaj g'esportemuloj sendu sian
aliĝilon al la sekretariejo de la grupo aŭ venu al la ĉiusabata kunveno
de la grupo, kie ili ricevos ĉiujn deziratajn informojn;

Esperantista Grupo Socialista « Nia Ideo ». — La 7an de septem-
bro tiu grupo organizis paroladon pri kaj por Esperanto. hiel sekvo
okazas nun kurso en Popola Domo kun 30 partoprenantoj.

GENTO. — Novaj kursoj okazas nun organizitaj de la grupo «La
Progreso ». Merkredon, 7an de novembro, okazos en « Grand Hôtel
Colombophile » je la 18 uza, parolado en Esperanto pri magio, farota
(le Sro. Advokato Paul Mast, sub la aŭspicoj de la « Genta Grupo
Esperantista ». Tiu parolado estos ilustrata de lumbildoj tre interesaj.

HODIMONT. — Ĉe la « Cercle d'Etudes », publika kurso estas en
preparo. Gvidos ĝin, Sro I. Delhez, delegito de U. E. A. por Hodimont.
Cirkuleroj estas. dissendotaj en la tuta lcomunu no.

LEDEBERG. — Novaj publikaj kursoj, unua-kaj duagradaj, oficale
organizitaj de la komunumo, okazas ĉiudimanĉe matene en la komu-
nun,a knaba lernejo.

Mi f1LENO. — Nova kurso por plenkreskuloj okazas nun kun 15
gele•nantoj.

SANKTA NIKOLAO. — S-ro. De Boes organizis paroladon faritan
la 21an de septembro de nia propagandisto S-ro. Frans Schoofs, antaŭ
4.0 geĉeestantoj. Poste kurso estis malfermata por 10 lernantoj.    
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Belga Gazetaro   

ANTVERPENO. — « Concordia », organo de la Oficista Sindikato
de Komerco ka; Industrio, (1-9): anonco pri nialfermo de kurso pri
Esperanto, kaj informo pri parolado de nia arniko Maurice De Kete-
laere.

« De Diamantbewerker» (22-9) : anonco pri estonta kurso de
« Verda Stelo » (29-9) : pri kurso organizota de Antv. Grupo de Dia-
mantistoj (6-10) : informo pri la forigo de la rezolucio de Intelekta
Komisiono en Ligo de Nacioj.

« La Métropole» (27-9): informo pri kurso ĉe la Sindikato de
Kom. kaj Incl. (1-10) informo pri forigo de la rezolucio de I. K.

« Morgenpost » (-10) : sama informo.
« Le Matin » (1-10); sama informo.
« Neptune » (20-8) : noto ke la alvoko de la amerikan'o Henri

Georges ankaŭ elcloniĝis, en Esperanto.
«De 'Schelde» (8-9): :granda artikolo por Esperanto. La verkinto

promesas aliajn artikolojn pri la temo. Brave!!
« De Scout », flandra organo de la B. P. B. Boy & Sea Scouts,

(Aŭg. 1923): tiu numero enhavas kromfolion kun la resuma gramatiko
Esp. in een oogslag!» aperinta en nia antaŭa kajero; sur la dorsa

flanko estas presitaj bonega artikolo pri «Skoltismo kai Esperanto»
kaj alvoko por kurso pri Esp. en la Antv+erpena distrikto.

« Volksgazet» (16-17-8) : artikoleto pri la kongreso en Nürnberg
(3-9) : S-ro Cam. Huysmans (Skabeno de publika instruado) respondas
al la demando: Ĉu vti estas por aŭ kontraŭ Esperanto? — Lia respondo
estas plene favora kaj akordiĝas tute kun la programo de Ia Esper-
antista movado. Finiĝante ĝi diras: « Mi ne havis tempon lerni Esper-
anton aŭ Idon. Sed mi altŝatas la celadon de la viroj kaj virinoj, kiuj
daŭrigas la verkon' de Zamenhof kaj liaj disĉiploj.  — Facila « help-
lingvo » kiu estus akceptita de la tuta mondo, estigus, laŭ nuna
scienca vidpunkto, mirindajojn por la di,svolvigo de la ideoj ». (18-9)  :
informo pri kurso en Mehleno.
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«De Transportarbeider» (Sept. 23) alvako al ĉiuj Esperantistoj
anoj de la transporta fako.

BRUSELO: «Le Front Unique» (5-8) : noto pri la 3a internacia
kongreso de laboristoj Esperantistaj en Cassel, kiu laŭ tiu r infarmo
«havas nenian rilaton kun tiu de la «burĝaj» Esperantistoj en
Nürnberg». Ni permesas al ni dubi, ĉu tia koncepto pri propagando
akordiĝas kun la vera, interna celo de nia movado.

« Journal de Bruxelles » (1-8): Telegramo el Münich pri la XVa.
« Le Soir » (8-9) : Noto pri la kontraŭesperanta rezolucio de la

Intelekta Komisiono de L. d. N. (*)
CHARLEROI. — « La Piste », franclin.gva organo de B. B. P. Boy-

Scouts (Aŭgusto 1923) : Tradukajo de artikolo « Skoltismo kaj Espe-
ranto» el «E. T.».

« Le Journal de Charleroi» (?-9) : Artikolo de S-ro Jules Destrée
;rri Esperanto ĉe la Komisiono de Intelekta Kunlaboro. Ni tute ne
respondos al ĉiuj argumentoj kontraŭ Esperanto, ĉar la praktiko jam
de longe detruis ilin. Ni simple notos ke la verkinto akceptas, ke Es-
peranto kapablas servi kiel interkomunikilo por la « komuna vivo »
inter diverslandaj homoj, kaj ni tradukos la lastan parton de la arti-
kolo, kiun oni povus konsideri kiel «motivigon» de la rezolucio de la
Intelekta Komisiono:

« Tiun praktikan uzadon, ĉiu povas ĝin facile laŭvalore juĝi. Kaj
la Kunveno de la Ligo de Nacioj estas kapabla decidi pri la aranĝoj
farotaj aŭ montrotaj laŭ internacia vidpunkto.

« Se ĝi juĝis oportune konsulti la Komisionon pri Intelekta Kunla-
boro, tute ne estis por havi ĝian opinion pri la plraktikaj avantaĝoj
de Esperanto, sed pri IA uzado de tiu lingvo en la alta kulturo scienca
aŭ literatura, en la funkcio de l'idealo de la Ligo de Nacioj: la alprok-
simiĝo de la popoloj.

«La respondo, ak2eptita kvazaŭ-unuanime, estis nea. La Komisio-
no opinias ke Esperanto, precrpe pro ĝia grandega simpleco, ne estas
rekomendinda al la intelektuloj, por la laboroj filozofiaj, literaturaj
aŭ sciencaj. — Plie, ĉiu artefarita lingvo , senigita je korsentaj elemen-
toj, ne enhavas la eblecon alproksimigi la animojn. Nur la studado dû
fremdaj lingvoj, literaturoj kaj civilizacioj povas havis tiun efikon,
ĉar, kiel diris per altsentaj paroloj la prezidanto Bergson : « Tiu, kiu
bone konas la literaturon de popolo, neniam povas tute esti ĝia mal-
amiko ». S-ino de Staël ankaŭ diris : « Cion kompreni, estas ĉion par-
doni». —» —»

Ni do fakte almilitis la unuan « tranŝeon ». Cu vi ne aŭdas la p ro
-fetan frazon de Zamenhof : « Guto post guto, konstante frapante,

traboras la monton granitan»?
Ni fine nimarku ankoraŭ, ke la rimedo sugestita de la Komisiono

por alproksimigi la popolojn estas, laŭ nia scio, tiu, kiu estas jam prak-
tikata de multaj jarcentoj, kaj verdire ni ne tre facile povas konsenti
pri kia bonefiko... Male..., se ni devas juĝi pri la atingitaj rezultatoj!

CUESMES. — «L'Avenir du Borinage» (3-10) : informo pri for-
igo de la rezolucio de Intel. Komisiono.
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GENTO. — « Gazette van Gent » (10, 17, 24, 31-8; 7, 14, 21, 28-9;
5-10) : diversaj facilaj legajoj en Esperanto, kun traduko en flandra
lingvo.

LIEGE. — « L'Express » (28-47) : noto pri la Komerca konferenco
en Venezio.

«Journal de Lige» (31-7) : noto pri Venezio; (23/24-9) : favora
artikoleto pri Esp. okaze de la Internacia kongreso de la Policistaro
en Vieno, ka oka'se de lingvaj malfacilajoj dum krima proceso antaŭ
nelonge pledita en Londono.

MEiiLENO. — «Gazet van Mechelen » (21-9) : represo de la ar-
tikolo «Scouting en Esperanto »; (1-10) : informo pri forigo de la
rezolucio de I. K. (3, 10-10) : anoncoj pri nova kurso.

NAMUR .0. — « Vers l'Avenir» (9-8) : informo pri la rezolucio
de I. K. (*)

VERVIERS. — «Le Jour » (4-10) : granda artikolo pri la disdono
de premioj al infanoj de la kvaragrada lernejo kiuj sukcesis sian ek-
zamenon pri studado de Esperanto dum la pasinta lernojaro.

Rimarko.: granda parto de la ĉi supre cititaj artikoloj estas send-
ita al ni de la «Auxiliai re de la Presse», 7 Rue du Rouleau, Bruxelles,
kiun ni ĉi tie vanne dankas kaj rekomendas.

(*) Laŭ.cie ne aperis en tiu gazeto la informo pri la forigo de la
citita rezolucio.
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La Nealkutimiĝinta Fremdulo
Dediĉata al S-ro R. Goldner, Zagreb.

Nun komprenis la servi. to
kaj alportis kun sopir'
krom la glason kaj la vinon
ankaü kukon al la via'.

Sed kelnero, ne lingvisto
kun bedauro en la ton'
diris ke al li ne estis
kompreneble la ordon'.

Mi en la proksimo sidis
kaj klarigis kun bonvol'!
«Varman vinon li deziras
en frenxllanda la parel'».

«E.n gepatra lando mia
la kutimojn konas mi,
sed je kiu flank' la kukon
oni manĝas tie ĉi? »

Antverpeno, 24 an de Sept. 1923.
Juul KARNAS.

Enirante en kafejon
ĉe la tablo metis sin
fremdlandano demandante
ke kelnero servu lin.

Netrinkeble varma estis
la produkto de l'vinber'
kaj la bastonforman kukon
prenis gast' el la teler'.

Sed mieno lia ŝanĝis
kaj kuraĝa estis for;
kaj pensante li ekdiris
kun malĝojo en la kor' :
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Esperanto en la Lernejo
3a ESPERANTO-TAGO EN VERVIERS

La 3a Esperanto-Tago en Verviers donis okazon al la tieaj sami-
deanoj publike soleni en la sidejo de sia grupo, « La Mutuelle », la
disdonon de premio al 11 laŭreatoj de la finikinta kurso de Esperanto
ĉe la 4a grado de la urbaj lernejoj, por kiu la Urba Konsilantaro kon-
sentis lastan jaron subvencion de 500 Fr.

Ceestis Sro F. Grün, provinca konsilanto; Sro Hosay, urba kon-
silanto; Sro H. O. Longtain, direktoro de la urbaj lernejoj, kaj Sro
L. Lambion, prezidanto de la popola universitato « La Mutuelle ».
Senkulpiĝis pro neĉeesto: Sro L. Defays, urbestro, vic-prezidanto de
la Esp. grupo; Sro L. Pirard, skabeno pri Instruado, kaj kelkaj aliaj
invititaj eminentuloj.

La prezidanto de la Esp. Grupo, Sro Jos. Pirnay-Demez urba kon-
silanto malfermis la kunvenon kaj legis gratul- kaj salutleterojn,
interalie de Lokeren kaj Mehleno.

Li poste prezentis Sron Frans Schoofs, el Antverpeno, kiu, per
elokventa kaj samtempe modera sed trafa parolado, montris la lastajn
progresojn cle Esperanto, precipe ĉe Ligo de Nacioj kaj en konferenco
de Venezia. Fine, li turnis sin per Zamen,nofa lingvo al la infanoj
premiotaj, kaj tiu alparolado, en formo klara kaj simpla, kaj funde
plej kortuŝa, ne estis la malplej trafa konvinkigilo por la ĉeestanta
publiko.

Inter tiu-ĉi troviĝi.s tri bulgaraj studentoj el Liége, el kiuj unu
legis de la katedro Esperantan salutparolon.

1)u el la premiotaj fraŭlinetoj perkere deklamis en Esperanto:
Frno Mariette Dortu: «La Cikado kaj la formiko »; Frno Barbe Be-
bronne: «La Kverko kaj la Kano» (ambaŭ fabloj de La Fontaine).

Bedaurinde, pro malsaneto, Fro Louise Burhenne en povis deklami
trian: « La Korvo kaj la Vulpo.

Antaŭ la disdono de la atestoj kaj premioj, Sro H. O. Longtain,
direktoro de la urbaj lernejoj, alparolis la ĉeestantaron montrante
sin entuziasma pri la zame:rhofa lingvo, kaj faris varman alvokon al
la urba kon.silantaro pri kiel-eble-plej-baldaüa oficialigo de la kurso.

Jen la listo de 1..a Atestoj:
Kun granda distingo: al Paquay  ,Marie; Cadiat Jeanne, Burhenne

Louise. Kun distingo: al Schommers Pauline, Formatin Alberte, Be-
bronne Barbe. Kun granda frukto: al Simar Pierre, Nokin Paul. Kun
frukto: al Dortu Mariette; Nizet Josephine, Thielen Jeanne.

Premioj konsistis el interesaj libroj en Esperanto, havitaj dank'al
la malavareco de S-ro L. Spinhayer, urba konsilanto, honor-prezidanto
de Esp. Grupo de Verviers, kaj de Sro Van Heek, el Hengelo, en kies
konkurso partoprenis lastan Majon la infanoj. Krom tio, stipendio de
25 Fr. al ĉiu el la du unuaj premiitoj. Por kronumi tiun 1.4aloran dis-
donon, la profesoro, S-ro Jos. H'àion, donacis al la du infanoj, kiuj
prezentis la plej interesan kolekton de korespondaĵoj, artan objekton
el Hungarujo.
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Post la ceremonio okazis vizito de la ekspozicio de korespondajoj
ricevitaj de la gelernintoj. Entute, 52 korespondantoj el 20 diversaj
landoj, i.a. Meksiko kaj Java-insulo.

Posttagmeze, okazis intima ekskurso al najbaraj pitoreskaj lokoj
(le Polleur, kun partopreno de S-ro Schoofs, membroj de  ia grupoj
de Liége kaj Verviers, kaj kelkaj novaj esperantistinetoj. Brilega suno
apoteozis tiun gajigan ekskurseton, kaj senr.ombraj steloj lumis la
piedrevenantan, ĝoje kantantan aron.
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Esperanto ĉe Poŝto kaj Telegrafo
La « Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝt- kaj Telegraf-Oficistoj»,

sidejoj Bamberg, Paris, Bern, deciids adresi petskribojn a1 la Inter-
naciaj Poŝt- kaj Telegraf-Unuiĝoj, en Bern, celanta jn al enkonduko
de ESPERANTO, kiel facile lernebla, neŭtrala internacia lingvo por
iliaj multnom.braj interrilatoj kun fremdaj administracioj kaj vojaĝan -

taj personoj; poste ankaü kiel sola kongresa kaj kontrakta lingvo.
Certe la praktika uzado de Esperanto en la internaciaj poŝtaj,

telegrafaj kaj telefonaj interrilatoj fariĝus tre ekonomia kaj taŭga.
Multaj oficistoj ĉiulanelaj jara scipovas Esperanton kaj ĉiuj,

almenaŭ la junaj, tre volonte lernus kaj uzadus ĝin.
De interparolado kun la estraro de la suprenomitaj Unuiĝo j, tre

favoraj al ,Esperanto, rezultas ke, por atingi tiun gravan celon la
konsento de la plimulto de la registaroj aŭ poŝt- kaj telegrafadmini-
stracioj estas nepre necesa. Ci tiu konsento nur estas atingebla kon-
vinkigante la oficialajn rondojn pri la praktika uzado kaj granda dis-
vastiĝo de nia kara lingvo kaj pri la nombro de ĝiaj adeptoj aŭ
partianoj, precipe ankaŭ per aldono de multaj kvalitaj subskriboj al
niaj petskriboj.

(iuj Esperantistoj kaj grupoj estas nun petataj kolekti sur listoj.
kiel eble plej multe da subskriboj precipe de registaranoj, konsilistoj,
administrestroj, estroj de ekonomiaj, sciencaj, filantropaj, teknikaj kaj
turismaj societoj (ekz. komercaj ĉambroj, administracioj ktp.); indu-
striaj, komercaj kaj transpo rtai firmoj, kaj de aliaj eminentaj perso-
noj, esperantistaj aŭ neesperantistaj.

Kiu deziras ricevi liston sin turnu al iu delegito de U. E. A., al
nia revuo, aŭ al D-ro ED. SPIELMANN, P. K. 174, Transito, BERN
(Svisujo).
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RESPONDO

Iam, dum ekzameno por estonta inĝeniero, juĝanto demandas al
studento: « Supozu, ke vi konstruis maŝinon, ke vi mem kunigis
ĉiujn partojn, kaj ke vi estas tute certa ke ĉio estas bonorda; imagu,
ke via maŝino estas lokita sur ŝipo, kaj ke la akvopumpilo ne funkcias.
Kion vi farus ?» — La respondo de la studento estis: «Mi rigardus
trans la bordon, ĉu estas akvo en la rivero ». M. SOETE.
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Esperanto kaj komerco

Nova franca komerca Asocio e ESPERANTO ET COMMERCE»
estis starigita post dankindaj klopodoj de So G. Delanoue, ĉef-delegito
Kie U. E. A. en Paris kaj de So André Baudet, membro de Paris'a
Komerca ĉambro, sekve de la decida ĵoj en Helsinki kaj Venezia.

Post stariganta ĝenerala kunveno okazis kunveno de l a ĵus
slektita Administracia Konsilantaro, kiu elektis sian estraron:

Prezidanto: So Dro Nuyts, industriisto, 9 rue du Cherche. Midi,
Paris 10-e.

Vicprezidanto: So Gourlay, êefredaktoro de teknikaj ledindustriaj
gazetoi, 54 rue de Bondy, Paris 10-e.

. Kasisto: So G. Delanoue, Banka Agentejestro, 4 rue Charl+es Divry
Paris 14-e.

Sekretario: So Marcel Dény, inĝeniero E.C.P., industriisto, 20 rue
de l'Arc de Triomphe, Paris 17-e.

Tuj post unua alvoko estis aliĝintaj 50 komercistoj kaj industri-
istoj, inter kiuj 6 membroj de la Paris'a Komerca ĉambro kaj membroj
de aliaj Komercaj ĉambroj kaj Sindikatoj. La l,_efaj celoj estas:

Plifaciligi la komercajn interrilatiĝojn per Esperanto, resp. per
tradukoj, informoj, k.t.p.

Helpi al pretigo de teknikaj vortaroj.
Faciligi al la Membroj scipovon kaj praktikan uzadon de Esper-

anto.
Klopodi por ke Esperanto estu baldaŭ tutrvonde uzata por inter -

naciaj iwterrilatiĝoj de trans *eturadaj, postaj, telegrafaj, telefonaj,
senfadentelefonaj administracioj.

La societo intencas starigi komercan bultenon (parte franclingve,
parte Esperante) kaj ricevos dankerve ĉiulandajn informojn, ofertojn,
demandojn.

C.i bonvole donos ĉiujn petotajn informojn.
Por akceli la tutmondan komercan uzadon de Esperanto, dezirinde

estas, ke ĉiuj per - kaj poreskerantaj komercaj Asocioj interrilatiĝu
kaj kunlaboru.

Sekretaria adreso: ESPERANTO ET COMMERCE, 20 rue de LmArc
de Triomphe, Parie, 7-e.

Kun granda plezuro ni eksciis, ke dank' al la klopodoj de niaj
amikoj el Mehleno ka , j precipe de Sro. Baesens, la tiea 4-Komerca
Cambro » oficiale informis la grupon per letero de la 11 -6-23, ke ĝi
tute alitas al la tagordo kaj al la rezolucio proponitaj de la «Komer-
ca Cambro » el Parizo.

Ni tutkore gratulas niajn Mehlenajn sarnideanojn kaj varme kon-
silas al la aliaj grupoj, imiti la ekzemplon de la Mehlena Grupo. Estas
unu el la plej bonaj rimedoj sukcesigi nian aferon.
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Tuk-o Doek Venĝ-i Wreken Broêur-o B roch uu r Di ferenc-i Verschillen
Tur-o
Turing-

Toren
Touring Club

Venk-i
Ver-a

Overwinnen
Waar

Bru-i
Bulgar-o

Gerucht maken
Bulgaar

Diligent-a Gezwind, vlug,
naarstig

Klub-o
Turk -o
Tus-i

Turk
Hoesten

Verk-i

Vesp:ro

Samenstellen,
compon eren

Avond

Buê-o
Buton-o
Cel -i

Mond
Knop
Eeoogen

Dir-i
Disput -i
Divers -a

Zesgen
Twisten
Verscheiden

Tuê-i Aanraken Vest-i Kleeden Cent Honderd Do Dus
Tut-a Gansch, geheel Vetur-i Door middel van Cert-a Zeker Doktor -o Doktor
Universal-a Universeel een voertuig Ci Gij, jou 	 (bijna Dolor-o Smart
Universitat-o Hoogescho.al gaan niet gebruikt) Dom-o Huis
Unu
Upsal-o
Crb-o
Util-a
Utopi-o

Uz-i
Vag-i
Vang-o

Eén
Upsala
Stad
Nuttig
Utopi , Droom-

beeld
Gebruiken
T)oolen
Wang

Vi
Viand-o

Vin
Vinagr n
Vir-o
Viê-i
V i tr-o

Gij
Vleesch
Zien
U (ace. van vi)
Azijn
Man
Wisschen
Glas (het ma-
teriaal

Cifer-o
Cigar-o
Cambr-o
t` ar
(arm-a
Ce
(.ef-a
Cerp-i
Ceval-o

Cijfer
S;gaar
Kamer
Want
Aanlokkelijk
Bij, aan.
Bi jzonderste
Putten
Paard

Don-i
Dorm-i
Du
Dub-i
Dum

Ebl-a
Ec-o
Eĉ

Geven
Slahen
Twee
Twijfelen
Gedurende,
terwijl

Mogelijk
Eigenschap
Zelfs

Varsovi-o
Vast-a
Vek-i
Vel-o

Warschau
Uitgestrekt
Wekken
Zeil (van een

Viv-i
Vizit-o
Voj-o
Vojafi-i

Leven
Bezoeken
Weg
Reizen

('iam
C.ifon-o
Cio
tion

Altijd
Lomp, vod
Alles, al
Alles, al (accu -

Edz-o
Eksperiment-o
Ekspozici -n

Echtgenoot
Proefneming
Tentoonstel-
ling

Ven-i
schip).

Komen
Vol-i
Vort -o

Will"n
Woord tiu

satief Y. ĉio)
elk, elkeen

Ekzempl-o
Ekzerc-i

Voorbeeld
Oefenen

Vend-i Verkoopen Zorg-i Zorgen
tiuj
eu

ieder. 	 Ekzist-i
Allen 	 El
Is het zoo 	 El-don-i

dat ? ... 	 of ? 	 Elekt-i

Bestaan
Uit
Uitgeven
Kiezen

Da

Daŭr-i

(Voorzetsel
a chter uitdruk-
ckingen 	 van
hoeveelheid )
Duren

El-parol-i
El-spez-i

Embaras-i

TTitspreker
Uitgeven

(geld)
Belemmeren.
hinderen

De
Dek

Van
Tien

E minent-a Hoog, verheven
hoogwaardig

Demand-i Ondervragen En In
Dev-i `Meten Energi-o Wilskracht
Dezir-i
Di-o

Wenschen
God

Er-o Kleinste de-
ment
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Erar-i
Escept-i

Dwalen
Uitzonderen

Form-o
Fort-a

Vorm
Sterk Sav-i

Sci-i
Redden 	 Saf-o
Weten 	Sane-i

Schaap
Verwissel:n

Esper-i Hopen Frag-o Aardbezie Scienc-o Wetenschap Zij 	 (enkelv.)
Eeplor-i Navorschen,

onderzoeken
Franc-o
Frand-i

Franschman
Snoepen

Se
Sed

Indien 	Sin
Maar

Haar (ace. van
ŝi).

Esprim-i Uitdrukken Frap-i Slaan Sekv - i Volgen Sip-o Schip
Est-i Zijn. wezen Frat-o Broeder Semajn-o Wek Stop-i Stoppen
Estim-i Achten Fraŭl-o Jongm,an Sen Zonder Tabl-o Tafel
Estr-o Hoofd, (over-

ste) .
Fund a ni ent-0
Gajn-i

Grondslag
Winnen

Sent-i
Sep

(Gel voelen
Zeven

Tahul-o
Tag-o

Plank, bord
Dag

Eŭrop-o Europa Gazet -o Gazet Seri Zoeken Tamen Nochtans
Evit-i Vermijden Geni-o Genius Ses Zes Taüg-i Deugen
Fabrik-i Fabriceeren Genu-o Knie Si Zich Teler-o Teljoor, bord
Facil-a Gemakkelijk German-o Duitscher Sid -i Zitten Temp-o Tijd
Fals-i Vervalschen Glaci-o IJs Simp! -a Eenvoudig Ten-i Houden
Far-i Maken Glav-o Zwaard, degen Sinjor-o Heer Teori-o Teorie
Fart-i Varen (gezond Gramatik-o Spraakkunst Skrib-i Schrijven Ter-o Aarde

heid) Grand-a Groot Social-a Maatschappe- Tia Zulkdanige
Feliĉ-a Gelukkig Grav-a Bgri jk lijk 	Tial Daarom
Fenestr-o Venster Grup-o Groep Soeiot-o Maatschappij Tiam Dan (tijd)
Fer-o IJzer Ĝeneral-a Algemeen Sol-a Alleen Tie Daar
Ferm -i Sluiten Ci Het Son-i Bellen Tie-ĉi Hier
Fervor-o IJver, 	 drift Gin Het 	 (accusa- Sorb-i Slurpen Tiel Zoo
Fid-i Zich vertrou- tief van ki) Sort-o Lot Tio Dat

wen. C is Tot Spez-i Een geldver- Tio-ĉi Dit
Fiks -i Vasthechten Goj-i Zich verheu- handeling doen Tion Dat 	 (ace. van
Fil-o Zoon gen Spri t -a Geestig tio)
Fin-i
,Pin gr-o

Eindigen-,
Vinger

Hak-i
Halt-i

Hakken
Stil staan

Staci-o
Star-i

Statie
Rechstaan

,Tiu
Tiu ĉi

Die, gene, dat
Deze. dit

Firm-o :Firma Har-o Haar Stran g-a Vreemd 	Tiun Die, gene, dat
Fizik-o Fiziek Hav-i Hebben Stud-i Studeeren (ace. 	 van 	tiu) .

Flor-o Bloem Hej m-o (het) Te huis Sub Onder 	^Toler i Vedragen
Flu-i V oeien Help-i Helpen Sud-o Zuid 	 ;Tra Dwarsdoor
Flug-i Vliegen 	 Hieraü Gister Sukces-i Bijval hebben Trans Over
Fond-i Slichten 	 Hirund-o Zwaluw Sun-o Zon Tre Zeer
Fonetik-a Elankuitdruk Hispan-o Spanjaard Sup-o Soep Tri Drie

ken d. Histori-o Geschiedenis Super Boven Trink-i Drinken
For Weg Homo Mensch Sur Op Triumf-o Triomf
Forges-i `. er.g^ te n Hor-o Uur Surd-a Doof Trov-i Vinden
Fork-o Vork Humil-a Nederig Sved-o Zweed Truo Gat



Pluv-o
Polv-o
Pom-o
Popol-o
Por

Pord-o
Pork-o
Port-i
Posed-i
Post
Postul-i
Pot-o
Potenc -a
Pov-i
Ptraktik-a
Prav-a
Esti prava
Precip-e
Prefer-i
Preĝ-i
Prem-i

Pres-i
Preskaŭ
Pret-a
Pretend-i
Prez-o
Pri

F rincip-o
Pro

Progres-o
Proksim-a
Propagand-o
'ropon-o
Prosper-i
Prov-i
Proz-o
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Regen 	 Pruv-i
Stof 	 Publik-a
Appel
Volk 	 Pun-i
Voor(ten vroor-I Punkt-o
deele van)

Deur
Verken, zwijn
Dragen
Lezitten
Na, Daarna
Eischen
Pot
Machtig
Kunnen
Praktisch
Gelijk
Gelijk hebben
Vooral
Verkiezen
Bidden
Drukken
(duwen) 	 Rimed-o

Drukken 'stiel) Ring-o
bijna 	 Riproĉ-i
Gereed 	 River-o
Beweren 	 Rob-o
Prijs 	 Rol-o
OvEr, aan- 	 Rom-o
taande 	 Romp-i

Princiep 	 Ruin-o
Voor, om, uit Rus-o
oorzaak van Sak-a

Vooruitgang
Nabij, dichtbij, Sal-o
Propaganda 	 Salt-i
Voorstellen 	 Salut-i
Bloeien 	 Sam-a
Beproeven 	 San-a
Proza 	 Sankt-a

Bewijzen
Publiek, open-
baar

Straffen
Punt
Duwen
Vertellen
Snel
Wederzijdsch
Opstellen
Beheeren
Koning
Regiment
Sta,at
Regel
Spoor
Blijven
Uitslag
Rijk
Lachen
Aanzien, be-
zien

Middel
Ring
Berispen
Rivier
Kleed
Rol
Rome
Breken
Ruine
Rus
Wijs, verstan-
dig

Zout
Springen
Groeten
Zelfde
Gezond
Heilig

Hungar-o
Id-o

Ide-o
Idionm-n
I g-i
I ĝ-i

II-o
Ili
Ilin

Inro
Ind-a

lnfan-o
Ing-o
Instru-i
Inter

Internaci-a

Ir-i
lu

Je

.Ia
Jam
Jar-o

Jes
Juĝ-i
Jun-a
Jurnal-o
Jet-i
Kaj
Kalkul-i
Kant-i
Kap-o
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Kapabl-a
Kar-a

Kart-o
KM-o
Kaŭz-i
Ke

Kelk-a
Kia
Kial
Kiam
Kie
Kiel
Kies

Kio
Kion

Kiom
Kiras-o

Iiu
Kiun

Klasik-a
IKoler-i
'Komb-i
Komenc-i
Komerc-i
Kompren-i
Koni
Konduk-i
Konk:ud-i
Konsil-i
Konsist.-i (el)

! Konstat-i
Konstru-i
Kontraŭ
Konvink-i

Bekwaam
Lief, Dier-
baar

Kaart
Kat
Veroorzaken
Dat (verbin-
dingswoord)

Eenig
Welk
Daarom
Wanneer
Waar
Hoe
Van wien,
wiens, wier

Wat
Wat (accusa-
tief van Kio)

Hoeveel
Harnas.
pantser

Wie, welke
Wien, dien (ac-
cusat. v. Kiu)
Klassiek
Gram zijn
Kammen
Beginnen
Handei drijven
Verstaan
Kennen
Leiden
Besluiten
Aanraden
Bestaan (uit)
Bestatigen
Bouwen
Tegenover
Overtuigen

Puŝ-i
Rakont-i
Rapid-a
Reciprok-a
Redakt-i
Reg-i
Reĝ-o
Regimient-o
Regn-o
Regul-o
Rel-o
Rest-i
Rezultat-o
Riĉ-a
Rid-i
tugard-i

Hongaar
Afstammeling
van

Gedachte
Idioom (taal)
Doen, maken
worden, zich

maken
(werk) Tuig.
Zij (meervoud)
Hen (accusa-
tief van ili)

Vrouw
Waardig van,
(verdiend)

Kind
I loudcr
Onderwijzen
Tusschen
(onder)

Internationaal
Wederlandsch

Gaan
Iemand, een
zeker,

.00rzetsel niet
onbep. zin.

Inderdaad
Reeds
Jaar

Ja
Oordeelen
Jong
Dagblad
Werpen
En
Rekenen
Zingen
Hoofd



Kor-o Hart Lip -o Lip Mont-o Berg- - Ole-o Olie
Kost -i Kosten Lok-i Wonen M on tr-i Wijzen, toonen Ombr-o Schaduw
Kotlet-o Ribstuk Long-a Lang Morgaü Morgen Oni Men
Kre-i Scheppen Lud-i Spelen Mort-i Sterven Onkl-o Oom
Kred-i Geleoven Lum-o Licht Mov-i Bewegen Ordinar-a Gewoon
Kri-i Roepen Majstr-o Mester (in Mult-a Veel Gr&l-o Oor
Krist -o Kristus eren kunst) Muzik-o Muziek Cc.*tografi-o Spelkunst
Kuir-i Koken 1lalgraŭ Niettegen- Naci-o Natie Ost-o Been
Kuler-o Lepel staande Nask-i Ter wereld Pac-o Vrede
Kulp-a Schuldig Man-o Hand brengen l'acienc-o Geduld
Kun Met Mank-i Eten Natur-a Natuurlijk l'alac-o Paleis
Kur-i Loopen M an ier-o Manier Naŭ Negen Palp-i Tasten
Katac-i Heelen(een zie- Mank-i Missen Naz-o Neus Paper-o Papier

ke behandelen) Mantel-0 Mantel Ne Neen, geen Pariz-o Parijs
Kura ĝ-a
Kurs-o

Moedig
Leergang

Mar-o
11 art-o

Zee
Maart

Neces-a Noodig, nood-
zakelijk

l'arodi-o
Paroi-i

Spotnavolging
Spreken

kusen-o Kussen, peluw Mastr-o Meester, Baas Nek .. nek Noch...noch Part-o Deel
Kuz-o Kozijn Matematik-a Rekenkundig Nenia Geen (hoeda- Parti-o Partij
Kvalit-o Hoedanigheid Maten-o Morgen nigheid) Pas-i Doorgaan
Kvar Vier Mem Zelf Neniam Nooit. l'atr-o Vader
Kvin Vijf Memor-i Zich herinne- Neniu Niemand Pen-i Moeite doen
L', La De ren Ni Wij Pens-i Denken
Labor-i
Land-o

Werken
Land

Mensog-i
Niez-0

Liegen
Midden

Nin
Nigr-a

Ons
Zwart

Per Door middel
van

Las-i
Latin-a
llaŭd-i
Lav-i
Leg-i

Laten
Latijnsch
Loven

asschen
Lezen

Mi
Mil
Milion-o
Milit-i
Min

Ik
Duizend
Miljoen
Oorlog voeren
Mij (accusa-

\ okt-o
Nom-0
Nombr-o
Nov-a
Nun

Nacht
Naam
Getal
Nieuw
Nu

Perfekt-a
Permes-i
l'ersik-o
Person-o
Pi-a

Volmaakt
Toelaten
Perzik
Persoon
Vroom

Leon-o Leeuw tief van mi) Nun-a Huidig Pied-o Voet
Lern-i Leeren Minac-i Bedreigen Nur Slechts l'ilk-o Bal (spel)
Lert-a Behendig Minut -o Minuut Ohjekt-o Voorwerp Pipr-o Peper
Leter-o Brief Mir-i Zich verwonde- • Odor-i Rieken Pir-o Peer
Li Hij ren Ofic-o Betrekking Plat-a Plat
Liber-a Vrij Mirakl-o Mirakel Oft-e Dikwijls Plej Meest
Libr-o Boek Modere-a Modern, heden- ()k Acht Plen-a Vol
Lice-o Lyceum claagsch I )kaz-i Gebeuren Pli Meer (vergelij-
Lin

Lingv-o

Hem (accusa-
tief van Li.)

Taal

Mon-o
Monat-o
Mond-o

Geld
Maand
Wereld

Okul-o
01

Oog
Dan (in een
vergelijking)

Plu
king)

Meer (boeveel-
heid)
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La X Va Internacia Kongreso
Esperantista en Nürnberg

(2-9 Aŭgusto 1923)

La kongreso, en kiu partoprenis pli ol 3000 Esperantistoj el 43
diversaj landoj, estis prezidata de S-ro Dietterle, el Leipzig.

La francaj kaj belgaj samideanoj ne ĉeesti, ĉar la Loka. Komitato
lastrnomente petis ilin ne veni, pro timataj •malfacilajoj eble kreotaj
de la politikaj cirkonstancoj en la kongreslando.

La registaroj ,de Germanujo, Bulgarujo, Finnlando, Litovujo, Sud-
Sl.avujo, Nederlando, Rumano, Cehoslovakujo estis oficiale repre-
zentitaj; ankaŭ la Internacia Ruĝa Kruco kaj la urbo Nürnbeig.

Unu el IL plej gravaj faktoj de tiu kongreso estas la elekto de
la Centra Komitato (C. K.) Ĝi estas kunmetita jene: S-roj Gabriel
ChavEt (franco), Johann Dietterle (germano),Rudolf Hromada (Ceno),
Kenn (hino), W. M. Page (skoto), Edmond Privat (sviso).

Ni posedas do la Centran Komitaton de la Esperantistaro, kiu
regas unuflanke la Konstantan Î eprezentantaron de la Naciaj Societoj
(K. R.) por la propagando, kaj aliflanke la Komitaton de Universala
Esperanto-Asocio (U. E. A.) por la praktika aplikado.

Por la lingvaj afearoj kompreneble ĉiam ekzistas nia Lingva Ko-
mitato (L. K.), regata de la Akademio.

Estis aprobitaj la raportoj de S-ro Th. Cart, prezidanto de la L.
K. kaj de la Akademio. — S-ro E. Privat konigi.s, ke el 32 verkoj
prezentitaj al la Akademio, nur du ricevis la oficialan aprobon : la
originala novelo «Idoj de Orfeo» de Bulthuis, kaj la traduko en versoj
de ,Kiister « Hermano kaj I)oroteo » laŭ la originalo de Goethe.

Kiel kutime okazis dekoj da kunvenoj de ĉiuspecaj fakanoj, pri
kiuj raportis la specialaj organoj.

La dramo «Natan la Saĝulo» de Lessing, laŭ traduko de Minor,
estis ludita de profesiaj aktoroj, kiuj rikoltis plenmerititan sukceson
dum la du reprezentadoj. La elparolado estis flua kaj klara.

La gvidantoj de la ilustrita arta revuo «Literatura Mondo» or-
ganizis « Kabaredon », kiu plene pruvis plian fojon, ke Esperanto,
klel ĉiu natura lingvo, estas vivanta kaj adaptebla al ĉiuj celoj.

La kongresanoj ekskursis al Rothenburg kaj Schrnausenbuck, kaj
kunpert's neforgesebtan rememoron el tiuj pentrindaj loko_.

En la ferma kunsido la kongreso aŭdis la invitojn por la XVla
Kongreso Universala, nome, al Bruselo, Sofia kaj Vieno. La prefero
de la ĉeestantoj iris al Sofia kai Vieno; estis malgranda plimulto por
Sofia. Car la Belgoj ne povis ĉeesti, S-ro Warden, prezidanto de la
Konstanta .Komitato de la Kongresoj, laŭforte defendis la inviton al
Bruselo, kaj ni plenumas devon, publike dankante lin ĉi tie je la nomo
de ĉiuj Belgaj samideanoj. — Oni parolis pri Milano, kiel loko por
la XVIIa, en 1925a.
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POST LA NURNBERGA KONGRESO
LETEROERO DE Sro PREZIDI1 TO DE LA XVa KONGRESO

Nürnberg, la 31-an Julio 1923.
Al niaj Francaj kaj Belgaj samideanoj,

'Alveninte en la kongresurbo Nürnberg, kie mi verŝajne prezidos
nian X V-an' Kongreson, mi sentas tion mia devo, esprimi al vi mian
vere sinceran, profundan bedaŭron, ke la Kongreso devos okazi sen
vi, inter kiuj troviĝas niaj « pioriroj ». Ĉi tiun bedaŭron partoprenas,
estu certaj pri tio, ĉiuj germanaj gesamideanoj.

Ni ĉiuj esperis ĝis la lasta momento,  ke la politika ho:izonto
rpliheliĝos kaj permesos la ĉeestadon de tre multaj el vi. Tiamaniere
ni ja plej bone estus povintaj montri per nia komuna laboro al la
mondo, kion signifas nia ideo, kion celas nia movado.

La politikaj cirkonstancoj estis pli fortaj ol vi, kiuj vi volonte
estus venintaj, kaj ol ni, kiuj ni kun ĝojo kaj amike estus akceptintaj
vin en nia lando.

Ni esperu, ke baldaŭ preterpasos tio, kio ankoraŭ malhelpas la
neĝenatan samideanan kuneston, kio malhelpas la komunan laboron
de niaj nacioj por kulturaj aferoj, nepre necesaj por la homaro. Ni
esperu, ke nia movado baldaŭ tiom kreskos kaj ke nia ideo tiel pro-
gresos, ke helpe de Esperanto ni povos forigi ĉion, kio kontraŭ nia
volo disigas homojn, volonte partoprenontajn komunan laboron.

Duin la kongresta.goj ni ĉiam samideane rememoros vin kaj vian
diligentan modelûn laboron por nia afero. La fakto, ke ni dum la
Kongreso estos disigataj, ne povos malhelpi, ke ni sentas nin interne
ligataj.

La L. K. K. en Nürnberg, kiu tutkore konsentas mian leteron,
komisiis min, transdoni al vi sian plej koran saluton

Bonvolu akcepti miajn bondezirojn por via plua poresperanta la-
boro kaj samicleanan saluton. Prof. DIETTERLE.

Krom tio ni plenumas honoran devon represante el « FranccaEs-
peranto» (Aŭg.-Sept. 1923) jenan parton' el deklaro de S-ro Gabriet
Chavet, Ĉenerala Sekretario de la Centra Oficejo kaj de la X. K. K.

Dum la tempo de preparo de la XV-a Kongreso, mi konstante
devis korespondadi kun la anoj de la Loka Komitato, kaj per tiu inter-
ŝanĝo de leteroj, mi konstatis, ke la Nürnbergaj Samideanoj fort.
deziris kaj esperis, ke Francoj kaj Belgoj povos ĉeesti en granda nom-
bro la Kongreson.

Kiam la politikaj cirkonstancoj fariĝis pli kaj pli malfavoraj, la
Loka Komitato faris multajn klopodojn por ebligi, malgraŭ ĉio, nian
ĉeeston, kaj por faciligi la senriskan vojaĝon kaj restadon de Francoj
kaj Belgoj.

Nur en la lastaj tempoj, pro la pliakreco de la politikaj interri-
latoj, niaj Nürnbergaj ,Samideanoj konvinkiĝis, ke la ĉeesto de Fran-
coj kaj Belgoj riskus naski tre bedaŭrindajn incidentojn, kies okaziĝo
povus grave kompromiti la sukceson de la Kongreso kaj la propagan-
don de Esperanto en Germanujo.
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Ili do devis peti la Francojn kaj Belgojn, ke ili ne venu, kaj ili
tlon faris kun profunda bedaüro, kies nova kaj ĝusta esprimo troviĝas
ru la ĉi-supra letero.

Sed mi uzas tiun okazon por publike kaj solene atesti, ke la anoj
de la Loka Komitato de la XV-a Kongreso agis tute lojale kaj sami-
deane kaj ne forgesis la «internan ideon» kaj la superan idealon de nia
movado.

LA URBO DE LA XVIa INTERNACIA KONGRESO
La Centra Komitato konsideris la deziresprimojn de la XVa, la

ricevitajn invitojn, la necesajn kondiĉojn de sukceso kaj la ĝeneralajn
interesojn de nia movado.

Tuj post Nürnberg, la C. K. sin turnis al la bulgara Ministro de
Ekstero por demandi, ĉu li estus preta inviti la XVIan kongreson, laŭ
la deziro de la bulgaraj kaj de multaj alilandaj esperantistoj. Tre
afable li respondis, ke li tre ŝatus tion fari, se nian kongreson parto-
prenus kelkcentoj <la personoj, sed ke tio estus tute neebla se ĝin
partoprenus eĉ milo, pro loĝejaj kaj aliaj materialaj malfacilaĵoj. Ĉar
publika opinio bulgara favoras E.speranton, la ministro preferus inviti
pli malvastan kunvenon de balkanaj landoj pri nia afero.

Samtempe la C. K. korespondis kun la francaj kaj belgaj naciaj
societoj. Ili esprimis preferon por Vieno pro la granda distanco al
Sofia.

Konsiderinte tion kaj ankaŭ la valorajn garantiojn prezentitajn de
niaj Vienaj samideanoj pri loĝejoj, kunvenejoj kaj bona organizo, la
G. K. unuanime decidis danke akcepti ilian inviton kaj okazigi nian
XVIan Kongreson en Vieno dum somero 1924.
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Ligo de Nacioj kaj Esperanto
Nova venko

El la rezolucioj de la Komisiono por Intelekta Kunlaborado, la
sola kiu ne estis akceptata de la Ligo de Nacioj, estas tiu kiu re-
komendas la instruon de fremdaj lingvoj prefere al artefarita mond-
lingvo. Sufiĉe :granda n'ombre de Delegitoj, inter kiuj Lord Robert
Cecil trovis tiun rezolucion neakceptebla pro la grandaj progresoj
de Esperanto dum la lasta jaro, ekzemple en Brazilio kies Delegito
kontraŭbatalis Esperanton lastan jaron ĉe la Ligo, la parlamento ĵus
voĉdonis leĝon starigantan ekzamenojn pri Esperanto en ĉiuj norma-
laj lernejoj. Tial la raportinto estis devigata retiri Ja rezolucion de la
Intelekta Komisiono.

Tiamaniere Esperanto akiris sian revenĝon kontraŭ' la vidpunkto
de la Intelekta Komisiono kiu ne estis akceptita de la Ligo de Nar
cioj.

Genève, 27an de Sept. 1923. 	 U. E. A.



A, E, I, O, U se pro-
noncent comme dans
fa, ré, mi, do, route.

C ne sonne pas comme S,
ou comme K

mais comme Is de tsar.

j = y dans yeux.

Les sons
ĉ, ĝ, h, 5, ŝ, et ŭ

se rerrouvenr dans
tchèque, adjudanr,

Aachen, jardin, chemi
et Raoul. 

L'ALPHABET DE L'ESPERANTO
A a db Cc Cĉ Dd Ee Ff Gg

h 	 is 	 tch 	 d 	 e 	 f 	 go

Cg ah >3h Ii Jj fl
dj h aspiré h l rés 	i	 y

aspiré

Kk LI Mm Nn Oo Pp Rr Ss
k	 I	 nt	 Pi 	n	 p 	 r 	 SS

SA Tt Uu Uŭ Vv Zz
cir 	 cii on bref 	y

Q, W. X et Y n'existenr pas.

estos 	 ealus
	 estu

lernos
	

lernus
	 lernu

instruos
	

insrruus
	 instruu

Les ADVERBES se terminent en
al i^ie

er ili u Y.tasIrt e
diligente

harpe 
	

Jilin
piano 	estas	 rozo
violono «I instru- 	 tulipo 	 > estas

(lute 	 »muta t: t 	 violo	 floro(?)

oit ene	 gerania 1

melono
banano

	estas
flgo 	 ' frtitcto ('tpiro
pomo

hun du
kato
kamvlo
elefanto
urso

estas
( besto

rasko
piano

knabo
raporto
progreso
anekdoto

simpla
granda
bela •

fa'ora
rapida
longa

Le pr e ji:re

MAL
indique

le cuu'raire.

mal simpla
malgranda
malbela
mal fax ora
malrapida
mallonga

esras
(e si)

estis
était
estos
(sera)
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La Gaja Justeco

Sub la ĵus legita titolo la grava (Journal des Juges de Paix»,
en la rubriko «Curiosa,, publikigas la jenan gajan kaj aŭtentikan
juĝon elparolitan, ĝi diras, de unu el la plej simpatiaj kolegoj:.

Konsiderante ke la proceso celas por kondamnigi la defendanton
pagi al la postulante la sumon de kvin frankoj reprezentantaj la
valoron de du kuniklidoj kiuj estus estintaj liveri aj je kredito, de la

servistino (le l'postulanto, al la neplenaĝa filo de  4 lefendanto;
KonsideatÈie ke rezultas el la klarigoj fari.taj dum la aŭdienco,

ke la defendanto pruntrt:donis sian virseksanl kiiniklon al ia postulan,o
kru intencis sin dediĉi al la produktado de l'kunikloj unue kaj al  la
gastronomiaj plezuroj per la produktajoj, pos e;

Konsiderante ke estas laŭkutime en la regiono de C... ke oni
sin senĉuldigas kon;raŭ la propraĵulo de l'kuniklo, kaŭzo komenca
kaj efikdoninta (le tiaj avanta)oj, donacante al li unu kuniklidon de
ĉiu gravedo, kaj pagante al li krom tio, supertakson de kvindek cen-
timoj, kaj tio, sendube, kun la celo nesuspektebla ŝpari la multvalo-
rajn kreopovajn fortojn de la kuniklo-vira kiam ĉi-tiu koneen'as, kiel
okazis, forlasi sian pra,avan kuniklejon, por eniri tiun de siaj sam-
ra.sano j ;

Konsiderante ke la postulanto ne pruvas ke tiu servo, je speciala
speco, estas farita al li senpage; ke, en la ordinaraj rilatoj de ia
socia kaj ekonomia vivo, la pagaltruda kontrakto estas la principo, la
n; l?agalt:•uda kontrakto, la escepto;

Konsiderante ke, dum la aŭdienco, la postulanto memorigis
malprecize iajn servojn kaj senpagajn farojn kiujn la defendanto aŭ
lia familio ŝuldus al li kaj kiuj pravigus la senpagan uzon de la bes'o,
kaŭzo tle ĉiu tiu malbonaĵo; ke tiaj asertoj ne estas konvinkigaj;

Konsiderante ke la defendanto kontraŭmetas al la postuloj de
l'postulanto, kontraŭproceson per kiu li postulas siavice ses frankojn
el kiuj kvin frankojn pro dufoja pruntedono de sia kuniklo, kaj unu
frankon pro la ĝisdoma transporto;

Konsiderante ke la kont.raŭpostulo estas pruvita koncerne la
unuan parton; ke, koncerne la duan ,la defendanto ne pruvis ke lia
kuniklo suferis. pro la translokiĝo ,ian malbonaĵon aŭ ionietan perdon
de siaj famaj profesiaj kvalitoj, la eksperimento pruvinta la
malon;

Pro `iuj motivoj, Ni Pacjuĝisto, juĝan.te kontraŭdire kaj senape-
lacie, kondamnas la defendanton por pagi, por la du kuniklidoj, la
sumon de kvin frankoj, al la postulanto, kaj ĉi-tiun lastan, por pagi
la saman sumon al la defendan', pro uzo reala kaj efikinta de sia
reprodukikapabla kuniklo ».

Tiu pacjuĝisto estas certe ŝercemulo, kaj ne estus eble pli gaje
forsendi la partiojn dorse-kontraŭdorse!

,'Espéranto en un coup d'oeil!
L'ESPERANTO est

PHONETIQUE.

On prononce foutes les
lertres:

Une lettre,
un son.

L'ACCENT TONIQUE
rombe toujours sur

Pavant-dernière syllabe.

Pas d'irrégularités.

Pas d'exceptions.

La GRAMMAIRE se compose de SEIZE RÈGLES FONDAMENTALES.
Les MOTS se form-nr au m-yen de radicaux auxquels smajoutenr des letrres appropriées.

0 est la terminaison du S U K S T A N T 1 F : 	 Lm A D J E C T I F se termine en
fakto	 libro	 evidenta	 bela

telefono	 fajro	 longa 	 furior.a
piano 	 tasko	 grands 	simpla

Les SUBSTANTIFS er les ADJECTIFS 	 (aj , of se prononcent comm
formenr leur PLURIEL par l'adjonction de 	 dans ail er Boieldieu).

evidentaj fakroj	 longaj teletono,i 	 grundaj libroj

SIX TERMINAISONS SUFFISENT
POUR FORMER TOUS LES TEMPS SIMPLES DU VERBE

infinitif 	 PrésentPassé 	 Futur 	 Conditionnel 	 Impératif:

I AS IS OS US U
ESTI
LERNI
INSTH U I

N forme l'ACCUSATIF (complément direct)
Mi (je) instruas lin ( 'ri)
l.i (il) instruas tain (moi;
Vi lernas Esperauton

ES1 U PRETA : LERNU ESPERANTON
Les PAR i'ICIPF.S s'emploient comme adjectifs, substantifs er adverbes
Actif Présent : -ANT' 	 Passé : -INT' 	 Furur : -ONTm

Passif : Présent : -ATm 	 Passé : -ITm 	 Furur : •OTm
Mi estes iustruanta 	 'ti esta, la instruanto 	 Instruante, mi lernas
Vi aslas iustruata 	 Vi estas la inatruato. 	 lnstruale. vi tentas.

se prononce
comme :chou.

Forme la ph, use
in t errogu t t CP.

NEOui se dir • J Fs et Non se dit 

COULEURS
blanka papero
blua krajono
nigra inko
bruna tero
rozaj lipoj

NOMS DE NOMBRE : Unit. 1 ; du, 2  ; tri, 3 ; kvar. 4 ; kvin, 5 ; ses, sep, ok, naŭ, dek ; cent, I00
mil, 1000 ; miliono. ADJECTIFS NUMÉR AUX ORDINAUX : unua klaso, dua klaso, etc
Comme Adverbes : unue, premièremenr ; due, deuxièmement ; etc.

estas 	 estis
lernas
	

lernis
instt usa
	 lnstruis

(le. la. les9
Unique

article défini.
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La PROFES IS'lF denriste
S1ON s'indique. 	 bakisto

par 	artisto

Le SEXE FÉMININ INs'indique par

primo
parro
leono

princino
parrino
leonino    

Cinq autres préfixes et vingt aurres suffixes permertent d'exprimer toutes les idées et ce avec
maximum de précision et de clarté.
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L'Espéranto en un coup d'oeil
Ni memorigas, ke ni havas provizon de propagandaj folietoj kun

ĉi apuda teksto (p. 117). kiujn ni liveras po Fr. 3.— por 50 ekz.,. Fr.
5.— por 100, Fr. 20 por 500, Fr...35 por 1000. Ni ankaŭ posedas plum-
ban preskliÿon de tiu teksto, prunteblan je Fr. 10.—

Similan folieton kaj kliÿon ni havas kun la flandra teksto «Espe-
ranto in een oogslag!» (vidu p. 93).

Grupoj kaj propagandistoj! Uzu la materialon, kun ni bonkondiĉe
metas je via dispon!
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Ni Gratulas
F-iron Anna Ritschie, membrino de « Verda Stelo », kiu edziniĝis

je S-ro Marcel Schiltz, la 2Gan de Septembro 1923a. Ni samtempe
gratulas ŝian patron, Louis Ritschie, kasisto de la Antverpena Grupo
Esp., kaj kunonganizinto de la Sepa Universala Kongreso en Antver-
peno, kaj la edzinon de tiu malnova samideano.
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Kondolencoj
Al S-ro Joseph Leflot, Liero, pro la morto de lia fratino S-ino

Ant. Verlin len-Leflot, okazinta la 22a'i de Septembro 1923a.
Al Ges-roj Fernand Geersens-Rimbaut, membroj de «Venta Stelo»

pro la perdo (le ilia patro S-ro Medard Geersens, je la 8a de Oktobro
1923a.
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lnternaeia As+oeio por la propagatndo de la
Aŭtonoma iiiziknotado (l. A. I'. A.  M. N.)

Ninove (Drève 52, Belgujo), la 12an de Oktobro 1923.
Estimata Sinjor(-in)-o,

Eble vi jam legis aŭ aüdis pri la ununura sistemo kiu definitive
solvis la demandon pri la reformo de la üluzikskribo, nome la « Aŭto-
noma Muziknotado », de Sro Jean Hautstont (Belgo) ; ĉiuokaze mi
sendas al vi samtempe kiel jenan dokumenton mian « Mallongan Kla-
rigon » pri ĝi. Por plena informo pri tiu tre interesa afero, legu mian
broŝuron « La demando pri la plibonigo de la muzikskribo kaj ĝia solvo
per la Aütonoma Muziknotado ». Prezo : 0.50 fr. = 2 respondkuponoj.
Havebla ĉe Sro Fr. Schoofs, 45, Kleine Beerstraat (Rue de la Petite
Ourse, 45), Antverpeno, Belgujo.
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Se vi aprobas la disvastigon de tiu sistemo kun la espero ke iu
tago venos kiam ĝi estos sufiĉe potenca •por venki la. ordinaran muzik-
skribon, mi invitas vin kunlabori al tiu disvastigo aliĝante al la de mi
iniciatita « Internacia Asocio por la propagando de la Aŭtonoma Mu-
ziknotado », kaj promesante helpi en via medio al la varbado de novaj
adeptoj al la sistemo kaj aliĝantoj al la Asocio, unuvorte, agante laŭ
la spirito de la ĉi-kune komunikita «Fundamenta Regularo ».

La terminoj de tiu Fundamenta Regularo estas intence tre larĝaj,
kaj mi supozas ke vi aprobos ĝin. Se, estonte, pro la granda vastiĝo
de la Asocio, ĝi estus ŝanĝota, pli speciale ĝia § IV, ni faros la necesajn
ŝanĝojn laŭ la akirita sperto.

Ke mi turnas min unue al la Geesperantistoj por la kreo de nia
Asocio, kiu tamen ne estas nur Esperantista, sed ĉiuhoma, pro tio vi
ne miru : ne nur la Esperantistoj pli ol iu ajn kapablas kompreni ion
progresan kaj posedas la fervoron por ĝin diskonigi, sed ankaŭ, dank'
al niaj jarlibroj, mi tuj trovis aron da «Amikoj » al kiuj mi povis
turni min kun la espero ke mia propono estus ,akceptata kun áimpatb.

Ni povas eklabori jam de nun kaj ni konsideros kiel unuan Asocian
jaron 'a periodon irantan de hodiaŭ ĝis la 31a de decembro 1924. Tuj
post la ricevo (le via aliĝo vi estos konsiderata kiel Asocian(-in)-o, kaj
kiel eble plej baldaŭ ni starigos la komitaton.

Esperante ke vi konsentos partopreni en la nova entrepreno, mi
salutas vin, estimata sinjor(-in )o, plej sincere.

L. COGEN.

FUNDAMENTA REGULARO (F. R)

§ L — Sub la titolo « Internacia Asocio por la Propagando de la
Aŭtonoma Muziknotado» estas kreita societo por diskonigi kaj uzigi
en la tuta mondo civilizita, per ĉiuj ajn rimedoj taŭgantaj laŭ la lokaj
kaj tempaj cirkonstancoj, la muziknotadan sistemon eltrovitan de Sro
Jean Hautstont.

§ II. — La Asocio akceptas ĉiujn lingvojn sed ĝia ĝenerala kutima
lingvo estas Esperanto.

Ciu ano pagas jaran kotizajon de kvin frankoj; ĉiu societo, jaren
kotizaĵon de dek frankoj. La Asocio rajtas akcepti donacojn.

Nepaganto estas konsiderata kiel eksiĝanto.
La Asocia jaro komenciĝas la unuan de januaro.
§ IV. — La Asocio estas direktata de kvin komitatanoj kiuj devas

montri inter si unu Direktantan Delegiton (funkciantan samtempe kiel
Sekretario-arhivisto-bibliotekisto-kasisto) kiu zorgas pri la agado de la
de la Asocio. La komitato rajtas ankaŭ nomi prezidanton aŭ ian alian
titolulon por reprezenti la Asocion aü Labori por ĝi por kaj en iaj difi-
nitaj cirkonstancoj.

La Direktanta Delegito kaj la aliaj komitatanoj konservas sian
oficon dum nedifinita tempo, la titoluloj nur dum la tempo kaj por la
cirkonstancoj kiuj pravigis ilian nomiĝon.

La komitatanoj devas kiel eble plej aparteni al malsamaj nacioj
kaj estas elektotaj per absoluta pliinulto (duono -I- unu) de la voĉoj

r
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(le ĉiuj Asocianoj, laŭ listo de kandidatoj prezentita al aŭ proponita de
la Direktanta Delegito, kiu organizos la voĉtlonadon praktike kaj lojale,
kaj konigos la rezultaton.

La Direktanta Delegito rajtas helpigi sin en sia laboro por la
Asocio, de la personoj kiujn li juĝos necesaj kaj konvenaj.

Ciujanuare la Direktanta Delegito faros raporton pri sia plena
funkcio kaj pri la agado de la Asocio dum la pasinta jam.

§ V. — La Asocianoj rajtas krei naciajn, regionajn, lokajrt gru-
pojn, libere organizotajn, d apendantajn de la Asocio kaj hav;antajn nur
la saman celon kiel la Asocio mem. Ciu grupo devas montri Grupan
Lelegiton por la komuniko de ĉiuj aferoj aŭ novaĵoj koncerne la A ocion
kaj ĝian celon.

§ VI. — La Direktanta Delegito korespondas kun la Grupaj Dele-
gitoj kaj ĝenerale ĉiuj Asocianoj ĉu latere, ĉu cirkulere, êu per
rimedo de «Rondirantaj leteroj», ĉu alirnaniere. Se utile, li rondirigos
«Rondirantan manskribitan gazeton» en kiu ĉiu Asociano rajtas enskribi
artikoleton unupaĝan traktantan nur temojn rilatantajn al la Aŭtonoma
Muziknotado aŭ al la celo de la Asocio.

La Esperanta Gazeto «Belga Esperantisto» estas kaj restos la
oficiala presita organo de la Asocio ĝis kiam ĉi-tiu lasta estos sufiĉe
potenc,a por havi apartan presitan organon.

Ĉiuj Asocianoj kaj grupoj estas invitataj aboni ĝin [Jara abon-
prezo: Belgujo: 10 fr.; (specialaj kondiĉoj por grupoj); alilande: 12 fr.
Sin turni al la Direktanta Delegito].

§ VII. — Cio ne pritraktita en ĉi-tiu Fundamenta Regularo estas
pridecidota de la Komitato, kiu rajton preni la konsilon de la Asocianoj.
Ĉiu propono êu komitata, ĉu ĝenerala, estos alcceptata per absoluta
plimulto (duono -I- unu) de la ĝustaternpe ricevitaj voĉoj.
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La Bron tosaûro
PRI LA LIBRO « LmEMPIRE COLONIAL BELGE »

DE PIERRE DAYE.
Nia juna sampatrujano, S-ro Pierre Daye, estis ŝarĝita de la bru-

ela ĵurnalo «Le Soir» fari, dum 1922, enketan vojaĝon tra la belga
kolonio kaj raporti pri ĝi. La libro suprecitita estas la 663 paĝa detala
raporto de la vojaĝinto.

Tiu libro estus legota 'le ĉiuj Belgoj: ĝi r,ontras al ili la egan
riêecon de nia kolonio, ĝi priskribas en ĉiuj vidpunktoj tion kio estas
jam farita de niaj pioniroj en tiu «nova» lando sed ankaŭ ĉion kio an-
koraŭ mankas! La tono de la libro estas tiu de la sin'cereco: ĝi laŭdas
k:e meritite, sed ĝi senkompate kritikas kie ankaŭ meritie

Kelkaj paĝoj estas iafoje pitoreskaj, aliaj gajaj. Ni ne kontraŭ -

staras la deziron ĉi-tie traduki unu el tiuj lastaj en kiuj S-ro Daye
rakontas kiamaniere du gajuloj mistifikis kompatindan anglan pastron.
Certe la aŭtoro ne persekutos min pro senpermesa traduko!
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Jen:
Fungurume... Jen estas la regiono de la brontosaŭro. Ĉu oni anko-

raŭ memoras en Eŭropo la emocion kiun kaŭzis la pretendita malkovro
de tiu fantaziega besto? La historio estas amuziga kvankam malbone
konata. Angla-Saksa scienculo, pastro laŭ profesio, trairis, tuj post la
milito, la Katangon.

Li tre multe sin okupis pri paleontologio... Ian tagon li alvenis en
postenon kie li estis akceptata de du el niaj sampatrujanoj, kaj rapidis
demandi ilin pri la kuriozaj bestoj de la regiono. Niaj (lu Belgoj, al kiuj
la distra ĵo j mankis, amuzis sin rakontante al la Respektindulo ke,
kelkajn tagojn antaŭe, ili estis ekvidintaj beston grandegan, timdonan,
pri kiu iajn eksterordinarajn detalojn. La Respektindulo
ektremis pro ĝojo kaj interesu! Li longe demandadis ambaŭ «laska-
roja» (petolulojn), kiuj, eniĝintaj en sia inensogado, amuzadis sin
elpensante multajn detalojn ege fantaziajn. La Respektindulo ĉion notis
kaj poste enlitiĝis, petinte al siaj gastejdonantoj ke ili provu fari, por
la sekvanta tago, skizon de la kurioza besto. Niaj du amikoj eklaboris
je tuta sia koro. Sur papera folio ili desegnis diverskarakteran. beston:
unu faris krokodilan kapon; la alia, kanguruan (*) voston; la unua,
elefantan korpon, lia kunulo, la piedegojn ,lt; leono.

La sekvantan tagon, la Respektindulo reaperis, kaj ege serioze, la
petoluloj montris al li la skizon. La Respektindulo rigardadis ĝin longe,
kaj tuj ellasis ĝojan krion: «iam li estis estinta certa pri tio: tio
estas brontosaŭro, prahistoria besto, kaj li suspektis jam (le longe ke
kelkaj •pecimenoj 'levis ankoraŭ ekzisti de ĝi en la Afrikaj profun-
daĵoj. Estis la brontosaŭro! Tiu malkovro estis por li triurnfo! Li estis
sciigonta pri tio la sciencularon kaj .akiros sciencan gloron!»

Poste, miaj amikoj forgesis sian petolajon kaj dum diversaj mona-
toj ne plu aŭdis paroli pri la Respektindulo... Tamen, ĉi-tiu lasta
konscience verkis notojn por la sciencaj akademioj kaj sendis raportojn
al la Muzeoj en Eŭropo kaj Ameriko.

Baldaü oni parolis pri tiu sensacia malkovro. Le ĵurnaloj rakontis
ke oni estis retrovinta vivanta la prahistorian brontos ;aŭron! La novaĵo
rondiris la mondon, kaj fine atingis ian tagon, niajn du sampatrujanojn
kiuj ekmiregis! Sed ilia ĝojo atingis sian plej altan gradon, oni diras,
la tagon kiam ili vidis alveni amerikan sciencan senditaron komisiitan
por fotografi la beston aŭ kapti ĝin por la Muzeo pri naaturhistorio de
New-York!...

Kaj... neniu plu retrovis la brontosaŭron! 	 L. COGEN.

(*) Mrakropo, laŭ Grosjean-Maupin.

— Kiu estas pli kontenta: tiu kiu havas dekdu mil frankojn :la
rento aŭ tiu, kiu havas dekdu infanojn?

— Nu, la lasta, ĉar tiu kiu havas dekdu mil frankojn da rento
deziras ankoraŭ pli, dum tiu kiu havas dekdu infanojn estas tute kon-
tenta kaj opinias ke sufiĉas.

911lllllil!IlllllllllllllllBlllillllllllllllllllllllllll1011llllillllgllllllllllllllllll^^lllllllillllllllllllllillllllllllll^llllllllll^lillll!IIIlllllllllllllllill^^^ll^^lllllillllliilllllllllll^illl^^llll^llllll^llll^ll^^il



— 122 —

BIBLIOGRAFIO
IDOJ DE ORFEO. Originala romano de TI. J. Bulthuis, L. K., 542

pĝ. 12 1/2 X 18 cm. Prezo: 2.25 nederrlandaj guldenoj. Propra eldono
de la aŭtoro: H. J. Bulthuis Den Haag, Nederlando, Daguerreatraat, 84,
— Aĉetebla en Belgujo ĉe F. Schoofs, 45, Kl. Beerstraat, Antwerpen;
Prezo fr. 15.—

Jen, originala Esp. verko, kiun ni rekomendas entuziasme.
Pri la stilo kaj uzita lingvo ni nur diru ke la libro ricevis  1ï

premion de la Esperanta Akademio.
La romano enhavas grandan lecionon por multaj, kaj bonan konsi-

lon por ĉiuj. Forpelu la pesimismon, diras la verkisto, forpelu ĝin'..
kaj kuiru viajn pizo . n.. kiel la pilgrimanto en la «Enkondukado,» kaj
la gaja filozofo Johano en la libro mem.

La Idoj de Orfeo estas tri knaboj trovitaj, kiuj, post multaj diver-
saj aventuroj, iĝas grandaj artistoj kaj renkontas unu la alian. La
unuaj tri partoj, nome: « la insulano », « la trovito » kaj « la cirka
knabo» ennavas ilian historiojn.

Ege mirinde estas, ke tiuj tri knaboj.. sed ni ne volus depreni ion
de l'intereso de la libro, forbabilante la grandan surprizon de la fino!

Ni notu, ke la figuro kaj karaktero de Johano estas tre sukcese
prezentitaj, kaj kvankam li nur aperas por aranĝi la malordiĝintajn
okazintajojn, li preskaŭ farikas la plej interesa persono el la rakonto.

Sciu ankaŭ, ke je la fino, ĉio farikas bona (dank'al Esperanto)
kiel Johano jam promesis de l'komenco de la libro.

(La verkisto permesu al ni malgrandan, rimarketon. En la dua
parto (p. 212) li baptigas Maston, kaj la pastro diras: «Moseo, mi vin
baptas en la nomo de la Patro, de la Filo kaj de la Sankta Spirito;
Amen». Tiu lasta vorteto «Amen», neniam estas aldonita al la Sak-
ramento de la bapto.)

Ni laüdas senrezerve la libron kaj kian verkiston kaj esperas ke
«Idoj de Orfeo» estos multe legata : Unue por danki la verkiston pro
lia taŭga laboro, due, por la plivastigado de la sana, agrablimpresa
ideo, kiun enhavas la romano.

INTERNACIA MONDLITERATURO. eldonita de la firmo Fe:di-
nand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako, Leipzig, 1923.

2-a volumo: LEGENDOJ, de A. Niemojewski. El la pola origin,alo
tradukis B. Kuhl. Kun antaŭparolo de A. Grabowski. Dua korektita
eldono, 80 pakoj, 13 x 19 cm. Prezo: Fh-. 3.60. Represo de 4 legendoj:
«Tentistoj», «Majlah», «Admono», «Du disciploj» el la kolekto antaŭ la
milito eldonita en Magdeburg.

3-a volumo: EI1EKTITAJ NOVEIAJ, de I. S. Turgenev. El la
rusa originalo tradukis A.Mexin. 88 paĝoj, 13 x 19 cm. Prezo: Fr. 3.60,

Bonega traduko de la noveloj «Munnu» kaj «Beĵin-Herbcjo» :tiaj
de «Poemetoj en prozo». Interese estas ankaŭ la antaüparolo kun bio-
grafio de Ivan S. Turgenev.

5-a volumo: EL LA «CAMERA OBSCLIRA», de Hildebrand. El la
holanda originalo tradukis H. C.Mees, 70 gagoj, (13 x 19 cm.) Prezo:
Fr. 3.60.
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La tradukinto prezentas al la esperantistaro tri bone elektitajn
rakontojn el la majstroverko de Hildebrand, nome «Teun de Jager»,
«Het diakenhuisrnannetje vertelt zijn historie», «Een oude kennis». Ni
gratulas lin' pro lia bona laboro kaj esperas ke baldaŭ la nederlanda
literaturo brilu en la internacia biblioteko per plena traduko de «Ca-
mera Obscura».

9-a volumo : IIEBREAJ RAKONTOJ, de Ŝalom-Alehem, Perec.
El la hebreaj originaloj tradukis Is. Muĉnik, membro de la E-speran-
tista Lingva Komitato. 80 paĝoj. 13 x 19 enm. Prezo: Fr. 3.60.

Tiu libro komencikis per interesplena antaüparolo kun klarigoj pri
la hebrea moderna. («juda») literaturo kaj pri la rolo kiun ludis en
ĝi la du aütoroj Salom-Alehem kaj I. L. Perec. De la unua ]li tradu-
kis 6 rakontojn kaj de la dua kvin. Li faris tion laŭ tia formo kaj stilo,
ke li bone trafis sian celon, t. e. doni bonan ideon pri la ĝenerale mal-
multe konata hebrea verkmaniero. Ni rekomendas la legadon de la
libro.

10-a volumo: TRI NOVELOJ, de A. S. Puŝkin. El la rusa originalo
tradukis D-ro A. Figer, membro de la Esperantista Lingva Komitato.
Rekomendita de E. L. A. 72 pagoj, 13 x 19 cm.. Prezo: Fr. 3.60.

Ni ne sentas necesecon konigi la tradukinton, nian malnovan
talentplenan samideanon, Dro Figer, kies nomo plene sufiĉas por ga-
rantii la taŭgecon kaj bonstilon de t"adukaĵo lia. La lego de la tiu nove-
loj: «Pikrekino», «Neĝbl.ovado», kaj «La Pafo» estas vera ĝuo.

ABISMOJ, de Jean Forge. Romano originale verkita. Eldonis la
firmo Ferdinand Hirt & Sohn en Leipzig, 1923. Esperanto-Fako. 160
paĝoj 20 x 13,5 cm. Prezo: Fr. 6.—.

La altoro klarigas en sia antaŭparolo, ke, estante nacilingva ver-
kisto, li sentas la tenton skribi originalan verkon en Esperanto. vis
nun ni ne aŭdis la nomon cititan, kaj ni supozas ke ĝi estas pseŭdoni-
mo, sed pseŭdonimo, kiu kaŝas unu el niaj plej lertaj samideanoj. Jean
Forge meritas dankon pro tiu originala verko, skribita laŭ moderna
maniero en plej fundamenta Esperanto. 'Li prenas honorlokon inter
la unuaj originalaj verkistoj, la konstruantoj de nia propra literaturo,
kiuj iam neniigos ankoraŭ nuntempe starantan argumenton kontraŭ nia
lingvo. Kaj lia libro certe havos honorlokon en la biblioteko de ĉiu bona
esperantisto.

MAŜINFAKA ESPERANTA-VORTARO PRIELEME'NTA ; de
Eugen Wüster. (La maŝinelementoj; maŝinoj; plej gravaj esprimoj el
la konstrukciado kaj teknologio). — Deutsche Ausgabe. — Eldonita de
la firmo Ferdinand Fl irt & Sohn. Leipzig, Esperanto-Fako, 192,3. 98
pakoj, 17 x 12,5 cm. Prezo: Fr. 7.50.

Grava teknika verko. Praktike aranĝita kaj plej bele eldonita. ôi
honoras ambaŭ verkiston kaj eldoniston kaj estos sendube modelo por
eldono en aliaj lingvoj kaj por kunmeto de alifakaj vortaroj.

NATAN LA SAĈU'LO, de G. E. Lessing. Dra.meca Poemo en kvin
aaktoj. Tradukita el la germana lingvo de Karl Minor, L. K. NOVA
ESP I1IAN TO-BIBIOTEKO; 9-a volumo. Eldonis Esperanto -Verlag
Fllersiek & Borel, G. m. b. H., Berlin & Dresden. 1923. 208 pakoj,
t x 11 cm. Prezo: Fr. 7.20
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Lia trezoro de la Esperanta literaturo pliriĉiĝis je unu perlo. Gran-
dan kaj gravan laboron liveris S-ro Minor tradukante tiun klasikan
dramon de Lessing. Facile la vortoj fluas, kio igas la legadon agrabla
kaj alloga. La tradukaĵo estas reprezentita dum la Kongreso en Nurn-
berg kaj ni envias la gesamideanojn, kiuj havis la plezuron «aŭdi» tiun
ĉefverkon.

SjEKVANTARO DE L'JUVELOJ. Antverpeno, 12, 15 kaj 19 de
Aŭgusto 1923. — Propaganda .Broŝuro pri la Festoj de I' Diamanto en
Antverpeno, eldonita de la organizi komitato de l' sekv,antaro. 8 paĝoj
13,5 a 11 cm. Senpage dissendita.

PRETER LA VIVO, poemaro de Julio Baghy. Eldonita de la . Lite-
ratura Mando», Budapest, 1923. 128 pagoj, 11,5 x 15 cm. Prezo:lOrdi-
nara, sed tre bela eldono : Fr. 3. Speciala luksa eldono : Fr. 5.

Kvar serioj da belstilaj poezioj: «Tra Siberio», «Tra l'oceanoj», «Ce
la ruinoj», aKantantaj kordoj», entute 71 perloj el la d.l.ikate sentanta
plumo de nia bonega poeto

JOHANO LA BIIA VA, popolfabelo en versoj de Aleksandro Petöfi.
El la Hugara originalo tradukis K. de Kalocsay. Eldono de Lite •atura
Mondo, Budapest, 1923. 88 paĝoj, 11,5 x 15 cm. Prezo: Ordinara, Fr. 3.
Speciala luksa eldono, F. 5.

Naiva popola fabelo verse rakontita. La simpla kaj facile kom-
prenebla traduko tre certe ne malpliigas la meriton de la originalo ver-
kita de la nacia poeto de la hungaroj. Tre .'ekomendinda.

AUTOSTENOGRAPHIE, par P. Remy. Méthode permettant de sté-
nograhier en toutes langues après 10 heures d'étude facile et attrayante.
Kun folieto kun klarigo pri la uzebleco de la sistemo por Esperanto. 20
paĝoj, 27 x 21 cm.. Prezo: Fr. 8.50.

UNIVERSALA BIBLIOTEKO. Eldonita de la Firmo Esperanto -

Verlag, Friedrich Mer, Dresden-A 27. 1923.
3-,a volumo: HISTORIO DE ESPERANTpO, kun la paroladoj, lete-

roj ktp. de D-ro Zamenhof, kreinto de la lingvo Esperanto. De K.
Drüggemann. 160 paĝoj 15,5 x 10.5 em. Prezo: Fr. 4.; aĉetebla ĉe B.

Nova laboro pri la histonio de nia lingvo. Tre zorge eldonita libre-
to. Dokumento trastudinda de ĉiu esperantisto.

4-a volumo: LA ALMOZULINO DE LA « PONT IES ARTS » no-
velo de Wilhelm Hauff. El la germana lingvo tradukis K. Brüggemann,
144 paĝoj. Prezo: Fr. 3.70.

Tiu libreto enhavas kortuŝan noveleton de la multekonata germa-
na verkisto Wilhelm Hauff. La lerta traduko de S-ro Brüggemann kaj
la interesega intrigo ĝuigos tiele la leganton, ke li tralegos la tutan
Iibron en unu fojo.

5a vol. EL LA MITOLOGIO DE ANTIKVAJ POPOLOJ, de K.
Brüggemann. 80 paĝoj. Prezo: Fr. 2.35. Tre interesa libro pri la mitoj
kaj pri la heroa epoko de la antikvaj grekoj. Laŭ nia scio ĝi estas la
unua verketo tiuspeca en Esperanto.

6-a volumo. AVENTURO EN LA NOVJARA NOKTO, novelo de
Heinrich Zschokke. Esperantigita de K. Brüggemann, 72 paĝoj. Prezo:
Fr. 2. Bela noveleto tradukita en la ekzemple klara stilo, kiun kutime
uzas la lerta tradukinto Brüggemann, kies laboremo estas vere ad-
mirinda en la lasta jaro.
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