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La Gazeto promesas

....kaj la presisto decidas Malgraŭ ĉiuj niaj klopodoj kaj bona
volo ni ne ,i_zukcesis rekarpti la tempon perdita-n dum la unua duono de la
jaro.

La sekvoj de la striko en la presejo estis tiel malfavoraj al la
progresigo de la laboroj, precipe por ni, éar ni devis rekomenci kun
tute novaj linotipistoj, denove alkutimiĝontaj al la preslaboro en Espe-
ranto, ke ne estis eble ke ni plenumu nian programon, skizitan en nome-
ro de Marto-Aprilo 1924.

La aranĝoj nun trafitaj kun la presejo estas tiaj, ke la lasta kajero
de la nun:a jarkolekto aperos je la komenco de Januaro.

En' 1925 ni entute plenumos nian programon. Ciumonata aperado,
komence je la fino de ĉiu monato, kaj iom post iom ni atingos elirorr je
la 15a.

Niai abon?ntoj sendube konstatis, ke niaj lastaj kajeroj prezentis
pli bonan enhavon ol La unuaj. Ni disponas nun pri la necesaj rimedoj
por daiwigi tiun plibonigadon, kaj ni estas konvinkitaj ke dum la prok-
sima jaro ni povos plene kontentigi la plej malfacile kontentigoblajn
el niaj abonantoj. B. E.

MA PROKSIMA UNIVERSALA KONGRESO.

Ni ojas sciigi ke, kontraŭe al tio kion oni porte timi post kelkaj
opinioj esprimitaj dum la lasta Kongreso en' Vien°, la Esperantistoj
preskaŭ ĉie montris sian emon darnigi la kutimon ĉiujare organizi sian
mondfeston.

Dum sia jarkunveno en Biel ,la 28an de Septembro 1924 la Svisa
Esperanta Societo decidis inviti la XVIlan Universalan Kongreson al
Genève, 3an de Aŭgusto 1925.

Niaj svisaj amikoj tuj komencis la laboron kaj jam en nia proksima
numero ni povos doni multajn informójn pri la organizo de nia prok-
simjara kongreso.
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Radiofonio klara lingvo povas enhavi k is 15 literoj antaŭ ol estas aplikata la prezo
de dua vorto, dum en e kodo » tiu maksimumo estas nur 10 literoj.

De nun nia lingvo estas do rekonata homa ling-vo flanke de la
naciaj lingvoj, kaj e akiris do oficialan statutecon.

Estos nun la devo de niaj naciaj a-socioj, uzi la suprecititan rezolu-
don por entrepreni ag-adon ĉe siaj registaroj por ke ĉi tiuj plenumu la
deziron esprimitan de la Ligo de Nacioj.
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Du novaj asocioj Internaciaj
STARIGITAJ KAJ FUNKCIANTAJ PER FISPERANTO

RAPORTO DE S-ro C. COGEN 

Nova Sukceso 

La ĉlujara kunveno de la direktoroj 	 American Radio Relay
League decidis oficiale rekomendi Esperanton kiel la internacian ling-
von adoptotan de la Internacia Amatora Radio-Unio.

La provizora komitato de tiu Unio, kiu konsistas el naciaj radio-
societoj en diversaj landoj, decidis aranki sian unuan Internacian Kon-
ferencon en Parizo dum Pasko 1923, kiem unu el la gravaj temoj dis-
kutotaj estos . tiu de internacia lingvo.

Vergajne la « Internacia Radio Asocio » samtempe havos en Parizo
sian unuan konferencon, por montri ke Esperanto estas plene taŭga kiel
la internacia lingvo. Multaj Esperantistoj devus do partopread. Kiu

intencas iri skribu kiel able plejibaldaii ail S-ro H. A. Epton, Sekretario
de I. R. A., r, Chatsworth Road, London E, 5, Angliujo.

il

Esperanto en Ligo de Nacioj
NOVA PASO ANTAÜEN. 

Kvankam la (Esperantaj kongresoj estas plivole kunvenoj
rigaj ol laborigaj, ili tamen donas la okazon por altiri la atenton
La kongresanoj pri iaj demandoj, ĉu koncerne la propagandon mem de
nia lingvo, ĉu koncerne ian aŭ alian demandon sciencan aŭ alinaturnn
en rilato kun la L. I. Kaj mi petas la permeson atentigi la ŝatatan
geaüdantaron dum kelkaj minutoj pri la kreo de du novaj asocioj, kiuj
prenas Esperanton kiel k en eralan interkomprenilon kaj kies sukceson
la iniciatintoj esperas akiri nur per la helpo de ĉiuj interesikantoj. -Jan
kelkaj sciigoj pri ambaŭ

La unua estas la Internacia Asocio de la Esperantis:of Stenogra-
fiistoj. Kreita dum la jaro 1923a de S-ro P. Flageul, ki estas oficiale
starigita la 9an de Septembro 1923a en la Pariza Centra Oficejo. Gi
jam kalkulas tridekon da gernembroj el diversaj landoj kaj ĉi-tiuj
elektis la komitaton, la 9an de Marto 1924a, kaj tiu lasta, la estraron,
la saman tagon. Jen ilia ambaŭa konsisto: Prezidanto: S-ro Flageul;
vic-prezidantoj: S-roj Warden (Aaglujo), Chrapu-sta (Polujo) kaj via
servanto (Belgujo) ; ĝenerala sekretario : S.ro J. Marchand ; help-
sekretarioj : S-roj Beng:ough, Polacek kaj Leffler; kasisto: S-ro Lefèbre.
arhivisto- biblioteleisto kaj ĉefredaktoro de « Intern'acia stenografiisto »,
S-ro Demarcy; geadministrantoj: F-inoj Bonnet kaj. Eug. Colyn, S rej
Bredall, Omelsky kaj Popov, tio estas entute 15 personoj, laŭ la postulo
de la statutoj. La celo de la Asocio, klarigita en §2a de la statutoj,
estaa tre larka en la kampo de Esperanto kaj de stenografio; ki noyas
resumiki jene: ainterhelpo de ambaü aferoj kaj interkonatigo de iii
je propaganda, scienca kaj eĉ profesia vidpunkto.

De julio 1923a la Asocio (de jam antaŭ ĝia oficiala starigo) publi-
kigas ĉiudumonatan, tre interesan mimeog-rafiitan jurnalon, la jas
nomitan «Internacian Stenografiiston», haveblan mir per arko al la
societo. i enhavis jam tre leg-indajn artikolojn pri la stenografio, ekz.
en la lasta, ĵus aperinta numero de junio estas legebla tra interesa kaj
serioza •studoo pri « stenografiaj elementoj en sanskrit° », de Dr. Zla. 

Dum la 5a kenera la kunsido de la L. d. N. Esperanto denove estis
diskutata kaj ki refoje venkis.

En la dua komisiono la deleg-ito persa, subtenata de siaj kolegoj

aŭstralia, "Cima japana kaj nederlanda prezentis rezolucion, kiu celis
akceptigi Esperanton kiel a klara e lingvo en telegrafaj kaj radiotele-

grafaj servoj. — Post longa kaj iom pasia diskutado, dum kiu aperis
du tri klopodoj por forgovi aŭ par kripligi la prezentitan tekston, ak-

ceptita estis la rezolucio de la komisiono dua per 14 voĉoj kontraŭ 9. La

favoraj voĉdonoj venis de la delegitoj auatria, distralia, bulgara, ĉehos-
lovalm, ĉirta, finnlanda, hungara, itala, japana, nederlancla, norvega,
novzelanda, persa kaj rumana.

Kaj la 20an de septembro la ken erala kunveno de la L. de N.

akceptis unuanime la rezolucion kiu tekstas
«La ken er a la kunsido de la Ligo de Nacioj rekomendas, ke la

» Atatoj, membroj de la Ligo, konsentu al ,Esperanto la traktadon kaj

» tarifon de lingvo « klara » en telegrafaj kaj radio-telegrafaj interri-

» latoj, kiel praktika helpa lingvo de la internaciaj interkomunikoj

» flanke de la naciaj lingvoj uzataj, kaj atentigas je tiu celo la orga-

» nizon pri komunikado kaj transito. »

La .sig-nifo de tiu rezolucio estas, ke nia lingvo ne estu plu konsi-

derata kiel «kodo aŭ cifera lingvo, sed kiel ordinara klara » lingvo,

kaj ke sekve telegramoj en Esperanto redaktataj ne plu pagu la pli

altan tarifon de « ciferlingvaj» telegramoj. Oni scias ja ke vortoj en

il                  
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tarski. Tiu sama numero enhavas bonan rebaton de nia Antverpena

samideanino, f-ino Alice Van Ganse pri la uzo de la flandra stenogra-

fio en la belga Parlamento.
Jam de la unuiaj monatoj de sia ekzisto la nova Asocio faris du

agojn propagandajn ci:indajn: 1 per la plumo de 5-ro Fiageul ĝi re

batis eraron presitan en sen tio bonega artikolo favore je stenografio,

aperinta en la numero de la 25' de Novembro 1923a de la Ganta ĵur-

nalo La Flandre Libérale. La respondo, tre dokumentita de S-ro tf'a-

geul estas enpresita entute en la numero de rsabato 15an de decembro
de rsama ĵurnalo, kun mencio, evidente, ke i deven.as de la Internacia

Asocio de la Eaperantistoj stenografiistoj.
2' la Asocio sukcesis presigi en la ĉiujara stenografia almanako

eldonFie jam de 23 jaroj, de S ro Navarre, la liston de rkonataj Espe-

rantistoj-stenografiistoj. Ni fieriĝu ĉar en tiu listo Belgujo liveris la

plej grandan nombron da nomoj rilate al la ceteraj landoj, nomoj apar-

tenantaj plej ofte al geesperantistoj el Gento aŭ ĉirkaŭlokoj.
Povas aliĝi personoj aŭ Societoj samtempe Esperantistaj kaj ste-

nografiistaj kaj ili formas diversajn specojn de anoj: titolitaj,
taj, aniĝaraaj societoj, bonfarintaj kaj honoraj membroj. La kotizajo

estas kvin francaj frankoj ĉiujare por la titolitaj kaj aliĝantaj per-

sonoj. plus unu franko por unuafoja enskribo; kaj dek francaj frarkej

ĉiujare por la societoj , do sumoj facile pageblaj eé de la plej malriĉaj

borsoj !
Por aliĝi oni sin turnu al 'S-ro .Flageul, 9, B-rd Voltaire, Is.,y

(Seine) France ; aŭ al Sro J. Marchand, ĝenerala sekretario, 49, Ave-

nue de Verdun, Issy (Seine) France; al Sr° L.efèbre, kasisto, 23,
Rue Stephenson, Paris (18e), aŭ, dum la nuna kongreso, ankaŭ al via
servante.. éia titalo sufiĉe kar;3.kterizas ĝian celon, kaj mia paroladeto

La alia nova grupiĝo estas la Intern,acia Asocio por la propagando

de la Aŭtonoma Muziknotado, iniciatita antaŭ kelkaj monatoj de via
servante. Ùia titolo sufiĉe karakterizas élan celon, kaj mia paroladeto

pri la iMitonoma Muziknotado dum la paaintjara kongreso en Namur
samekiel mia artikolo aperinta en Belga Esperantisto kaj aparte eldo-

nite broî;urforme kaj titolita «La demando pri la plibonigo de la muzik-

skribo kaj ĝia solvo per la Aŭtonoma Muziknotada» korigis al la
Esperantistoj la naturon de tiu afero. La resuma afiŝo elpendigita ĉi-tie
ankaŭ montras ĝin.

La nova Asocio, apenaŭ st arigita, havas jam reprezentantojn
Holando, Bulgarujo, Japanujo, tilio. La Fundamenta Regularo, kiel

able .plej mallonga kaj simpla, montras la ankaŭ tre simplan kaj laŭ

mia opinio tre praktikan organizon de la Asocio.
POWLS membriĝi kiuj ajn personoj aü Societoj kiu aprobas la

A. M. N. Kotizaĵo : ĉiujp.re kvin frankoj por izolaj personoj, dek frankoj

per Societoj: do ankail ne ruinigaj sumoj ! Organo de la 1A. socio estas
«Belga Esperantisto» Ais kiam ĝi estos sufiĉe multmembra riĉa
por havi apartan îurnalon.
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é iuj personoj dezirantaj aliĝi sin turnu al mi dum la kongreso, art
pose skribu al mia adreso: 52, Dreef. Ninove.

Karaj geamikoj: per via aliĝo al ambaŭ Asocioj vi helpu pravi la
praktikan utilecon de nia lingvo !

L. G.

Oficialigo de Esperanto en la
Internacia Rilato de la. Pos-to kaj

Telegrafo

Kiel vi jam scias, la XVa unuarime akceptis en Nürnberg rezolu-
cion pri petskribo al la Internacia Poŝta kaj al la Telegrafa Unuiĝo
permesi la uzadon de Esperanto kiel neùtrala internacia lingvo en la
ffiterrilatoj administraciaj de la Poŝto kaj de la Telegrafo li-aj kiel
« klara telegramlingvo, proponita de la Internacia Ligo de Eaperan-
tistaj Po -kaj Telegraf-Ofocistoj (ILEPTO). Laŭ interkonsento kun la
estraro de la koncernaj internaciaj oficoj ambaù peticioj devas esti
akompanotaj de multaj ĉiulandaj kaj bonaj subskriboj de Esperantistoj
kaj Esperantemaj personoj, firmoj, societoj, administracioj kaj geoficis-
toj ĉiuspecaj kiel firma subtenadesprimo. Ni presigis 2000 listoparojn
po 50 subskriblinioj kaj forsendis ilin al la Esperanto-redakc•oj, —
societoj kaj U. F. A. - delegitoj de ĉiu urbo de la tuta monde por
subskribigo kaj kolektado de subskriboj kiel eble plej multnombraj kun
klariganta cirkulero. Sed gis fine de Februaro 1921 , ni bedaŭrege
rericevis nur 260 listoparojn kun entute ĉirkair 13,000 duob-lajn subs-
kribojn au  ŝtampojn (samaj por poŝto kiel por telegrafo) el 18 landoj.
.ajnas ke multaj samideanoj kaj delegitoj tute ne komprenas la gra-
vecon de tiu-ĉi oficialigo Esperanto, ne okupiĝas pri tiu vere pr.
pagandiga subskribigo, estante tute indiferentaj, aù eĉ ne subskribis
mem kaj ne reaendas al ni almenaŭ la nur parte plenigitajn aù malple-
nain listojn. Tamen por nur parte sukcesigi niajn peticiojn kaj savi
Esperanton de la 'dama mondlingva h,aoso kaj necerteco ni bezonas
almenaii 20,000 duoblajn subskribojn aŭ ŝtampojn.

La 4an de Junio 1924 malfermi.gos en Stockholm la 8a Interna-
cia Kongreso de la Poŝta Unuiĝo kaj pli poste ie tiu de la Telegrafo.
Tiuj-ĉi kongresoj okazas nur tre malofte kaj ni' devus konvinki ilin nun
pri la granda disvastiĝo, utileco kaj internacieco de Esperanto. Dum 'a
monato de marto ni adresos al ĉiuj registaroj kaj poŝtministerioi pre-
sitan Esperantoi tekstan peticion petante ilin studi la aferon kaj intere-
sigi iliajn kongresdelegitojn. Kopiajn ni sendos al ĉiulandaj fervoraj
.delegitoj de U. E. A. kaj de ILEPTO kun la peto sendi ilin ankaù al
iliaj regiStaroj aù poŝtminiaterioj kun la nacilingva traduko, propran
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rekomendleteron, iu bona prapaganda broŝuro aŭ jurnalo. Fine de aprilo

ni adresos nian ĉefpeticion al la Poŝta kaj al la Telegrafa Unuiĝoj kun-
matante la sub,skriblistojn, statistikon kaj bonajn propagandilojn.
tempe ni petas ĉiun fervoran samideanon, delegiton, societon aŭ grupon
adresi de si mem leteron aù poŝtkarton en Esperanto al la Internacia

Posta Unuiĝo aŭ Telegrafa Unuiĝo en Bern' (Svislando), aŭ al sia regis-

taro aŭ poŝta ministerio, rekomendante Esperanton kiel internacian
lingvon .administracian.

Kun kora antaüdanko kaj Samideanaj salutoj : Nome. de la In.er-

nacia Ligo de Esperantistaj Poŝt- kaj Telegraf-Oficistoj, la komisiita
vicprezidanto.

D-ro Ed. Spielman, Del. de U. E. A., P. K. 174, Bern (Svislando).

Belga Kroniko
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rantojn : F-noj De Wieuw, kantistino ; .Bastenie, pianisto ; Vervloet,
Martha, deklamistino (kaj sekretarlino de la Grupo) ; S-roj H. Vermuy-
ten, deklamisto ; Van Kerékhove, violonisto ; De Plooy, kantisto, kaj
Juul Karnas, spritaĵisto. Post la konterto : neevitebla.... gaja balo.

Post propaganda parolado, la 10an de Oktobro, de nia pioniro S-ro
Oscar Van Schoor komenciĝis kurso la 15an de Oktobro. öin sekvas 30
lernanto j sub gvidado de nia juna kaj tre fervora samideano S-ro Jan
Van Schoor, prezidanto de la grupo.

'444
GENTO : e La Progreso Nova kurso komenciĝis dum oktobro

kun dudeko da gelernantoj. S-ro. L. Cogen, prezidanto de la grupo faris
la malferman paroladon.

MEIILE.NO. La 15an de aŭgusto la tie-a grupo ricevis la viziton de
la «Liera Stelo » el Liero, kaj kune vizitis la lagon de Hofstade.

La 6an de oktobro maLfermiĝis nova kurso post parolado de S-ro.
Schoofs. Dekunu gelernantoj ĉeestis la unuan lecionon.       

ANTVERPENO :
«LA VERDA SI-T.4LO». — SEPTEMBRO finies la kursoj por-

junulaj komencintaj en aprilo, sub la gvidado de S-roj. Karnas kaj

Boeren.
Je la fino de la monato la grupo faris gravan propagandon por la

novaj vintraj kursoj, per cirk-uleroj kaj afiŝoj.
OKTOBRO: Dom la monato oktobro malfermiĝis la vintraj kur-

soj de la grupo. Ilin gvidas S-roj -Schoofs, Boeren (2 kursojn), De Kete-
laere, Broeckhove. Ili havas entute ĉirkaŭ .110 gelernantojn.

La 20an S-ro. -Schoofs komencis perfektigan kurson kun 22 geler-
nantoj.

Duni la ĉiusabataj kunsidoj oni nun regule vigle diskutas pri iu aŭ
alia tenu) proponita de unu el la anoj.

JMONKOLEKTO POR « ESPERANTA LIGILO »

(Revuo en Esperanto Dor la Blinduloj)

DEKKVARA LISTO:
Plia profito de la lotumado dum la XIIIa Belga Kangreso
Mehlena Grupo Esperantista

Fr. 10.00
» 	 9.85 

An taŭaj
Fr. 19.35
» 823.74

Fr. 843.09  Sumo:

OFILIALAJ KURSOJ. — Mialfermiĝis du kursoj de Esperanto in-
ter la ,profesiaj vesperkursoj organizitaj de la urbestraro. -Speciala pro-
paganda komitato, konsistanta el grupoj « Suda Lumo », e Antv. Grupo
de Espar. Diamantistoj», « Verda Lumo » sekcio de la ûeneralaj Fakli-
goj, kaj e Nia Ideo » socialista grupo, enere-ie propagandis por tiuj kur-
soj per disdonado de miloj da eirkuleretoj, per gluado de belaspekta
afiŝo sur la fasado de ĉiu lernejo kaj per aranĝo de ekspozicio de Es-
perantaĵoj en la montra fenestrego de la Oficiala Informoficejo lokita
sur la ĉefa strato Meir. La oficialaj kursoj okazas nun en la komunumaj
lernejoj No. 15 kaj 23, gvidataj de pagataj urbaj instruistoj. teestas la
kursojn 27 kaj 15 lernantoj. La instruistoj nomitaj de la urbestraro

estas S roj Juul Karnas kaj Vereeck.

«PLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA » organizis intiman
koncerton en salono e El Bardo » la 4an de Oktobro. La anoj de la grupo
prezentis bone elektitajn muzikajojn kaj deklamajojn.Ni citu la kunlabo-

Donacojn sendu al Fr. Schoofs. Poŝtêeko 284.20, Antverpeno.

BELGA GAZETARO.

ANTVERPENO. — eiuj gazetoj de la urbo regule publikigis la
komunikajojn por la malfermo de kvar kursoj orgunizitaj de la grupo
cr Verda Stelo », kaj de du kursoj por plenaĝuloj organizitaj de la urba
administraci o.

e Concordia (Aüg.) : eldonas tradukon de 3 leteroj pri la oficistaj
vivkondiĉoj en Britujo, Ruslando kaj Lat-vujo, kiujn ricevis la Esperan-
tista stuclorondo de la Sindikato pri Komerco kaj Industrio de Ant-
verpeno.

« De Diamantbewerker » (30-8) : artikolo pri la 16a thriversala
kongreso, precipe pri la kunvenoj de la Esperantistaj labonistoj duin tiu
kongreso ; (18-9) : informo pri ekspozicio de Esperantaĵoj en la montra
fenestro de la urba informejo.
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« De Schelde n (25-8) : sciigo pri starigo en Moskvo de Interna,cio
de kolektistoj, kiu celas i. a. rilatojn inter la kolektistoj en la tuta monda,
pere de Esperanto ; decido de la American Radio Relay League Y., pri
oficialigo de Esperanto por Radiofonaj celoj.

BRUCO. — ■K Bru g s clh Handelsblad » (18-10) : noto pri e B. E. »
enhavanta raporton pri la Belga Kongreso en Bruĝo.

«Journal de Bruges » (10-8) : opinio pri la valoro de Esperanto de
la estinta itala ministrara prezidanto Nat ; (14-8) : opinio de Romain
Rolland ; )17-8) : opinio pri la sama temp de Profesoro Saroléa el la
Universitato de Edimburgo ; (21-9) : informa pri la decido de e Aine-
rican Radio R. L.» ; (25-9) : pri la deziresprimo de Ligo de Nacioj pri

akcepto de Esperanto kiel klara lingvo.
RUISELO. «.Laatste Nieuws » (14-9) : pesindsta artikoleto p ri

La sukces-ebleco de Esperanto. Nobla, bela revo, ki diras, sed la homaro
ne estas ankoraŭ sufiĉe matura por ki. »

«De Standaard » (24-9) : pri Esperanto kiel klara telegrafa lin-
g-vo ; (15-10) : opinio pri Esperanto de Kardinalo Piffl, dirita de tiu
prelato duin la faka kunsido de la katolikoj en Vieno.

GENT°. — « Gazette van Gent » (29-8) ; 12, 19, 26-9 ; 24-10)
daŭrigo de la traduko de la frazaro de Turing-Klubo de Belgujo ; (5, 9,
26-9: sepa. oka kaj naala lecionoj de Esperanta kurso.

«La Flandre Libérale » (5-0) : okaze de ampleksa artikolo pri la
Baltaj Statoj, la gazeto ■publikigas tradukon de samtema kroniko ape-
rinta er la gazeto «Esperanto » de U.E.A. ; (14-9) : bona propaganda
artikolo kun .anonco de kurso a-1 Grupo e Progreso » ; (17-9) : pri apli-
kado de Esperanto en Radiosfero ; (I8-9) : pri la rekomendo de «
Radio R. L. » (26 9) : pri Esp. kiel klara telegrafa lingvo.

DIEGE. — «Journal de Liége» (23-9): pri E. kiel klara telegrafa

lingvo.
MEALENO. — e. Gazet van Mechelen x, *(15-9) : anonco pri Radio-

parolo pri la Komerca Foiro en Praha; (29-9, 4, 13 10): pri la movado
en Mehleno kaj pri la kurso organizita de la tiea grupo.

«Journal de Malines» (21-9) : pri American Radio R. L. ; pri parolo
el la Radiofona stacio de Praha ; fine : anonco pri ekzisto de nia Inter-
nacia Esrperantista Radio  Asocio ; (5-10: sciigo pri la kurso en Mehleno;
informo pri decido de Ligo de Nacioj pri uzo de Esperanto en la tele-
grafaj rilatoj.

Notinde estas la cita de la grupa kurso en la breŝuro eldonita de
la Urbo pri ĉiuspecaj orgainizajoj instruadaj.

VERVIERS. — «Le Jour» kaj e Le Travail » (27, 28-10) : enhavas
tre ampleksan raporton pri la disdonado de la premioj al la sukceeintaj
gelernantoj de la porinfanaj kursoj.

* *

e Radio-Belge » (25-9) : sciigo pri la decido de « American Radio
Relay Langue » kaj pri la parolado el la stacio de Praha prl la tiea
komerca Foiro.

La 30an de Oktobro tiu semajna gazeto publikigis artikolon pri la
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e Progresoj de la T. S. F.», kaj traktante la ĝisnunajn rezultatojn k,aj
ĉion, kion rezervas la aplikado de tiu nova scienco, ĝi ankaŭ atentigas
pri la bonfara rob (le internacia lingvo. Jen traduko de la tiurilata parto
de la artikolo

Por tiu universala entrepreno, la neceseco de internacia Lingvo
x. sin montras 'dam pli elokvente.

:c. Estas klare, ke internacia interkonsentita lingvo sin trudas en
» radiotelefonio. kiel sin trudis la alfabeto Morse en radiotelegrafio.
» Tiu lingvo estos tre verŝajne unu el la jam ekzistantaj, kiuj plenumas
>> tre bone Ia postulojn pri klareco : Esperanto aŭ Mo, ne gravas. Kio
• meritas konsideradon, estas la utiligo de la jam atingitaj rezultatoj,
» kaj la helpo al la propagando de jam disvastigita lingvo, kiu, metita
» je 1a dispono de ĉiuj popoloj. povus post kelkaj monatoj fari el ĉiuj
» kleraj individuoj unusolan popolon sur la terglobo, parolantan kaj
» skribantan unu saman lingvon.

» Sen iu dubo, tio estus nova klareco disvastigita sur la tuta mondo
y, kaj por disradii tiun lumon, la T.S.F. iĝus ta plej potenca lumturo.

» Provoj jam okazis en tiu direkto ; ili konfirmis denove la aperon,
» kiun oni povas atendi de la granda amatoraro de T. S. F. Car estas

sn.flube de ili, ke oni povas espeli tiun iniciat-kapablon, multe pli al
» de la sciencularo, el kiu kelkaj, pro ŝtaniĝo en siaj teorioj, izolas sin
» en la dogmaro ; estas malfacile , kompreneble, forlasi doktrinojn
» •randpene kre.itajn de La scienculoj.

» En la mondo de la amatoroj, animita de juna kaj arda vivo, neniu
» antailjuko kontraŭstaros la ideon novan kaj fruktodonan, la elpenson
• riĉar. je estonteco.

GRATULOJ.

Geedziĝis la 27an de Septembro niaj gesamideanoj S-ro KA REL
DE CEUKELEER kaj F-ino JEANNE D'ARDENNE, el Antverpeno.
Ni sincere gratulas kaj bondeziras !

NERROLOGO.
Plej terura sortobato frapis unu el niaj plej agemaj aanikoj.

la 3an de Oktobro en Verviers S-ino JOSEPH PIRNAY-DEMEZ, edzino
de la prezidanto de la Esperantista Grupo de Verviers. Si estis mir 44
jara. — Ni prezentas ĉi tie al nia kunlaboranto Joseph Pinay kaj al
liai du infanoj Man plej sinceran kondolencesprimon kaj la certigon de
nia plej profunda simpatio.
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Impresoj a-utunaj

Septembro forêasis la lastajn febrojn aŭgustajn. Lacigita pro la
varmegoj someraj, Naturo nun ŝajnas ripozi sub la milda varmeteco
aŭtuna. — Kio pli agrabla, por kiu amas kaj komprenas la vivon
de l'Naturo, ol vagi, rayante, en la mire bela kamparo?

La kverko, fortika giganto arbara, fiere starigas, al la blua bel°.
sian foliaron bronzokoloran ; tiu-ĉi, kiam la vento blovetas, 3kuata
estas kaj sin miksas kun la arĝentaj folioj de Ptremolo kaj la verlajo
samaspekta de l'lariko.

Sola, maljuna betulo forskuas malĝoje sian grizan kapon, meze
Je tiu arego da folioj ; tiufra konfuzege sin intermiksas, de Ppurnuro
makuloj senlumaj sur tiuj koloroj brilegaj kaj diversaj. Sur la fundo
de Ppejzaĝo, tiel ĉarmega kaj pentrinda, la ilekso faras kiel verdan
kusenon, ornamitan per koralaj beroj. Ce arbara vojturno, staras
majeste, sur trunko elegante longkreska, grandega kaŝtanarbo, kies
flaviĝintaj, krispiĝintaj folioj ko■ras la teron; bak!aŭ ili faros kune
.kun la ruĝaj folioj de Pampelopso kaj la flavruĝaj de Ptilio, tapiŝon
multkolaran kiu kraketados sub niaj paŝoj. Kaj tie, en la fruktoĝar-
deno, la freŝaj vangoj de la pomoj ŝajnas rideti al ni, en Pora lumo
de l'vesperitro. Sed bedaŭrinde, ,post kelkaj semajnpj, la plfj bela sezono
f./riĝos bald,aŭ la malĝoja tempo de Ptagoj nebulaj. se'nsunaj : sub
ĉielo griza, pene detenanta larrnojn, Naturo gainas sin pretigi por la
vintra dormo.

Malfacile disfaldiĝos la floroj aŭtunaj, la lastaj kiujn kisetos la
sunaj radioj : sangruĝaj dalioj kaj krispaj krizantemoj ; multaj el
able nur en tombejo disvolviĝos ; ili ne estos, kiel la aliaj, signoj de ĝojo,
de espero ;  ne, nur malgajaj floroj funebraj, kies petalaran
neniu plu vidos, ĉar la mortintoj eê ne konos nian pian intencon, kiam,
per mano tremanta, ni la bukedon metos sur la grizan ŝtonon mal-
varman.  

PAULA DELTOMBE.

El "Golestan„ (Florejc)) de Saadi
RAKONTO.

Moiso (paco al li) vidis unu derviŝan,kiu tute malgrasegiĝis de ia
ma! sato.

— e Ho Moise ! » diris derviŝo «preĝu al Dio Plejalta, por ke Li
donu al mi la nutrajon, ĉar mi estas mortanta sen fortoj.»

IVIoiso preĝis por ke Dio Plejalta donu al derviŝo la fortojn kaj
Dio atentis la preĝon.

Post kelkaj tagoj Moiso ekvidis, ke oni ekkaptis derviŝon I aj la
homoj ĉirkaŭis lin.

— Kio okazis al li ? » demandis Moiso.
— e Li ekdrinkis la vinon °ni r,,.-q)ondis, disputis kun iu kaj mor

tigis lin. Nun oni kondukas lin al ekzekuto je la rekompenco por la
krimo.»

Kiam Dio kreis sep partojn de mondo, Li donis al ĉiu laŭ lia indo.
Se la mizera kato havus la flugilojn, i elkondukus el rnundo le

genton de pasero. Se la azeno havus du kornojn de bovo, li ne lasus
alĉe si la homon.

Okazas ke malforta retrovas la forton en manoj kaj elturnas la
manojn de malfortaj».

Tiam Moiso (paco al li) ekkonis la saĝegecon de Mondkreirro,
peteg-is pardonon por sia arogado kaj eklegis la verson el Korano.

« Se Dio komencus disdoni la donacojn, ekleviĝus la ribelo sur ;_a
tero ».

Se la malgrandulo ricevas honorojn, arĝenton kaj oron,
Survangon do petas, je vero, lia vizaĝo.
Jes, certe, ne ,satka paras la lastan sentencon.
Sed estas belega, vi scias, formiko sen plumoj.

El persa lingvo tradukis. 	 E. RE'BRIK.

ginipmiriiinglinomillitiiiiiillmionmition pur
La bedauranta Edzo

tdi devas ordigi la hejmon
pos.,, mia ofica labor'
mi devas varti Pinfanojn,
plorantaj ofte en hor' !
Kaj tio dum ŝi trankvile
klaéadas kun najbarin' !
Mi. malfeliĉulo, edziĝis,
sed ve 	  mi bedaŭras in!

Nui durn la ĉiusemajna
Esperantistard kunven',
êe glaso da bruna biero,
foriĝas mia ĉagren'.
Sed kiam mi hejmen revenas,
ba.tono atendas min !
Mi malfeliĉulo, edziĝis,
sed ve ! 	  mi bedaŭras kin !

Post tiu ĉi tera vivado,
— jen mia tutsola espar'! —
mi iros al la ĉielo,
ŝi certe al la infer' !
Mi tiam feliĉa estos,
chan brulos la diablin' !

malfeliĉulo, edziĝis,
sarl ve !.... mi bedaŭras in!

JAN VAN SCHOOR.

Vi, fraŭloj feliĉaj, aŭskultu
konsilon de sTerta vit.'
de ĉiu kntabin' edziniĝi
la sola estas dezir'.
Evitu ŝiajn kaptilojn,
na fidu pri iu vir-inm !
Mi. malfeliĉulo, edziĝis,
sel ve 	  mi bedaŭras kin!

Durn nia gefianĉiĝo
ŝi estis kvazaŭ anĝer
ha ! kiom da belaj promesoj !
hi ! kia estonta ĉielm !
Sel iam edziniĝinta,
Pi j'es diktalorin' !
Mi, malfeliĉulo, erziĝis,
sert ve 	  mi bedaŭras*gin !
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Kialo kaj kielo de miaEsperantisteco
(Fantazio).

La antikvaj Grekoj kredis al mistera sorto, la e Anankê », kiu
regis Diojn kaj homojn. Estis la necieturnebla sorto. — Mi ankaŭ estas
anankê-ano....

Kiam en 1887 la mondo fariĝis la sola heredanto de S' Luanviko,
Lazaro Zamenhof el Varsovio, mi astis konvinkita (kvankam mi ne
estas astrologo), ke mi estos Esperantisto dum mia vivo. Mi antaŭsen-
tis mian sorton.

Kaj efektive 10 jarojn poste na naskikis: mi, t. a. 1 plus 1, ĉar ni
estis dunaskitoj, kvankam niaj gepa.troj tute ne antaŭsentis tiun
sorton. C iu ne estas tiel sen4.ema, ĉu ne ?

Miaj unuaj vortoj estis parafrazo de la unua verso de la himno
«La Espero: « En la mondon venis nova sento... «Efektive, ler la
atestantoj, mi demandis tuj al mia «alter ego»: « Kara samideano, ĉu
vi ne interŝankas poŝtmarkojn? »

Daŭros denove 10 jaroj kis kiam mi ankoraŭ elparolos Esperantan
frazon. Mi devas konfesi pro rnodesteco, ke mi naskikis dum pentekos
ta tago, kaj la biblia historio nin instruas, ke tiu tago estas :.-peciale
taŭga por lerni rapide fremdan lingvon. Kaj estas tute ne strange ke
mi parolis Esperanton. Cu ni ne vivas en la 20a• jarcento, la jarcento de
la «margarino ». kaj aliaj artefarItaj aĵoj?

Tra la mondo iras forta voko » diras la himno. Kaj vere, denove mi
sekvis kin, kaj vokis forte. Kiel ĉ iuj •sperantistoj (kiam ili estas
armitaj per kantlibroj) mi posedis fortan voĉon. Mia patro povas atesti
tion. Car la sekvantaj himnaj versoj apartenas al li.

« Sur flugiloj de facila vento nun de loko flugu ki al loko » Kun
gaje flirtantaj ĉemizaj flugiloj li flugis kun mi de unu loko ĝis l'alia
de la dormoĉambro, kiam mi astis instruanta al li la Esperantan gra-
matikon. Car mia fundamento (ankaŭ la Zamenhofa) havigis ''n ofte
tre agrablan surprizon. Mi dubis nek pri substantivoj, nek pri adjek-
tivoj, nek pri verboj : Dad-a, pip-i, dod-o. Tamen la aaaaaaa-vortojn mi
preferis.

Eĉ nun ankoraŭ substantivo sen difinanta vorto estas monujo sen
monero èu ne ?

Do en tiaj Esperantemaj sentoj mi kreskis «Car rapide :creskas
la afero per laboro de la Esperantcj» kantas la himno.

Miaj lernejaj jaroj mi pasigis «sub la sankta signo de l'espero....
lmespar° je la libertempoj 

Ciam Esperanto efike agis sur min.
« Kolektikas pacaj batalartoj ! Jes, mi estis paca batalanto. Ciu-

foje kiam mi batalis por karoto, ĉerizkerno. turnludilo, k. t. p. mi pace
ricevis la batojn kaj iufoje krome mi devis resti en la lernejo post le
finhoro; mi rigardis la altajn murojn, kaj kun seka okulo, senkonscie
mi diris : «Forte staras muroj de miljaroj »....

Post atendado de 2 horoj, la obstinaj baroj dissaltis, sed... ne
ankorau per « la sankta  amo. ». La sankta amo.... vivas precipe inter

UNIVERSALA ESPERANTO  ASOCIO
Centra Oficejo : 12, Boulevard du Théâtre

GENEVE (Svislando).

Teritorio de U. E. A. Belglando.
eefdelegito Frans SCHOOFS, Kleine Hondstr., 11

ANTWERPEN — ANVERS.
Telefono : 543.71  	 Pokĉeko : 284.20

AL LA BELGAJ ESPERANTISTOJ,

Ni havas la honoron informi vin ke laŭ nia propono la Delagitoj
en Belglando bonvolis voĉdoni por la starigo .de Teritorio de UE.A
Belglando kaj elekti kiel Cefdelegiton.

Sinjoron Frans Schoofs, Del. de UEA en Antwerpen. —La Teritorio
de UEA bavas kiel ĉefan taskon koncentrigi la gis nun clisajn klopodojn
favore al la internacia organiaaĵo, varbi novajn anojn al ki kaj elektigi
Delegitojn tie, kie tiaj ne ankoraŭ estas. La Cefdelegito.do komencas
sian agadon kaj esperas efikan  kunhelpon de ĉiuj laboremaj Delegitoj
en sia teritorio, kiel ankaŭ pi multenombran alikon de la belgaj .Espe-
rantistoj. UEA devas nepre iri el la kadro kaj karaktero de bonfara
societo ; ki devos esti impona per la nombre de siaj membroj, per la
riĉeco de enhavo de sia oficiala gazeto, per la vesteco de sia Jarlibro.
Je tio kunhelpu ĉiuj bonvolaj Esperantisto; ĉiuj devus grupiki ĉirkaŭ
la internacia neŭtrala standardo, kiun tenas UEA. La lando en kiu
sidas la Centro de IJEA havas kiel devizon la frazon : Unu por ĉiuj,

ĉiuj por unu ; al ki plej bone taŭgas kiel nuna karakterizo de nia mova-
do la balga devizo Unueco donas fortecon : Nur per kunigitaj fortoj ni

venkos kaj ni pavas kunhelpi. Se vi ne ankoraŭ estas an de UEA tiam

ne hezitu ; legu la aldonitan informon pri ki, plenigu la alikilon kaj

sendu ĝin al la Cefdelegito, k-un la necesa monsumo el* al la Delegito

de via loko, se tiu estas. Se viaj rimedoj tion permesas, alik'u kiel Sub-

tenant°, ricevonta krom la kutimaj dokumentoj belan literaturajan.

Kun samideana saluto.

• UNI VERSALA .ESPERANTO-ASOCIO.

Henri PETIAG, Komitatano. 	Frans SCHOOFS, Cefdelegito.
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Fondée en 1908, U. E. A. est devenue l'organisation la plus impor
tante et la mieux outillée des Esperantistes ; elle est la base neutre et
internationale sur laquelle s'appuie l'effort commun de tous les Es-
perantistes.

Ne s'immiscant d'aucune façon dans la vie des sociétés nationales
de propagande., U. E. A. rend toutes espèces de servicea au moyen de

Pesperanto dans la vaste domaine de la pratique, et par là,  même U.E.A.
aide de la façon la plus efficace à la propagation de la langue auxi-
liaire pour tous.

Celui qui a appris l'Esperanto et ne s'affilie pas à LLE.A. ressemble
à un abonné au téléphone, qui ne possède pas la liste des abonnés de
son réseau!

Demandez l'envoi gratuit de la brochure illustrée 	U. E. A. jugée
par les Esperantistes» à

Fr. SCROOFS, Délégué principal pour la Belgique,

11, Rue du Petit Chien, XI\ 	 — 	a:aaione 543.74)

à qui on peut adresser  les demandes d'affiliation ainsi que les cotisa-
tions :•Compte chèques postaux No. 284.20.

•

Gesticht in 1908, is U.E.A. f le gewichtigste en de best-werkende

inrichting der esperantisten geworden ; zij is (l.-.? onzijdige internationale

grondslag, waarop de Esperantisten eendrachtig werken.

Zict niet inmengend in :iet leven van de natioiale propaganda-krin-

gen, vervult U.E.A. allarhande diensten door middel van Esperanto,

op liet uitgestrekte werkveld van het practisch leven. Daardoor alleen

ondersteunt U. E. A. op de meest doeltreffende wijze dé verspreiding

der algemeene hulptaal.

Wie Esperanto kent, n geen lid is van U. E. A., ia als iemand-dié

aangesloten is bij een telefoonnet n geen' van dé geabon-

neerden !

Vraag kostelooze toezending van lietPrachtig gefflustreerd boekje

« ULE.A. beoordeeld door dé Esperaritisten» -aan

Hoofd-Atgevaardifde voor ;België.,

11, Kleine Hondstraat, A NTWERPEN. —aa(Tejefam .1343.74)

aan wie ook alle aansluitingen enbiljeirawepatefflieffiztjn : Pastcheck-

2420.

Universala Esperanto-Asocio CELAS
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto.
Plifaciligi la ĉinspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj

sen diferenco pri ra.so, nacieco, regligio aŭ lingvo.
Krei internaciajn servojn uzabiaj de ĉiuj homoj, kies intelektaj

matcriaj interesoj celas trans la limojn de ilia venta aŭ lingva
teritorio.

Kreskiga inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco kaj disvol-
vigi êe ili la komprenon por fremdaj popoloj.

La Asocio estas neŭtrala rilate al religio, nacieco aŭ politiko.

Universala Esperanto-Asocio KONSISTAS:
El olcrnil memibroj cliverslandaj.
El centoj da Delegitoj kaj Vielelegitoj en la ĉefaj lokoj, kiuj respondas

la informpetojn de la membroj kaj helpas ilin okaze de vojako.
El Komitato, elektita de la Delegitoj, el Centra Oficejo, el teritoria

organizo, ktp.

Universala Esperanto-Asocio LABORAS
Por evolui centron cle Esperantista agado bone ordigita kaj forta. Kon-

siderante, ke internacia organizo estas necesa al lingvo internacia
la XIVa kongreso oficialigis WA kiel La tutmondan organizajon
de individuaj Esperantistoj.

Por faciligi al siaj membroj la praktikan uzon de la lingvo kaj favorigi
1.-..aperantan korespondaclon, turis2non, komercajn rilatojn, interktn-
kon deTogtanarkoj, ktp.

Por konatigi la valoron de nia lingvo ée interaataj oficejoj, grandaj
internaciaj societoj ktp. La sukceso de tiuj klopodoj multe dependas
de la nombro de la personoj en kies nomo la Asocio rajtas paroli.

Universala Esperanto-Asocio DONAS
-

laaMernbroj: Membrokarton kaj kvarcentpaka.n jarlibron kun la adre-
soj cle la Delegitoj, Esperantistaj grupoj, gazetoj, organiaajoj, kun
sciigoj pri internaciaj rilatoj ktp. Ciu membro deziranta
aü 	 lajtas presigi tundoje sian adnson en la gazeto
«Esperanto » aŭ speciala aldono.

al la Membro-Abonantoj : La gazeton «Esperanto », internacia ĉef-
organo de la Earerantiatoj, kun artikoloj literaturaj, sciencaj, tek
nikaj kaj precizaj informoj pri la rnovado.

Al la Membro-Subtenantej : kun la supraj dokumantoj, premion kon:
siatantan el valoraj literaturajoj iaŭ elekto el la jenaj 4 séndajoj

. — Verkaro de Zamenhof (Tradukoj de klasikaj verkoj)_ ok volumoj,
éiu 15 X 21 cm.. kune 10*J4 pagoj da teksto.

•— VIVO DE ZAMENHOF. Verkita de D TO Edmond Privat. Originala
eldono sur luksa papero, bele bindita kun 15 bildoj el la vivo de
la Majstro.

8: a– INTERNACIA BIBLIOTEKO ESPERANTA. Plena kolekto de 30 -

	Â. volumetoj ro -4*--ie».j.i	 14 caa, bone enttkerWala.

	

PARNA$10) 	 ,zyfieFpLO.T. Tradukita .de Antonsi...3,9pdbryskj.r.

	

t- 	 v. 	 - 	 ej---n.havas 116 poemojn e 	 lingvoj  majstre tradukitaj; 	 Éin-
Liita 228 pakoi da teksto 14 X 21 cm. 	 j . 	raqtri
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ALIGILO
Bonvolu akcepti mian alikon al UNIVERSALA ESPERANTO-

ASOCIO kiel Membro — Membro-Abonanto — Membro-Subtenanto (*)

— laŭ la kondiĉoj montritaj. Mi pagas la kotizon de 

belgaj Fr. kaj petas alsendon de la dokumentoj; (*) mi, elektas kiel

premion

LA KOTIZOJ ESTAS:

(Oficiala prezo en ora valoro)

	

Membro	 Membro-Abonanto	 Membro-Subtenanto
(M) 	(MA)	 (MS)

	5 Fr. 	12,50 Fr. 	 25 Fr.

POR BELGAJ ESPERANTISTOJ

	10 Fr. 	25 Fr.

Loko

Provinco ktp.

Familia nomo

Antaŭnorno : 	

Profesio :

	Adreso • 	

	Dato
	 Subskribo

..(*) Post plenigo sendu tiun ĉi aliĝilon al la loka delegito de U.E.A.

aŭ al la Cefdelegito por Belgujo : Fr. SCHOOFS-Antverpeno. — Pat-

ĉeka konto : No. 284.20.

gesamideanoj, plibone geverdstelanGj...
Jam mia patrino ricevis la viziton de Sinjoro, kiu raroladis tiel

longe kaj arte kaj torente, ke i vidis pli ol mil verdajn-steletojn antaù'
l'okuloj. i pagis sumon kaj ricevis malkaran libreton kun bildetoj, kaj

fariĝis samtempe abonantino de Esperanta gazeto.
ee L'espero, lmobstino kaj la pacienco.... murmuris la Esperanto-

vojaĝanto, enp(Aikante la monon.
(Iris nun mi ne ricevis numeron de tiu gazeto. Eble ki estas eldonita

de la .Esperantistaro sur planedo Marso kaj la forsendado prokrastikis
pro la striko de la fervojistoj...

Restis al mi la bildotabuloj.... Mi benis kaj benas kaj benos ilin
kiel min unua Esperanta katekismo. Kun melankolio mi rememoras
la esperantan vorton ; nu elparolis

SENHA RULO — kaj de tiu momento mi estis la gloro de mia
klaso, de tiu momento mia irstruisto de banala «kletskop » fariĝis
mistera e senha rulo ». Esperantista pionoro dirus : «Esperanto fosas
sian sulkon ! Esperanto eniras la lernejojn ! La estonteco estas nia!»

Poste mi aĉetis la dekcentiman gramatikon. Mi pristudis tin tiel
longe, ke ĝi ne plu estis ekkonebla, sed mi konis parkere la sekvantajn
vortojn

citrono, matraco, teatro, lampo, glaso
laberdano, lama, nevo, nobla, nul
numero, somero, generale, hordo, grado, gramo
kara samideano, bonan tagon, kiel vi fartas, patro Irai patrino.
Ne estas multe, vi diros. Atendu. La fato ne ekdormis. La Esperan-

ta kern'o pligrandikis en mia «MI MEM ». Ekstere oni povis rimarki la
simptomon de verda koloro malantaŭ miaj oreloj. Interne je mia trank-
vileco kiam mi senvestis min en mathelo, mi konis la « vojon » (de nia
majstro).... al min lito ; kaj min ne timigis la n'oktaj fantomoj la
batoj de Psorto, la mokoj de Phomoj «La batoj de Psorto ».
La sorto, al mi estis favora... «La mokoj de Phomo»... Ho, min] gesa-
mideanoj, la Majstro diras tiel prave: « Eĉ guto malgranda franante
kostante» en nia gorĝo penas percligi al ni nian ekvilibron; sed ĉiam
nur «rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante mi iris....»

Dum la jaroj parto de la «sankta amo» alvenis pli kaj pli: la inter-
naciaj sentoj. En mia naskikurbo mi ofte havis Pokazon vidi aliajn
rasojn. Sur la birdfoiro mi vidis nigrulojn boksi kun la konata « Porcio
da Supo kaj mia koro malfermiĝis por tiuj homoj. Iam en la haveno
mi ĉeestis interbatiĝo inter blankaj kaj flavuloj. La flavuloj forkuris
kun bluaj okuloj...

Morgail », mi pensis, « morgaŭ, malriĉuloj, miaj fratoj, viaj okuloj
iĝos verdaj. La verda Esperanta idealo forigu de vi viajn suferojn....

« La popoloj faros en konsento
« Ulm grandan rondon familian. »

Per tiuj vortoj homamantaj mi finos por hodiaü. Alian tagon mi
parolos al vi pri la rob o de nia kara, belsono lingvo en mia posta vivo :
mia partopreno en la Esperanta movado, la Esperanta mankado, la
Esperantaj kursoj kaj ekskursoj. la esperantaj clancado. kanta.10 kal

100 Fr. belgaj.
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deklamado — kaj fine pri mia Esiperanta kariero, kiu havigis min, kiel
vi scias, katedron en la Esperanta universitato de Patagonujo.

Mi intencis nur hodiaü montri al vi la misteran influon de
Esperanto sur homa vivo. Mi estas dirinta. 	 Profesoro MALIDO.

Esperantista A kademio
Baloto de unu Akademiano por la rusa lingvo (Posteno 11).
Voĉdonintoj : 87 .
Voĉoj por S-roMEDEM

	
46 Elektita

Voĉoj por S-ro FIŜER (FISHER) .. 	 40
Voĉdonilo sur kiu .ambaŭ nomoj estis strekitaj

	
1

87
Du cirkuleroj, entenantaj voĉdonilojri„ senditaj al la 2 jenaj L. K.-

anoj Sroj D-TO B. BRACZ (Matrai utca 9, Budapest — Hungarujo)
kaj L. DREHER( êe ;S-ro Rapelski, Byalstok — Polujo), revenis kun
la poŝta nota « Nekonata». Tiuj ĉi L. K.-ano• estas ipetataj konigi al
la Prezf.clanto sian nunan adreson.

La Akademio korrsista.s do nun el :
Prof. Tli CART. Prezidanto (Posteno 3); — S-roj LX. WARDFN

(P. 9) kaj D-ro DIETTERLE (P. 5), Vic-Prezidantoj — Prof. E.
GROSJEAN eta..0 PIN, Direktoro de la Sekcio F. Komuna Vortaro » (P.
5) ; — D-ro W. LIPPMANN, Direktoro de la Sekcio «Gramatiko » (P.
4) ; — D-ro E. PRIVÂT, Direktloro de la Sekcio «Konkursoj kaj Pre-
rnioj» (P. 2) ; — S-r W. Halley 17). P. Christaller (P. 10),
P. CORNET (P. 18), A. DOUBROWSKI (P. 16) ; V. INGLADA (P.
14). J. R. G. ISBRUCKER (P. 1), E. KVIINI, (P. 8). P. LENGYEL (P.
13), P. MEDEM (P. 11), B. MIGLIORINT (P. 6), E. A. IVIILLJDGE
(P. 12), P. .NYLEN (P. 7).

La estraro estas elektita en la jaro 1923 kaj estas rebalotota
en 1926.

POSTENOJ REBALOTOTAJ :
En 1925 : 7, 17, 1, 10, 6, 9 — en 1928 : 13, 15, 18, 8, 2, 3 ; — en

1931 : 5, 4, 14, e, 16, 11
AKADEMIAJ KORESPONDANTOJ :

S-ro ROI.LET DE L'ISLE (Scienca kaj Teknika Vortaro) ; S-ro
SETALA (Firma Lingvo), S.l.() M. SOLA (Kataluna) ; S-ro A TELLI-
NL (Ladino) ; D-ro Leono ZAMENHOF (Pola) ; S-ro Everardo BACK-
IIEUSER (Portugala Lingvo).

SEKCIOJ:
Komuna Vortaro : Prof GROSJEAN-MiA.UPIN, Direktoro: S-roj

BAILEY, MIGLORINT, MILLIDGE, NYIJEN ; BUNEMANN, SOf4,
membroj.

Gramatiko : .D-ro LIPPMANN, Direktoro ; Sroj OFFRISTALr
LER, CORRET, LENGYFJ".. ; 00,LIAGSON, STOJAN, membroj.

Konkursoj kaj Premioj : D-ro PRIVÂT, Direktoro S-roj ISBRUO
KER, KUHNL ; S-ino HANKEL, S-roj de MENIL, STRCELE, membroj.

Diversaj informoj

Ni ricevis katalogon-prospekton de la fitmo L. Seheerders-Van Kerc-
kove, fabrikisto de konstrumaterialoj, en St. Niklaas (Waas). Tiu bro-
guro enhavas la informon, ke «korespondado estas ebla en franca,
angla, germana, Esperanta kaj itala lingvoj ». S-ro Scheerders, kiu
estas granda favoranto de nia movado, donas imitindan ekzemplon.

El Rusĉuk (Bulgarujo) estas anoncita la ekapero de du novaj
gazetoj en Esperanto

« Reklamo », speciala komerca reklamoĵurnalo.
«Filatelisto », speciala filatelista reklamoĵurnalo.
Kiu deziras plian informon Mn turnu al S-roj St. Uztinov kaj VI.

Georgiev, Str. Skobeleva, 38, Rusêuk (Bulgarujo).

AL elLIT.AGA GAZETO EN ESPERANTO? — La Esperanta
semajna gazeto «Esperanto Triumfonta eldonata en Hormm-Köln
(Germanujo) anoncas ke, de la la cle Decembro ki aperos dufoje en élu
semajno. La prezo en Belgujo estos po Fr. 0,40: Oni abonas ĉe Fr.-
..Schoofs, Poŝtĉeka No. 28420, Antverpeno.

La 9an de Aŭgusto, en la sendstacio Praia Vermelha (S.P.E.), de
la Nacia Telegrafo, S ro. ink. Luiz Porto Ca/Teiro Netto komencis ok-
lecionan kurson de Esperanto, kiu estas bone akceptita de la radioama-
toroj.

Kelkajn tagojn poste tiu sama stacio disradiis la esperantan kanton
«En nia lando » kantitan de S-ro. d-ro. Luiz Lima Vianna.

La revuo « Radio », oficiala organo de la «Radio Societo de Rio de
Janeiro », publikigis lki tutan paroladon pri Esperanto faritan de D-ro.
E. Backheuser je la 20a de Junio lasta.

La tniva Brazila Kongreso de Kontoscienco, okazinta en Rio de
Janeiro dum la monato Aŭgusto, aprobis unuanime la jenan rezolucion
prezentitan de D-ro. Carlos Dorningues, prezidanto de Brazila Klubo
4: Esperanto » : «Devas esti enmetita en komercajn kursojn la instruado
de la internacia lingvo Esperanto, kiel helpa mondlingvo », la sola efika
solvo de la grava problemo de la internacia kompreno.

La raportinto estis D. ro. Figueira de Mello, vicdirektoro de Komer-
ca Akadernio en Rio de Janeiro.

La 2an de Aŭgusto fondikis en Ro de Janeiro grupo nomata
Brazila Esperantista Klubo de Meclicino-Studentoj ».
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Spritajoj
TRE FLATANTA

Pripensu nur ! Hieraii la dinktoro diris ankoraŭ al mi ke mia lasta
teatraĵo estus belega, se ki estus pli mallonga je unu akto.

AMIKO : Nu ! Estis eble unuakta teatraĵo?

A. - - Oui ĵus estas farinta novan eltrovon : ĉemizojn sen butonoj !
B. (edzikinta de post tri jaroj). — Nenion alian? Tiujn portas mi

jam dum tri jaroj !

BOXA ANTAtIVIDO.
«eu ni estas solaj? » demandis aktoro, malbone ludante, dum la

tria akto de teatraĵo, kiu allogis nur malgrandan aŭdantaron. «Ne,
amiko,» aŭdikis voĉo el la galerio, esed je sekvanta reprezentado vi
certe estos !»

« Cu vi •nkorail ĉiam serĉas vian hundon ? »
« Jes, kompreneble !

Sed kial vi ne enrnetas anoncon en la ĵurnaloin ? »
e Tute sennecese, mia hundo tamen ne scias legi. »

*0 *

EN LA LERNEJO.
INSTRUISTO : e Nu, Joĉjo, kiam estas kvin kaj uuu?
Joĉjo silentas.
INSTRUISTO : e Supozu untifojm:. Joĉjo, ke mi donas al vi kvin

kuniklojn kaj poste ankoraŭ unu ; kiem da kunikloj havas vi tiam. »
JOCJO : « Sep ! »
INSTRUISTO: «Sep? Estas tamen nur ses? »
JOJO : «Jas, Sinjoro, sed mi jam havas kuniklon, hejme ! »....

IMI!111111111g 11111111111111!1:1■1[11111111 111111 111111111%1111111111111111111 11111 11111C1111111111111111111111 1F11111111111111111111111111IIIIIIM IIIIIIMMIIII!!!!Mffr

PREMIO AL NIAJ ABONANTOJ.

Kun éi tiu numero ni sendas se-apage al ĉiuj abonantoj ekzemple
ron de la 56-paka broŝuro eldonita de la Itala Komerca Cambra por
Svislando, errhavanta la francling-van raporton pri la Venezia Konfe-
renco intemacia (1923). — Ni tre rekomendas uzon de tiu broŝuro por
propagando inter ne-esperantistoj. — Pliaj ekzempleroj de la raporto
estas havehlaj de ni po Fr. 1.—.

11111111111111111113111111111111111111111111111111111:19111111111111[1111111111111111111111111i1111111111111#111111111111111111Mlitin1111111111111110111111111111111111111111111ij:11111111111M
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La Kapricoj de Mariano
ALFRED DE musssr

(-Daŭrigo)

OKTAVO. — eu cstas libro, kiun vi tenas ?
CELIO. — Jes, kaj kiun vi verŝajne ne legis.
OKTAVO. — Tre verŝajne. Kiam oni legas unu, ne estas kialo par

ne legi eiujn
legante. — « Kiam la koro spertas sincere profundan am-

senton, ki ankaŭ spertas kvazaii lacikon kaj senenergion kiuj igas"ĝin
sopiri je la morto. Kial? 111i ne scias ».

OKTAVO. — Mi ankaŭ ne.
CELIO, legante. — «Eble estas la sekvo de la unua amo, eble estas,

ke tiu vasta dezerto kie ni estas, timigas la rigardojn de tiu kiu amas,
eble ĉi tiu tero ne plu ŝajnas surlokebla al li, se li ne i.povas tie trovi
tiun feliĉon, novan, nuran, senlimau, kiun lia koro imagas al li »

OKTAVO. — Se.', diablo ! kontraŭ kiu vi koleras?
ĈELIO, legarrte. — «La kamparano, la rnaldelikata laboristo, kiu

nenion scias, la timema junulino, kiu kutime tremas je la nura penso
al la morto, plikurakikas tiom, kiam ŝi amas, ke ŝi eê direktas rigardan
al tombo. » Oktavo, la morto nin gvidas al Dio, kaj miaj genuoj fleks-
ikas kiam mi pensas pri tio. Bonan vesperon, amiko mia.

OKTAVO. — Hien vi iras ?
CELIO. — Mi havas aferon en la urbo êi tiun vesperon, adiaŭ,

faru kion vi volos.
OKTAVO. — Vi aspektas kvaz.e.di vi irus dronigi vin. Sel tiu

morto pri kiu vi parolas, ĉu vi hazarde timus ĝin?
CELIO. — Ho! se mi estus povinta famiĝi en turniroj kaj bataloj!

sa estus estinta permesate al mi porti la kolorojn de. Mariano kaj
tinkturi ilin per mia sango ! se oni es:us doninta al mi rivalon par
batali kontraŭ li, tutan arrneon por batalinviti . ke la ofero de mia
vivo estus estinta utila por ŝi! mi kapa bllls agi, sed mi tute ne scias
paroli. Mia lango tute ne servas mian koron, kaj mi mortos ne kom
preniginte min, kiel mutulo en malliberejo.

OKTAVO. — Nu, Cello, pri kio vi pensas? Estas aliaj Marianoj
sub la ĉielo ; vespermanku ni kune, kaj moku ni tiun Marianon.

CELIO. — Adiaŭ, adiaŭ, mi ne povas pl'. longe haltiki. Mi vido vin
morgaŭ, amiko mia.

TRIA SCF:N(1.
OKTAVO, sola.

Celio, aŭskultu do ! ni trovos por vi Marianon tre kentilan, dolĉan
kiel ŝafit'o. — Vere, jen stranga afero ! Malgraŭ ĉio, mi ne cedos. Mi
estas kiel viro kiu tenas la ludsumon de faraono por la konto de aiinlo
kaj kiu haves la bonŝanĉon kontraii si : li pli volonte lronigus sian plej
bonan amikon ol cedi : kaj la kolero, pro la perdo per la mono de euh:),
lin centfoje pli ardigas ol lia propra ruina povus fari. — Ha ! jen
Mariano, kiu eliras. Ai iras sendube al la posttagmeza diservo. Si al-
prok.simikas malrapide.
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KVARA SCENO.
OKTA VO, M,A RIA NO

OKTAVO. — Bela Mariano, vi dormos trankvile. La koro de Celio
apartenas al aliulino, kaj ne plu estas sub viaj fenestroj ke li donos
siajn sererta (I o jn

MAMAN°. — Kiom bedaŭrinde! kaj kiom malfeliĉe, ke mi ne
povis partopreni en Lia amo. Jen kiel la hazarrio malhelpas min, min
kiu estis ekamonta lin !

OKTAVO. — Cu vere,?
MARIA2•1-0. — Jes, je mia animo, ĉi tiun vesperon aŭ morgaŭ

matene, dimanêe plej malfrue, mi juras al vi. Kin ne sukcesus pPr am-
basadoro kiel vi? Kredeble lia pasio por mi estis io kvazaŭ bina aŭ
araba, ĉar interpretisto estis necesa al ĝi, kaj ĝi ne povis klarigi sin tute
sole.

OKTAVO. — Sercu, Aercul ni ne plu timas vin.
MARIA». — Aü eble tiu amo estis ankorail malfeliĉa suĉinfano,

kaj vi, saĝa nutristino, tenante ĝin en vindoj, vi faligis gin, la kanon
antaŭen, promenigante 'gin tra la urbo.

OKTAVO. — La saĝa nutristino nur trinkigis al li ian lakton kiun
la via sendube enverŝis en vin, kaj abunde, vi biwas ankoraŭ sur viaj
lipoj guton da 1, kiu intermik.siĝas kun ĉiuj viaj paroloj.

MAMAN°. — Kiel estas nomata tiu mirinda lakto?
OKTAVO. — La indiferenteco. — Vi kapablas nek ami nek malami,

kaj vi estas kiel la rozoj en Bengalujo, :Mariano, sen dornoj, kaj sen
orloro.

MAMAN°. — Bone dirite. Cu vi antaŭe pretigis tiun komparon ?
Se vi ne forbruligos la malnetajon (le viaj paroladoj, donu ĝin al mi,
mi petegas, per ke mi lernigu ilin al mia papageto.

OKTAVO. — Kion vi trovas en ĝi, kio povas vin ofendi? Floro
sen parfumo ne estas pro tio malpli bela; tute kontraŭe, estas la plej
belaj, kiujn Dio taris tiel; kaj Aajnas al mi ke pro tio vi ne rajtas

MARIANO. — Mia kuzo, ĉu vi ne plendas la sorton de la virinoj?
Jen kio okazas al mi: la sorto dekretas ke Celio amas min, aŭ kreas
ami min, Celio diras tion al siaj amikoj, kiuj dekreta,s siavice ke, je
puno de morto, mi devas ami lin. La napola junularo honvolas sendi al
mi, per via persono, indan delegiton, komislitan por sciigi al mi, ke mi
devas ami tiun sinjoron Ĉelion antaŭ ok tagoj. Pripens.0 tion, mi petas
vin. Cu ne estas tre malestiminda virino, kiu obeas kiel petite, je la
fiksita boro, al tia prolpono? eu oni ne diros multajn malicaĵojn pri
ŝi, ŝin montros per la fingro kaj faros per e ia nomo la rekantaĵor.
trinkkanto? — Se ŝi rifuzas, kontraŭe, ĉu ekzistos monstro komparebia
kun 'Ai? Cu estos statu° pli maLvarma ol i ? Kaj la viro, ldu
parola.s al Ai, kiu kuraĝas haltigi ŝin sur publika placo, kun Aia prei-
libro enen la mano, ĉu li ne rajtas diri al Ai : Vi estas rozo el Bengaluĵo
sen dornoj kaj sen parfumo ?

OKTAVO. — Kuzino, kuzino, ne koleru.
MARIA». — Cu ne estas io tre ridinda la horresteco kaj la ju-

rita fideleco? La edukiteco de knabino, la fiereco de koro kiu imagis
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al si ke ĝi valoras ion, 	 kiu, por meriti la respekton de la aliaj.
komencas per respekto al si mem? Cu êio tio ĉi ne estas sonĝo, sap-
veziko, kiu je la unua sopiro de laŭmoda kavaliro, devas disvaporiĝi en
la aero ?

OKTAVO. — Vi tute eraras pri miaj intencoj kaj tiuj de Ĉelin.
MARJANO. — Kio estas, ĉion konsiderante, virino? La okupe de

uniu momento, vana ombro kiun ami oni Aajnigas, por ĝui la plezuron
diri, ke oni amas. Virino! estas (liste°. Cu oni ne povus diri, kiam o
renkontas iun el ili: Jen bela kaprico kiu preterpasas. Kaj ĉu en tiaj
aferoj ne estus naiva knabo, tiu k:u mall_vus la okulojn antaŭ Ai, kiu
dirus mallaute: «Jen eble la feliĉo de tuta vivo», kaj kiu lasus preter-
pasi gin? (Si lotiras).

KVINA SCENO

OKTAVO, poste KELNERO
OKTAVO. — Tra, tra, 'pain! puni! tra dera la la! — Kia stranga

virineto! — (Vokante al la gastejo). He! hela! (Al kelnero kiu &iras
el la gastejo). Alportu, sub êi tiun laŭbon, ian botelon da vino.

LA KELNERO. — Laŭ via deziro, ekscelenco. Cu vi deziras «ia
cryma Christi ? »

OKTAVO. — Boue, bone. (Li skribas kelkajn vortojn per krajmo).
Iru serĉi en la ĉirkaŭaĵaj stratoj la sinjoran moA4,on Celio, kiu portas
malhelan mantelon kaj jakon ankoraŭ pli malhelán. Vi diros al li ke unu
el Wij amikoj tute sola trinkas « lacryma-Christi ». Poste vi iros ai la
Granda Placo, kaj vi transdonos ĉi tion en mia nomo (Li donas al li
folicton (le sia skribtatruleto) al iu Rotzallado, kiu estas flavruĝbara,
kaj kiu estas ĉiam apud sia fenestro.

SESA SCENO

OKTA.VO, pos4.e KLACTDIO, TIBIA

OKTAVO, sola. — Mi ne scias kion mi havas en la gorĝo, mi estas
malgaja kiel dum tago post festo. Mi ankaŭ bone agos vesperman-
kante ĉi tie. Ĉu mi. emas dormi? !Mi sentas min tute rigidigita. (klaŭdio
kaj Tibia eniras). Ha ! kuzo Mar-14o, vi estas bela juĝisto ; kien vi inas
tiel rapide?

KLAÛDIO. 	 Kion vi intencas diri per tio, Moizno Oktavo
OKTAVO. — Mi intencis diri, ke vi estas belforma urbestro.
KL1AŭDIO. — Cu pro la linevajo aŭ éu pro la fiziologia.ectro?
OKTAVO. — Pro la lingvajo, pro la lingvajo. Via vesto ..7.stas ple-

na de elokventeoo kaj viaj brakoj estas du ĉarmiaj parentezoj.
KLKIDIO. — Inter parenlezoj, .'Moto Oktavo, ŝajnas ke la frap-

ilo de mia pordo bruligis viajn fing-rojn.
OKTAVO. — Kiamaniere, klizo plena de scienco?
KLAÜDIO. — Volante frapi r ĝi, kuzo plena de ruzo.
OKTAVO. — Aldiru maltime, plein e risspekto, Klafidio, per la

frapilo de via pordo; sed vi povas freŝnove pentrigi ĝin, n? timante ke
mi malpurigos per ĝi la fingrojn.

KLADDIO. — Kiel, kuzo plena de trivialaj Aercaĵoj?
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OKTAVO. — Neniam frapante, kuzo plena de pika ŝercemo.
KLAVDIO. — Tio tamen okazis al vi, ĉar mia edzino ordonis al

siaj sersistoj fermi la pordon antaŭ via nazo je la unua olarszo.
OKTAVO. — Viaj okulvitroj estas ntiopaj, juĝisto plena de gracia;

por via komplimento vi eraras pri la .adreso.
KLAtDIO. — Miaj okulvitroj estas bonegaj, kuzo plena de rebataj

respondoj. Cu vi ne faris al mia cdzino aman deklaracion?
OKTAVO. — Je kia okazo, subtila magistrato?
KLACDI0. -- Okaze de via amiko telio, komplezema kuriero

bedaŭrinde mi ĉion aŭdis.
OKTAVO. — Per kiu orelo, nekoruplebla senatena?
KLACIDIO. — Per tiu de mia edzino, kiu ĉion rakontis al mi, kara

ami nsl u mistaĉo.
OKTAVO. — Nepre certe, adorata edzo ! Cu nenio restis en tiu

karma orelo?
KLAÜDIO. — Restis ia respondo, ĉarma trinkemulo, kiun mi

e.atas komisiita fari al vi.
OKTAVO. — Mi ne estas komisiita ['gin aŭskulti, kara protokolo.
KLAÜDIO. — Estos do mia pordo mem, kiu 'kir faros al vi, arninda

ludisto, se vi kuraĝas konsulti
OKTAVO. — Tien mi tute ne deziras, kara mortvera:ikto ; mi vivos

feliĉe sen tio.
KLACIDIO. — Ke vi povu tion fari trankvile, kara ludkomisiisto !

Mi deziras al vi mil prosperaĵon. (Li foriras, sekvata de Tibia).
OKTAVO. — Trankviliĝu pri tio, kara mallibereja riglilo ; kaj

dormu trankvile kiel dum la juĝkunsido.

SEPA SCENO.
OKTAVO, LA KELNERO.

l. KELNERO. — Sinjoro, la flavruĝhara fraiilino tute ne estas
apud sia fenestro ; ŝi ne povas veni al via rendevuo.

OKTAVb. — Ke la diablo ŝin forp.ortu, kaj vin askaii !
LA KELNERO. — Kaj la sinjoro kun la malhela mantelo ne estas

en la ĉirkaŭajaj stratoj ; sed mi renkontis lian lakeon al kiu mi diris
ke li iru lin serĉi. (Li reeniras en la gastejon).

OKTAVO. — La pesto estu en la tuta universo ! Cu estas decidite ke
mi vespermanĝos sola -hodiaŭ?  Kion, diable, mi farikos (La kelnero
alportas botelon da vino kaj pokalon, li metas ilin sur la tablon kaj
reeniras en la trinkejon.) Bone ! bone ! ĉi tio konvena al mi. (Li eksi
das kaj enverŝas por si). Mi estas kapabla enprofundigi mian malĝojon
en tiun vinon aŭ &menez tiun vinon en mian malkojon. Ha! ha! la cliser-
vo estas finita ; jen Mariants, kiu revenaa.

OKA SCENO.

OKTAVO, sidanta, MAMAN°.

MARIANO. — Cu vi estas ankoraŭ ĉi tie. moŝ'o Oktavo. kaj jam
e la tablo. Estas iom malgaje sin ebriigi tute sola.
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OKTAVO. — La tuta monda min forlasis. Mi penas duoble vidi, por
servi al mi mem kiel kunestanto.

MAMAN°. — Cu vere? ĉu na estas  unu sola el viaj amikoj, kiu
malpezigas i.l vi iun teruran ŝarĝon, la solecon ?

OKTAVO. — Cu mi povas diri al vi mian penson? Mi invitia ian
Rozalindan, kiu estas unu el miaj arnikinoj ; M vespermanĝas en la urbo
kiel •obeliao.

MARIANO. — Estas malbona afero, sendube, kaj via koro devas
senti pro ĝi teruran enuon.

OKT.AVO. — Enuon, kiun mi ne povus esprimi, kaj kiun mi vane
komunikas al ĉi 'tiu pokalo. La sonorilado de la s:iservo fendis  la kranion
al mi por la tuta posttagmezo.

MARIANO. — Diru al mi, kuzo, ĉu estas vino da po kvindek ceadoj
kiun vi trinkas?

OKTAVO. — Ne ridu pri ĝi estas lacryma-christi, nek pli nek
malpli, kaj bon gusta.

MARI A.NO. — Tio mirigas min ke vi ne trinkas vinon de po
kvindek cendoj ; trinku ĝia, mi petegas vin.

OKTAVO. — Kial mi trinkus ĝin, mi petas.
MAMAN°, — Gustumu ĝin ; mi estas certa ke neniu diferenco

estas kun tiu.
OKTAVO. — Dio gardu min pro tio ! Ĉu vi mokas min?
M.ARIANO. — Cu vi opinias k?, estas granda diferenco?
OKTAVO. — Tre carte.
MlARIANO. -- Mi kredis ke estas pri la vino kiel pri la virinoj.

Kiel a.bomeninda estas do via koro, kies konduto estas diktata de viaj
lipoj? Vi ne trinkus la vinon, kiun trinkas la popolo ; vi aimas la virin-
ojn, kiujn ĝi amas. La spirito nobla kaj posziema de tiu orumita botelo,
tiuj mirindaj dukoj kiujn la lafo de la eVsuvo fermentis sub sia fajra
suno kondukos vin al ia banala plezurŝajno ; vi ruĝiĝus trinkante mal-
delikatan vinon, via gorĝo ribelus. Ha! viaj lipoj estas delikataj., sed via
koro ebriiĝas facilege ! Bonan vesperon, kuzo ; ke Rozalindo  venu kon-
soli viajn enuojn !

OKTAVO. — Du vortojn, se plaĉa.s al vi, bela Mariano, kaj mia res-
pondo estos mallonga. Kiom da tempo, vi opinias, ke oni devas amindumi
la botelon kiun vi vidas, por akiri de ĝi favoran akcepton. Ci estas, kiel
vi diris, tutplena je eiela spirito, kaj la vino de la popolo similas tiom
malmulte al ĝi kiel kamparano al sia Sinjoro. Tarnen, rigardu kiel
estas bona persono. Unu vorto sufiĉis por ĝin elirigi el la provizkelo
tute polva ankoraŭ, ĝi fana-sis tiun lokon por doni 41 mi horkvaronon da
forgeso, kaj morti ! Cia krono, purpurigita per odoranta vakso, tuj
polviĝis, kaj, mi ne povas Icaŝi en al vi, ĝi preskaŭ tute pastis sur miaj
lipoj en la ar-do de la unua kiso.

MARIANO. — Cu vi estas certa ke ĝi valoras pli? Kaj se vi estas
unu el ĝiaj veraj amantoj, ĉu vi ne irus, se la recepto estus perdita, serĉi
la laatan guton ĝis en la faŭko de la vulkano?

OKTAVO. 	 valoras nek pli nek malpli. Dio ne kaŝis ĝian
fonton en la supro de neialirebla montpinto, en la fundo de profunda
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kaverno ; li pendigis gin en orumitaj beraroj sur niaj brilaj rnontetoj.
Es:as vere, ki malofta kaj mult?.?kosta estas, sed ĝi ne malpermesas, ke

ani alprok.simiĝas 'gin. Ĝi vidigas sin en La sunradioj, kaj tuta kortego

de abeloj kaj de vespegoj zumadas ĉirkaŭ ĝi matene kaj vespere. La

soifeganta vojaĝanto povas ripozi sub kiaj verdaj branĉetoj ; neniam

la-sis lin sopiri, neniam rifuzis al li la dolĉajn larmojn per kiuj lia

koro ‘cs.tis plena. Ha, Maria-no! la beleco estas fatala doto ! La saĝeco,
pri kiu ĝi fanfaronas estas fratino (le la avareco, kaj estas kelkfoje pli
da pardona kompato por ĝiaj malfortecoj ol por ĝia krueleco. Bonan
vesperon, kuzino . Povu Celio vin forgesi ! (Li eniras en la gastejon).

NACA SCENO.

KLAÜDIO, MA1I1ANO.

KLA.CDIO. — Ĉu vi pensas ke mi estas ĉifonpupo, kaj ke mi estas
sur la tero por timigi la birdojn?

blARIANO. — De Ide venas al vi tiu gracia ideo?
KLACDIO. — Cu vi penas ke homo de mia graveco nescias la

valoron de la vortoj, kaj ke oni pavas moktrompi lian trokredemon kiel
tilla"' de stratda.ncisto?

MARIANO. — Kontraŭ kiu vi koleras ĉi tiun vesperon?

KLACDIO. — Cu vi pensas ke mi ne aŭdis viajn proprajn parolojn:
«Se tiu viro aŭ lia amiko sin prezentas al mia pordo, ke oni efermigu kin
antaŭ li ! » Kaj ĉu vi kredas, ke mi opinias -dece ke vi interparoladas
senĝene kun li sub laŭbo?

MARLANO. — Cu vi vidis min sub laŭlx)?
KLACIDIO. — Jes, jes, per miaj propraj okuloj, sub la lafibo de tiu

trinkejo. La labo de trinkejo tute ne es-tas Tyarolejo por edzino de ma,.
gista-aano, kaj estas neutile, ke oni fermig-u sian perdon kiam oni sin
riskas sub libera ĉielo kun tiom malrnulte da sindeteno.

NIARIANO. — De kiani es-tas malpermesate al mi, ke mi parolu
kun unu el viaj parencoj?

K.LACTDIO. — Kiam unu el miaj parencoj estas unu el viaj amantoj,
kon venue tion eviti.

MA-RIANO. — Oktavo, unu el miaj amantoj ! Cu vi perdas la sa-
gon ? Li dum sia vivo arnindunds neniun.

KLAÜDIO. — Lia karaktero eWas rnalvirta ; li estas diboĉulo.
MARIANO. — Kialo despli, ke li ne estas, kiel vi diris tre agrable,

unu el miaj amantoj. Interparolado kun Oktavo sub laŭbo de trinkejo
plaĉas al mi.

KLAÜDIO. — Ne instigu min al iu bedaŭrinda ekstremeco per viaj
malsaĝaj straingajoj, kaj pripensu 'don; vi faras.

MARIANO. — Al kiu ekstremeco vi volas ke mi ins:ig-u vin? Mi
estas scivola pri tio kion vi farus.

KLACIDIO. — Mi malp:rmesus al vi, ke vi renkontu lin kaj parolu
al li ion vorton, nek en mia domo, nek en alia domo, nek sub libera
ĉiel o.

(Daŭrigota).
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