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Nepresitajn manuskriptojn oni ne resendas. — La Reclakcio konservas por
Ji la rufian korekti laûbezone la manuskriptojn.

Al niaj Legantoj
Prezentante al la legantoj de B. E. n:ajn plej korajn bondezirojn

okaze de la nova jaro, rL petas ilin, ke ili SENPROKRASTE pagu sian
abonon por 1925.

La izolaj abonantoj pagu tuj al nia potĉeka konto Nr. 399.84 (8-ro
Mathieux, Kasisto de Belga Lige Esperantista, Bruselo); la anoj de
-grupoj alikintaj al Belga Ligo ne prokrastu havigi al la kasisto de sia
grupo la kotizon por la jaro 192! Ili ne forgesu, ke precipe la eldono
de la unua numero estas malfacila por ni se Ia reabonado ne flue okazis.

Ke nun èiuj sinceraj Esperantistoj en Belgujo apogu niajn' penadojn
plenumante sian personan devon kontraŭ la komuna afero. Ili instigu
ankaŭ ne jam a,bortintajn sarnàleanojn partopreni nian laboron per
alio al Belga Ligo Esperantisto, alio per kiu ili ricevas ankaŭ Man'
organon.

Ĉiu faru sian malgrandan streĉon, por ke ni povu efektivigi nian
gravan kaj necesan propagandan laboron, kaj eniri kun fido la Man
jcron de nia revuo I

B. E.

XlVa Belga Kongreso
Ni )havas la plezuron informi, ke la proksima belga kongreso oka-

zos en Verviers duin Pentekosto venonta. Niaj Verviers' ai amikoj ak-
ceptis la taskon ĝin organizi kaj ni estas konvinkitaj, ke Hf havigos al
la kongresanoj plej agrablan restadon en sia pentrinda reeono.

Ni nur povas inciti ĉiujn belgajn Samideanojn sin prepari por iri al
Verviers, urbo lokito en unu el la plej vizitindai partoj de nia Lando.
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I Sinjorino Klara Zamenhof mortis I
La ;.utmoncla Esperantistaro estis preta por festi la datrevenon

la nas.kiko de nia karmemora Doktoro Zamenhof, kiam alvenis la mal-
ga.ja sciigo, ke la 61-jara viclvino de nia majstro mortis la (ian de De-
cembro.

multe suferis
Antaii la vojago al la 16a Kongreso en Vieno, S-ino Zamenhof

sentis sin malbona, havis oftajn dolorojn en la hepato, tamen riskis kaj
forveturis. Post la kongreso gi pasigis kvar semajnojn  en Cehoslovaka
kuracurbo. Reveninte hejmen en Varsovio iri sentis sIn pli malbona kaj
malforta. La 9an de Novembro la kuracistoj decidis operacion, dum
kiu ili konstatis kanceron en la hepato. La stato de la malsanulino
senesperikis kaj post dusemajna re.stado en hospitalo oni ŝin hejmen
kondukis. La konscion ŝi konservis ĝis la lasta tago. La 4an de De-
cembro S-ino Zamenhof pensis pri la fino, kaj la Gan matene i deziris
adiaŭi siajn infanojn ; je la 6a h  vespere gi senkonsciikis kaj je la 9a
gi jam por eterne ekdormis 	

Dum la akra kaj multpena batalado por sia kara Idealo de tut-
monda paco kaj frateco Dro Zamenhof trovis en gi ne nur fidelan ed-
zinon, ne nur apogon, sed plie fonton de kurako neelĉerpeblan kaj plej
varman instigon, dank'al kiuj li keilabis

Post la morto de sia edzo Klara Zamenhof daŭrigis sin interesi je
la evoluo de la movado naskita de li.

Prave i meritis la nomon de patrino de Esperanto.
Al la funebrantaj gefiloj : Dro. Adam, F-inoj Sofio kaj Lidio Za-

menrnof, n prezentas de ĉiuj belgaj Esperantistoj la esprimon de ilia
emocia kondolenco kaj de ilia plej kora simpatio.

La memoro al nia majstro kaj lia edzino restos sankta por ni !

La enterigo okazis la San de Decembro. Ca estis simpla sed impona.
El la domo, strato Krolewska 41, la ĉerko estis portata de lokaj espe-
rantistoj. La funebra veturilo kovrita per verda standardo kaj florkro-
noj inter kiuj de la « Centra Komitato », de «U. E. A.», de Societo
Konkordo », k. t. p. La funebran karavadon akompanis amaso da

publiko kaj da Esperantistoj ; ki haltis dum unu minuto antaŭ
domo, 9 strato Dzika, Ide la Zarnenhofa familio long-tempe lokis.

Super la tombo malfennita parolis altsente la varsovia predikisto
profesoro Szor, kaj eld iris la efan Esperantan paroladon adiaŭan nia
malnova, samideano-stilisto S-ro Leo Belmont. Post li venis S-ino Cense
por kt eksterlanda Esperantistaro, S-ro Szumacher por la Akademia
rondo Varsovia, S-ro Domoslawski por Societo Laboro », S-ro Koss
por Internacia Studenta Asocio, S-ro Kostecki por Pola Asocio kaj
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Pola Akademia. Rondo, S-ro Oberrotman por U. E. A. kaj Esperalto
Triurnfonta », S-ro Wiesenfelci por « Konkordo», S-ro Bronstein por
« Progreso », D-ro V. Robin por la Komitato por starigo de Monument°
al nia Majstro, kaj por Tutmonda Esp. Kuracista Asocio.

La kantoro Szerman aŭdigas malgajan religian kanton dum glitis-
malsupren la ĉerko sur kiu fermikis la tero. Florkronoj amasikis sur
la tombo.... eksonas la Esperanta himno.... kun rompita koro la
ĉeestintaj esperantistoj for-iras  Si restas 

Ai ripozu kviete, la tero estu por ŝi malpeze.

Ni dankas kore S-ron Oberrotman, Del. U. E. A., kiu afable komu-
nikis al ni senprokraste ĉiujn notojn kaj detalojn pri la lastaj tagoj,
pri la morto kaj pri la enteriga ceremonio de Zamenhof.
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Parolado de S-ro Leo Belmont
super la cerko de S-ino Zamenhof

Funebraj aŭskultantoj !
Jen gi foriris per la lasta vojo, per kiuj ni ĉ iuj pli rapide aŭ mal-

rapide foriros. Kaj nun — la vivantoj, en momento de g ia enterigo,
devas pripensi, kiu ŝi astis dumvive kaj kiu ŝi devas resti en la memoro
de generacioj. En la historio de la boma penso okupita per kreado de
la spirita telegrafo ni, kiuj kunvenis ĉe tiu kara por ni êiuj korpo, vere
travivas momenton solenan, kiu duin longaj centjarej ne ripetikos. Ni
ja havas la honoron enterigi la patrinon de Esperanto.

Esperanto estas spirita telegrafo, kiu ligas la tutan homaron dis-
pecigitan sur la tuta terglobo kaj pienumas tre alta- kaj gravan rolon,
ĉar ki alproksimigas la homojn inter si. Kaj kion alportis al ni aliaj
eltrovaĵoj? Aeroplanoj dum la milito jetas bombojn kaj grenadojn, la
va.gonaroj alrortas armeojn, kiuj in reciproke malamas kaj detruas.
La signoj de la Morsea telegrafo, kvankam per samspecaj elektraj ondoj
stampitaj, tamen staras tradukitaj je diversaj lingvoj kaj ne foriga.s la
abismon inter la popoloj.

-un la tero tomba forprenis al ni senkonsole la spiritan patron (1-%
Esperanto D-on Ludorikon Zamenhof, kaj denove avide ĝi atendas alian
oferon; tio estas, funebraj aŭskultantoj, vundo simbola, kiu tratranéis la
korojn de ĉiuj esperantistoj, en kies nomo mi havas la honoron ĉi tie
paroli.

La saka leko volas, ke vira semo tiam ekkermu, kiam ĝin varmigas
la sino de l' virino, kaj ki povas perei, se ne trovikas la amata koro
kara edzino; sed feliĉe tiu koro trovikis, ĉar aperis virino forte amanta
ne nur la korpon de 1' kara edzo, sed ankaŭ lian animon kaj genian
penson. SI ne nur heipis al li spirite, sed el gia granda koro, materiale
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en lia granda laboro ŝI multe helpis al li, oferante tutan sian tempon al
lia granda estont-ertrovajo kaj helpante divastigi lian verkon. Si parto-
prenis en liaj triumfoj kaj aukcesoj kaj ‘izitis kun l: ĉiujn esp. kongres-
ojn ; ĉar ĉie, kien li nur venis, li astis akceptata kvazail monarko. En
Franc:a Reapubliko oni lin akceptis êe l'sonoj de la Marseljezo, en Cam-
bridge Akademia Korpuso Universitata honoris lin tiiumfe, la  hispana
reko Alfonso oferis al li ordenon de Izabelo Katalika, kaj en Antwerpen
oni eljungis la ĉevalojn, kaj studentoj tra la tuta urbo tiris la kaleŝon
kaj honoris lin entuziasme.

En Kraków-a kongreso dum ekskurso al Wieliczka, konata
pola salminejo, oni lumigis ĉiujn elektrajn lumojn kaj faris specialajn
iluminaciojn. Zamenhof estis ankaii unu el la geniaj pensuloj, kiu jam
dum la vivo havis monumenton en fremda lando en Franzensbad. Kaj
n'un ĉiuj esperantistoj de la tuta terglobo volas ankaŭ honori la nefor-
geseblan memoron per star:go de tombmonumento por montri al la
meritplena sian dankon.

Klara Zamenhof dividis kun' sia edzo ĉiujn triumfojn kaj zorgojn
Si estis, verdira, sindonema patr:no de ĉiuj esperantaj societoj. D-ro
L. L. Zamenhof foriris en nekonatan misteran posttomban vivon por
eterna ripozo, li foriris en landon, kie ne ekzistas la diferencoj inter la
rasai kaj konfesoj, en landon, Ide regas eterna harrnonio. Li estis vera
apostolo de Pa/no kaj paco, promesante kaj alportante al la tuta dis-
batita homaro pli bonan kaj trankvilan vivon, li promesis ne militarr
kaj malamon, sed dank' al lia genia eltrovajo li volis kunligi kaj unuigi
ĉiujnl spiritajn hornajn sentojn. Kaj jen Klara Zamenhof ankaŭ plenu-
mis gravan rolon en la historio de l' homaro, ĉar ŝi estis parteto spirita
de sia granda edzo, dank'al i li brave kaj kuraĝe iris antaŭen, kaj ŝi
lumigis al li la vojon.

Kaj venos la horo, kiam êiuj reprezentantoj de la tuta mondo pil-
grimos al la tomboj de sanktaj kaj gras aj cerboj, por frate kaj amike
labori por estontaj generacioj. Dormu do, gemajstroj Zamenhof, trank-
vile kaj kviete, éar venos la tago, kiani la homaro ekkomprenos vlan
gravan rolon en progreso de I' homaro kaj oni honoras vin laŭ viaj
meritoj.

'Plu tago venos !..

Ii

Belga Kroniko
BRUO. — Grandan sukceson ricevis la nova kurso, kiu malfermiĝis

la 27an de novembro; pli ol 100 gelernantoj enakiibigis sin ! Tiun belan
rezultaton ni guldfras al la sindonemo de la gvidantoj de la Brua Grupo :
F-ino 'Phooris, Prezidantino kaj S-ro Dervaux, Sekretario kaj gvidanto
de la kursoj. Ili povas fieri pri sia bona laboro !
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GENT°. - « Ganta Grupo ». La 12an de novembro S-ro inĝeniero
Vandeveide faris interesan paroladon por ia malfermo de nova kurso,
kiu okazas éiumerkrede je la 7a vespere en urba lernejo. S-ro advokato
Gioverman gvidas la kurson.

« La Progreso ». Tiu grupo ankaŭ  malfermis novan kurson post
bonega paroludo de S-ro L. Cogen, pacjugisto en Ninove. La gvidatitino
estas nia lerta Samidean:no F-ino Paula Deltombe.

Dimanĉon 14an de novembro «Progreso donis ĉarmoplenan intiman
feston. Muziko, kanto, deklamajoj, ludoj, dancado, nenio mankis ! .Mal-
junaj kiel junaj bone aanuzikis en familio kiel das inter Esperantistoj!

— La Crbestraro presigis en la broŝuro, kiun e el-
clonas pri instruado, noton pri la Esperanto-kurso   alita en urba
lernejo.

La 3lan de oktobro nia arniko S-ro M. Talboom ranis en la Cluse-
majna kunveno de la studeata grupo : c DeVrije Gedachte (La Libera
Opinio) sukcespienan aroladon pri la neces.eco de Esperanto.

SANKTA NIKOLAO. — Nia juna Samideano S-ro De Boes sen-
lace laboris por la disvastigado de nia lingvo. En Septembro li malfermis
naval) kurson por deko da gelernaatoj kiuj abonis nian revuon « belga
Esperantisto kaj portas la verdan stelon. Ciumarde okazas konversacia
kunveno por perfektigi en Esperanto. La grupo klopodas por organizi,
en granda salono de la urbo, ekspozicion pri ĉiu materialo de nia ungvo.

Daak' al personaj klopodoj, la Prezidanto sukcesis aĉetigi de la tilla
biblioteko la legindan revuon e Literatura Monda kiun ĉiuj povas
legi. Vidikaa la espero organizi Esperantan sekcion en la sama biblio-
teko.

VERVLERS. — Esperantista Grupo ». Se, dum la jaro 1924, la
grupa, ĉe-menxbrara vivo astis tre nialvigla, eĉ mortaspekta, aliflanke
la Komitato produktis senvantan, preskaŭ sekretmanieran,  sed serrozan
laboron, kiu trovis sian kronumon kaj rekompencon en la fine de lasta
Oktobro okazinta disdono de premioj kaj stipendie al la laitreatoj de
la necleviga kurso de Esperanto, subVenciata de la Urbo, ĉe la kvara

grado de la urbaj lerrlejoj.
Ceestis ĉe tiu-ĉi ceremonio kiu okazis en (La Mutuelle popola

universitato : S-ino Borckmans, direktorino de la urbaj lernejoj de Spa
kaj deleg-itino de U. E. A.; S-roj F. Grün, provinea konsilanto kaj kon-
sub o de Cilio ; C. S:mon, skabeno ; Achille Simon, nova direktoro de la
urbaj lernejoj de Verviers ; Hosay, urba konsilanto ; Léop. Lambion,
prezidanto de e La Mutuelle Ceestis ankaŭ redaktoro de la jurnalo

4. Le Travail), S-ro Laurent.
5-ro Jongen, advokato kaj fervora Esperantisto el Liége, faris, en

rra:Ica lingvo, agrablan paroiadon pri Esperanto, akcentante precipe
eau potencon riiate al Paco. Sprita, kaj konstante interesa, tiu-ĉi paro-
lado havis la favoron csti vigle aplaŭdata de konkerita publiko.

S-ro A. Simon, direktoro de la Lernejoj, per mallonga sed konvink-
iga paroladeto, montris ke la samideanoj, organizintoj de la kurso ée la
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4a grado, povas fidi je lia plena helpemo. Al la enskribintoj por la nova
kurso (je l' nombro de 75) li adresIs alvokon, por ke ili sekvu fidele kaj
serioze la kurson, Ides graveco por la estonteco ne estas kontestebla.

Kelkaj recitadoj, nome de F-ino Marie Paquay : La Vojo ; F-ino
Barbe Bebronne : La Kverko kaj la Kano ; S-ro Nadrin : la Korvo kaj
la Vulpo ; kaj unu ĉarmega melodio S-ro Jean Dohogne : Skota
BaJado, sekvis, rikoltante keneralan aplaŭdon.

La disdono de premioj okazis laŭ ĉi-suba tabelo
— Kurso êe la 4a grado, gvidata de S-ro M. Racou.x, instruiatc

Unu kun granda distingo kun stipendio de 25 fr.; kvar kun frukto ; (L.
kun kontentigo.

— Perfektiga kurso, gvidata ĉe la Mutuelle de 'S-ro Jos. Hérion.
Unu kun plej granda distingo ; kvar kun rrada distingo ; unu kun
frukto ; du kun kontentigo.

En alia ĉambro de la universitato, trovikis ekspozicio de la kores-
pondajapj de la lernintoj ; ki estis tre bone vizitata kaj velds la scivolon .

de la ĉeestantoj.
Grava sekvo de la varbaalo de la nova direktoro de la lernejoj estas,

ke tiu-ĉi decidis, ke de nun la disdono de premioj por la kurso de
Eisperanto ne plu okazos aparte, en pli malpli neoficiala ejo, sed sam-
tempe kun la oficiala disdono de premioj de la urbaj lernejoj. Tio ja
povas esti konsiderata kiel paeto al oficialigo de la kurso.

En sia finoktobra keneralu. ku.nrveno, Eswerantista Grupo decidis La.
rekomenci regule siajn ĉlusabatajn kunvenoja ; malfermi publikan kur-
son de Esperanto en sia ejo ; akcepti la inviton de Belga Ligo, organizi
la XlVan nacian kongreson en sia urbo.

Ciuj èi supraj punktoj estas jam ellaborataj ; la ĉiusabataj kunve-
noj rekomencis ; ilin ĉeeetaa i.a. franca samideano el Romorantin, S-ro
Huguet ; kurso ĉiujaŭda, regule ĉeestata de ĉirkaŭ 15 gelernantoj, estas
gvidata de S-ro I. Delhez ; fine, oni jam ekprepaa'as planojn  por la
proksima kongreso.

Ciulunde, nia samideano Jos Hélion daŭrigas la gvidon de perfek-
tiga loarso por la junaj gelernintoj de la 4a grado.

(l'As lasta Junio, S-ro Iwan IDelbez gvidis kurson ĉe la « Cercle
d'Etudes » de Hodimont. Oni decidis ne rekomenci kin pare la. nova jar-
periodo, juente ke la aliaj kursoj en Verviers sufiĉa, kvankam necesas
rimarkigi, ke la kurso de Hodimont produktis je l' fino 5 bonajn ele-
mentojn.

âlultnombraj ekskursoj okazis tiun-ĉi  someron inter la junularo de
la Grupo. Duni Majo okazis promenado al Ninglinspo : ĝin partoprenis
la fraülinetoj de la perfektiga kurso ; alla komuna ekskurso okazis dum
Julio al Nessonvaux, partoprenata de kelkaj Liége kaj Spa-anaj ; same
dum septembro al La Reid.

Se kis nun nia grupo ne jam posedas sian propran bulteneton espe-
rante redaktitan (Ide! la grupoj de Liége kaj Sclessin) ki tamen dispo-
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aas la ĉiumonatajn .bultenojn de c La Mutuelle» (sendataj regule al
300 membroj) en kiuj la grupo povas uzi lokon por siaj komunikajoj
kaj informoj.

Ekster let agado de «Esperantista Grupo », ni citu la grandforman
laboron de « Laborista Esperantista Grupo », kiu post impona propa-
gando per multnombraj anoj kaj a loncoj en la komunikiloj de e La
Semeuse » (orgadzajo por popola instruo) malfermis kurson en la
Popoldomo kun ĉirkaŭ 50 gelernantoj.

Depost 12a de Decembro, komencas kurso de Esperanto, gvidata de
juna 18jara fervorulino, F-ino Barbe Bebronn'e, (3e la « Foyer des
Alliées » (Y. W. C. A.)

Socia vivo de la membraro : Mortis nia honora prezidanto : S-ro
Konailanto kaj eksurbestro Jules Spinhayer, kaj la kara edzino de nia
sinclona prezidanto S-ro Pirnay.

Edzinikis F-ino Jeanne Philippe je S-ro Bu.sch.
I. D.

Hri

Belga Gazetaro
ANTVORPENO. — «Le Matir.» (30-11-24)) :  anonco pri la 17a

Universala Kongreso en Genève.
« De Diamantwerker » (15-11) : represo de parto el artikolo ape-

rinta en la Bulteno de la Transportlaboristoj.  Tiu artikolo enhavas var-
man rekomendon por la uzado de  Esperanto por la interàmgo de ideoj
kaj por la korespondado. « De Diamantbewerker >.> longe priparolas la
artikolon kaj akcentas la signifon de

BRUO. — Brug:-;ch Handelsblad » (22-11): pri deklaro (le la
franca ministro de publ"ka instruado, favora al Esperanto, Anonco pri
kurso organizota de la loka grupo. ('29-11) : pri la rekomendo de Ligo
de Nacioj pri Esperanto k:el klara

« Journal de Bruges» (23-11) : anonco pri la malfermo de kurso de
Brue grupo ; (30-11) favora raporto pri la unua leciono de tiu kurso.
(2:1 kaj 2e-12) : notindejoj el la movado.

e Le Patrie » (22-11) : anonco pri la kurso.
GENT°. « Gazette van Gent » (7-9) 8: (25-12) : daŭrigoj de

la fraz-aro de «Tou-Ling Club».
«La Flandre Litérale.» (9-11) Artikolo « le Problème  d'une Lan-

gue Mordiale ›, franco eldano de la bonekonata studo de la finna ling-
visto Em. Setâlii de Helsinki (taal.uko de Van d:  Ve1.1,-:, C.)
(23-11) :bonega artikolo de L. or:, en pri 'a historo de 1:: "aternac.a
lingvo kun multaj detaloj pri la Esperanta mo‘ado ; (5-12) : S-ro C.
Van de Velde majstre lainai:tas (-)1 -, (le na ;
(11-12) : 5-ro L. Cogen defendas trafe Esperanton kontraŭ atakal d-
er IdIsto », kiu la 7-12. publikig.!.s artikolon kritikantaa la eldiro:: -t
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niaj ambaŭ gentaj amikoj. 8-ro Cogen rebatas ĉiujn asertojn de
«Idisto ». La artikolon sekvas « Noto de la Red. », kiu diras, ke ki ne
deziras juki pri la praveco de ambaŭ opinioj esprimitaj, sed ĝi pensas
ke, «se Esperanto e>tas pli diwastigita, Ido estas pli  eleganta kaj por

ĉ ion diri, pli harmonia I. » Ni permesas al ni esprimi dubon pri tio, ĉu

la Redakcio sufiêe funde pristudis la aferon kaj « praktilds» E. kaj I.

antaŭ el skribi sian ĉi supran opinion.
MEIILENO. 	« Gazet van :silechelen » (10-11) : kaj «Journal de

Malines » (9-11) : Pri radio-parolado 16-10 el la sendstacio de Kiinigs-

wiisterhausen ; anonco pH la 16a Kongreso univemala.
BRUSKLO. — Radio-Belge» (27-11) : Traduko en frane.a, lingvo,

de S'-ro De Ketelaere, de la granda kaj trafa artikolo « Internacia ling-
vo por T. S. F.; (20-11) anonco de la Esperanta parolado en Kônige,-
wiiste rh au sen.
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Gratuloj
Fraülino Raphaëlle De Cock el Antverpeno (Hoboken) fianĉiniĝis

La 13an de Septembro je S-ro Antono Valls Roviralta, samideano el

Ripollet-Barcelona.
F-ma Germaine De Boes, el St. Niklaas, serdaca propagandistino de

nia lingvo, fratino de S-ro Ger. De Boes, prezidanto de la grupo « Al
Triumfo », fianĉinikis je S-ro Jules Van Haver, el la sama urbo, la
23an de Novembro 1924.

Niaj plej koraj gratuloj iru al ili !
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ekrologo
Ni prezentas nlajn plej sincerajn' kondolencojn al nia bona amiko

S-ro Morris De Ketelaere, .Antverpeno, pro la morto de lia amata.
patrino, S-ino EMERENCE L. J. JASPERS, Vidvino de 8-ro Lucien De
Ketelaere. La enterigon' eeste multaj antverpenaj gesamideanoj, mem-
broj de la grupoj «La Varda Stelo » kaj «Varda Standardo ».
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La Deksepa Universela Kongreso
en Genève, 3-7 aŭgusto 1925

La Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado decidis
akcepti la inviton de la Svisa Esperanto-Societo kaj okazigi la XVII-an

Universalan Kongreson en Genève.
Dato. — La C. K. fiksis la daton de la kongreso je komenco de

aŭgusto (;:t kis 7) laù' la plej kenerala deziro de la esperant:staro.
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• Somera universitato en Esperanto. — Laŭ aranko kun ia Internada
Universituto fondita de s-ai Otlet kaj Lafontaine en Bru.selo, okazos en
Genève internacia universitata semajno en Esperanto de 1-7 aŭgusto
1925. Konataj profesoroj el diverslandaj universitatoj prelegos en Eepe-
ranto pri gravaj temoj de internacia juro, filozofio, filologio, Historio
de Esperanto, pedagogio kuj psiko-analizo. En la du lastaj kampoj
okazos prelegoj de la famaj psikologoj Prof. Pierre Bovet kaj Charles
Baudouin, kiuj ambaŭ lernis nian lingvon kaj nun parolas kin flue.

Provizora prog.ramo. — Sabato, 1 aŭg. : Komenco de la Somera
Universitato.

Dimanĉo, 2 aŭg. : Diservoj. ùardenfesto, Renkontiĝo.
Lundo, 3 •ŭg. : Lekcioj. Vespere solena. malfertno de la XVII-a.
Mardo, 4 aŭg. : Laborkunsido. Sipekskurso sur Genève'a Lago.
Merkredo, 5 aŭg. : Lekcioj. Prelegoj. Vespere teatro.
Jaŭdo, 6 aŭg. : Lekcioj. Prelegoj. Vespere Balo.
Vendredo, 7 aŭg. : Fermo de la kongreso. Fino de la kursoj.
Sabato, 8 aŭg. : Ekskursoj al svisa montaro.

— La C. K. decidis fiksi unu solan kotizon por ĉiuj kongres-
anoj sen diferenco pri landoj. (..;ri. estos 25 svisaj frankoj, sed organizitaj
esperantistoj, kiuj meule kotizas al nia 'Universala  Esperanto-Asocio,
ricevos rabaton de 20 % kaj pagos nar 20 svisajn frankojn.  Junuloj
(malsuper 20 jaroj), membroj (ie UEA, pagos nur 15 svisajn frankojn.
Frua aliĝo estas rekomendata por helpi la anankon.

Turistaj biletoj de uet. — Por la kongresanoj, kiuj de.zirus eviti
e.ujir malfacilajojn de mendo, trinkmono, bileta.ĉetado ktp., UEA aran-
ĝos pot siaj membroj ne nur kanavanojn, sed turistajn biletarojn en-
tenantaj ĉiujn el.spezejlr de kongresano dum unusemajna restado on
Genève, ekzemple:

kongreskarto, somera universitato, teatro, balo, àipekskurso,
unusemajna lokaKlo kaj mankado en tre bona hotel-pensiono, ĉiuj
trinkmonoj enkalkulitaj. w. fk. 140.— (bileto verda).

- ĉio sama kun lokado kaj mankado en twaae-ada hotelo ĉe la lago
(ĉiuj trinkrnonoj enkalkalitaj). sv. fk. 200.— (bileto flava).

— ĉio salua kun loĝado kaj mankado en la plej luksa botel9alaco ĉe
Ja lago kun trinkm.onoj enkalkulitaj. sv. fk. 300.—.

- ĉio sama kun loĝa,do kaj manĝado en modesta studenta pentsiono
(trinkmonoj enkalkulitaj). sv. fk. 110.— (bileto ruĝa).

La manedo komprenikas por tri manĝoj : matentnanĝo kompleta,
tagmanko kaj vespermanĝo sen vino.

Al la memlintoj de tiuj turistaj biletoj, per zorgu de UE.A, estos
rezervataj la plej bonaj hoteloj kaj pensionoj kaj la plej bonaj sidlokoj
en teatro. ear la nombro de tiuj biletoj estos nepre limigata je apenaŭ
kellocen.toj, estas rekomendinde tuj mendi ilin ĉe la eKongresa Oficejo».
Pago en tri partoj estos akceptata, la unua tuj, la dua en februaro, la
tria en majo.

Tiu sistemo ne celas favori riĉulojnl, sed nur la sake fruajn alikin-
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bojn. Kontraŭe la mendintoj de tiuj biletoj elspezos entute por 'do la
minimumon da mono dum la ceteraj riskos pagi multe ph altajn prez-
ojn pli poste por malpli bonaj lokoj. Rapidu do mendi ! Poste estoa tro
malfrue.

Leado. — Car Genève estas tre plena en somero, estas necese
rezervi ĉambrojn tre frue antaŭe. La Loka Komitato sendos al la aliĝin-
toj adresojn kaj prezojn de loàejoj por ke ili antaŭmendu mem laŭ sia
deziro.

Manado. — Estas utile memori ke Genève tute ne estas granda
urbo. Nur eenttridekmil loàantojn ài havas. Kvaronhoro sufiĉas por
piediri de la hoteloj ail çansionoj la piej malprokeimaj al la kongresejo.
Estas do rekomendinde loĝi penaione,  t. e. manĝi samloke por 'ŝpari
monon, êar aparta manàado en restoracioj estas kenlerale multe pli kara
kaj Genève ne estas urbo kun multaj reatoracioj krom la hoteloj mem.

Senpaga vizo de pasporto. — La Svisa Registaro informis la orgia-
nizantojn de la Kongreso, ke la ekster landaj partopranontoj ricevos sen-
pagan vizon de sia pasporto prezentante sian kongresan karton al
la avisa konaulo en sia lando. Sed jani multaj diverslandanoj tute ne
bezonas vizon por Svislando. Ni publikigos la liston de tiuj landoj poste.

Turismo. — Lia Svisa Turlsma Oficejo eldonos belan gvidlibron de
Svislando kun ilustrajoj, kiun oni povos jam antaŭe peti de Schweiz
Verkehrzentrale, Lawenstra.sae. Zürich, Svislando, Ide estas ankaŭ rice.
vebla. listo de svisaj boteloj kun prezoj.. Eaperantistoj dezirantaj restadi
sur montoj devos laiieble antailmendi êambron éar aŭgusto  estas plana
sezono.

dam skribu en Esperanto I
Klimato. — La klimato estas varma en Genève dunt aŭgusto. Nur

tiuj, kiuj volus poste restadi sur montaro, b&zono alporti  varmajn
vestojn aŭ mantelon kaj altajn ŝuojn.

ADRESO. — XVII. Universala Kongreso de Esperanto, 12 Bd. du
Théâtre, Genève.

Vojaĝkostojn. — Por ke la belgaj kongresanoj jam de nun povu
fari al ai ideon pri la tutaj elepezoj, ni ablonas ke la nunaj prazoj de
la bileto Bruselo-Basel estas: : lia KI.: Belg. Fr. 150.— proksimume
IIla KI. : Belg. Fr. 350.— praks.ire-revene. — Por la karavanoj alvenon-
taj en Basal estos Junta verŝajne tutan ail duonan vagona_oa £ris 'ienève.

Sparkonto. — Por faciligi la partoprenon de la kongreso al la
finance ne fortaj samideanoj, la ko.rg-resa kaso malfermas ŝparkonton
en av2..saj frankoj. Pri ĝi la kongresano povas decidi laŭ sia volo ; estas
akceptataj enpagoj de 10 Fr. sv. laŭ taga k-urzo en'ĉiu fremda mono.

Pagmaniero. — Estas akceptataj ĉiuj lainkbiletoj fremdaj, ĉekoj,
k. t. p., kalkulataj laŭ taga kurzo. «C.E.A.» konsenstis ke oni uzu la
avantatojtir ehistantajn de ĝia orgaaizo. Plej facile por la belgaj kon-
gresanoj estas do pagi al la poŝtĉekkonto belga Nr. 284 20 de F. Sehoofs,
C4.-fdelegito de U.E.A. par Belgujo,  skribante sur la kupono de la poŝta
pagilo ail transpagilo ĉ iujn inkojn pri la calo de la monseralo («XVII.
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Univ. Kongreso » : << Kotizo », «Turista bileto », «Pago al Sparkonto »,
k. c.)

Karavano de Belgaj kongréaanoj estos organizata de U. E. A. La
belga ĉefdelegito informoa 'gustatempe pri la detalaj aranàoj. Samide-
anoj, kiuj intentas partopreni la kongreson sin anoncu al li jam de nun.

Kantmuziko por Esperantistaj Kunvenoj

Io kio" ŝajnas plej multe manki en niaj Esperanla • tai ktinveloj (ĉu
grupaj ĉu kongresaj festoj) estas bone tradukitaj kaj samtempe balai,
artaj kantverkoj. Certe jam de multaj jaroj oni ektradulds, eĉ eldonis
tiajn verkojn, ekz. en la tiel interesa sed ne daŭrigita kolekto de Fjodo-
rof («Vokala 3Iuziko »), ail en la post la milito reeldonita «  Internacia
Kantaroa, de Bennemann, kaj en la lastatempe aperinta unua kajero
de la « Koncerta Kantaro :sa de Brederode, Veldkamp kaj Zierrnans, kiu
estas vere majustra entrepreno. 'Tarnen tiuj eldonajoj liveras al ni
nesufiĉan nombron de muzikajoj. Certe, devas ekzisti, êie kie estas
Esperantistaj Societoj aŭ eĉ izolaj Esperantistaj muzikistoj, tradukoj  de
multaj kantoj ĉu popolaj, ĉu artaj, lirikaj aS lramaj, kuŝantaj mainate
kaj forgesite en ia meblo ail ŝranko: tre ofte ili estis, supozeble, ver-
kitaj je okazo de ia Eaperantista festo, grupa aŭ kongresa, kaj post ilia
okaza uzo, iii reperdiàis por la kantama gees-perantistaro.

Tio estas bedaŭrinda kaj estus dezirinde tiun lastan reĝarittudi je
tiuj verkoj; sed jen, eldoni ilin estas, nuntempe ĉefe, afero nerealigebla
pro la troa multkosteco de la presado. Ekzistas tamen alia rinedo:
formi manskribitajn kolektojn de iuj muzikajoj kaj konigi la listojn
en niaj Esperantaj jurnaloj pur ke a grupoj aS eĉ la izolaj Esperan-
tistoj kiuj deziras ilin uzi povu pruntepreni 11 1n kelkatempe. Evidente
tio pcstulus iom da tempo kaj da bonvolo; sed ĉu tiuj ambaŭaj aferoj.
precipe la sindonemo, mankas ai la veraj G-eesperantoj? Mi supozas:
NE, kaj, ĉar mi mem :-!ralukia eatiate kaj esperas ankaraŭ  traduki
tekstojn de diversspecaj kantverkoj, mi konigas ĉi sube mian liston,
kun la espero ke aliaj Eaperantistoj-muzikistoj sekvos mian ekzemplon :

A. — Jam kopiitaj kantoj, kun piana akompanajo kaj aparta folio
enhavanta ?a nuran kanton kun la paroloj por la kantist(in)o :

1— Orfeo (Mi perdis Eŭridicon), de Gluck.
2 — Bela rozo, kanto, de Bellini. (El Itala lingvo).
3 — Serenacio ei «Milenkaa, de Jan Blockx.
4 — Kial? kanto de J. Opsomer, (laŭ la flandra teksto de Fr.

Verschoren).
5 —Himno de la Rina Respubliko, par. kaj muz. de J. Hamstont.
6)— La Kanto pri la Tagiào, por du unuoblaj aS horaj virinaj

voĉoj, muz. de P. De Poerck (laŭ la franca teksto de Victor
Hugo) ;
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7—La Fikaptisto, malnova flandra popolkanto (malnova man:e-
ro), kun akompanajo de Florimond Van Duyse. (Esperanta
traduko de O. Van Schoor).

B— Baldaŭ kopiotaj kantoj (sammaniere kiel la antaŭaj):
1 —Herbejon verdan trahis mi ('k Kwam lestmael door een groene

wei), flandra popolkanto.
.2 —Kor' mia dezirplena (Mijn hart is vol verlangen), muz.

Peter I3enoit, laŭ la flandra teks-to de Em. Hiel.
3— Jen Kanto rava por la kor' (Ik ken een lied), muz. de De

Mol, laŭ la flandra teksto de Antheunis.
4 —Lulkanto, muz. de 'Mozart, laŭ franca teksto de J. Barbier.
5 — La Truo, muz. de Schubert.
6— Kavatino el Serniramis («Ho (leloganta bela radio»), muz. ut.

Rossini.
7 — Temo kun variajoj, muz. de Proch.
8— Ario el Quentin Durward, muz. de Gevaert.
9 —La Fiŝkaptisto (nova maniero,  kun la akompanajo de Jan

Blockx, ĉerpita el la opeio «Herbergprinses» (Trinkejprincino)
Esperanta traduko de O. Van Schoor.

Por ricevi pruntedone tiujn muzikajojn, uni sin turnu al mia adreso
Dreef, 52, Ninove.

L. COGEN.
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La Kapitano kaj lia Patrino
de l'glora Flandra poeto Karel-Lodewijk Ledeganck

« Kara filino, kiam la koko
Morgaii nin vekos el la dormado,
Estu rapide rui vojirpretaj
Iros ni rnalproksimen por vidi
La regimenton preterirantan.

Post forestado multe da jaroj
Glore revenas ki el milito.
Kaj via frato, nin forlasinta,
LaS li kutimis nin ĉirkaŭprenos
Kaj li konsolos s:an patrinon.

Kaj frumatene, antaŭ !envies 	 Jen proksimikas regulpaŝante
Suno, kaj antail birdoj vekiki.s 	 La regimento kun sonilaro.
Iris tra sable kaj erikejo, 	 Kaj nun, 'Adan°, bone atentu !
Mano ĉe mano, ambaŭ virieoj

	
Nun nian timon ambaŭ forigu

Jen la pat:ino, jen la filino. 	 Kaj per okuloj boru tra l'vicoj!»

J'unis la kapo ŝi aiiskultante :
• A. a jn as al mi, mi aŭdas... ĉu estus
De la abeloj ara zumado ? —
Ho ne! Tambura estas bruado!
Ili jen estas! Sorto feliĉa !

• Mia patrino, al mi permesu
Volas mi porti Han Hamm
Por ke kun vi li iru libere! »
Malsupreniras ambaŭ kis vojo
Kun pro kojego koroj batantaj.
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Internacia Eksperimento pri instruo
de Esperanto al Komereistoj

Ili !radis horojn kaj horojn
Malranidire paŝas patrino ;
Pla-ke je ŝi trotetas filino
Ambaii kun g ojaplena animo
Kaj kun espero ĉiodolĉiza

Sed, ho ve ! ê iuj estas pasintaj
Kaj la tut.sola armilrorta-ito
Ne rimarkita, estas li tiu
Svenis patrino pro la doloro
Kaj ŝin subteni •levis filino.

Sekve de la rezolucioj de la Komerca konferenco de  Venecio en
1923, la Brita delegiaaro, interkonsente kun la Konstanta Reprezent-
antaro, decidis organizi tiun internacian eksperimenton komercan. ûi
konsistas el aranĝo de kursoj por .komercistoj en kiel able plej multe
da diverslandaj urboj, sub kontrolo de komercaj institucioj aŭ gazetoj.
Post la :.nstrua periodo de 3 monatoj, (Januiaro, Februaro, Marto), la
kursanoj diverslandaj interrilatos unu kun alia pri komercaj aferoj por
provi la efikecon de sia scio pri la lingvo kaj de kia taŭgeco por ko-
mercaj celoj. Poste okazos konkurso : la plej bona lernanto havos pagi-
tan vojakon al Parizo, por &est: la  « Teknikan Konferencon por uzo
de Esperanto en Komerco kaj Industrio » kiu okazos de la 14a ĝis la
17a de Majo 1925 kun la oficiala patroneado kaj subvencioj de la Pariza
Komerca eambro kaj de la Pariza

Bel,gujo ankaŭ partoprenos en tiu eksperimento. Samideanoj klo-
podas en Antverpeno kaj en Gento por starig-1 kurson kaj laboras inter
Ja koncernaj lokaj institucioj kaj eminentuloj por ilin interesigi. En
nia proksima numero ni povos doni 9E detalajn informojn pri la rezul-
tato, kiu tamen, en la momento kiam ni skribas ĉi tiujn liniojn sin anon-
cas tre bone !

Fine atingis ili malsupron 	 « Sed, ho patririo, ĉu mi eraras !...
Mantar, proksime de la vojeto. 	 Tiu ordena signo kaj sabre. ....
Sur la monteto lerte suriras 	 Li, kiu tra la vicoj alkuras....
I.a junulino : Cohl. patrino, 	 La kapitano 	  Estas li vere !
Tie mi vidas polvonithegon  ! »	 Li nin rekonas kaj al ni fltigas 1»

Kaj post ekkrioj de la virinoj
« Ho kara file!» «Ho kara frato !»
Miloj okuloj el regimento
Rave rigardas grupon kortuŝan
La kapitan' kaj lia patrino !

Tradukis L. COGEN.

Rim.nrko: K.L. Ledeganck (Eeeloo, 9an de Nov.1805.—Gento 19an
:\•larto 1847 estis paĉjukisto en Zomergern. Li tradukis la Civilan kodon
en flandra lingvo. Talentega, delikata poeto li verkis diversajn poeziajojn
inter kiui « Bloemen mijner Lente» (Floroj el mia printempo) kaj la
glora trilogio e De drie Zustersteden » (La tri fratinurbej) en kiu li
prkantas Genton, Brugon kaj Antverpenon.
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Rakonto
POR KIAM LA VETERO ESTAS VARMA.

Li astis Islandano kaj norniĝis Borf Lbry-Karoslassen. Ni estis in-
terkonatiĝintaj okaze, êe hotela gastotahlo. Tuj mi simpatiis por li pro
lia maniero intermiksi la plej diversajn manĝajojn : li kutimis verŝi
bieron en la spinacojn ; la ribokonfitajo utilis laŭ lia opinio por pligua-
tigi la peklitan haringon ; siajn terpomojn li trempis en Bordeaux
vin cm kaj 'Clam surverŝis per gadhepatoleo sian pordon da :fragopasteĉo!
Tio estas ja sufiĉe originala !

Kiam la vetero estis bela, Borf promer:is sur la digo aŭ sur la subl°.
montetoj. Estas do ne utile rimarkigi  nun ke ĉio tio okazis ĉe marbordo.

Kiam uragano siblis, Borf sidiĝis êe l'ekstremajo  de rtrabobarilo•
kaj tie restadis duin diversaj horoj, rave rigardante la furiozajn ondojn.

De longe alveninte el Island°, Borf ekkonatieis iom post iorn kun
la misteroj de nia rirnarkirilla civilizacio. tio mirigis tiun naivan infanon
de PGejzeralando kaj li esprimis sian miron per la vortoj: «Estas admi-
rinde, estas .admirinde ! » kiujn li reclixis ki plena sekiĝo 4.le siaj sa-

livaj glandoj. Mi estis preninta sur min Han instruiĝon.
- Borf, tio estas fervojo ! »

Estas admirinde ! divis Borf.
— Tio, Borf, tio esta:: kroketludo D.

— Estas admirinde 1 diris Borf.
— Tio, Borf, tio estas mitulŝipo».
— Estas admirinde ! diris Borf.
Mi astis instruinta al li furni kaj Borf fumis cigarojn admirindajn

po prokaimume tridek en éiu tago. 	r
Ian tagon, kiam fortage ventis, mi trovis Borfon sidantan ée lmekstre-

majo de l'trabobarilo.
Bort' astis malgaja : li deziris fumi cigaron « admirindan », sed

necble sukcesis ekbruligi kin pro tiu diabla vento. Mi 'havis alumedo3n
du  mventazeblajn.

— Tio, ,Borf, tio estas dumventuzeblaj alumedoj : tio brulas meze
en la plej fortaj ventoj ; Vidu 1» kaj mi bruligis mian cigaron. Bort
estis tute miregigit,a ! «Estas admirinde ! » li (Bris kaj tuj li iris aéeti
dekdu skatoletojn da ili kiujn li zorge dismetis en la diversajn poŝojn
de sia vestajo.

La sekvanta tago estis belvetera. De l'sesa matene, ni estis sur la
sablomontetoj, Borf kaj mi, kugantaj sur la sablo. Maro trankvila
lago ; ĉielo maldiafane blua ; neniu venteto sentebla. lamomente Borf,

kuŝanta apud mi, tuj ek,aariĝas kaj lia vizaĝo montras graadan mal-
trankvilecon.

— Malruzulo kiu mi estas, li diras ; neeble bruligi mian cigaron.»
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— Kaj viaj alumedoj, Borf? Ou vi liC kunportis viajn alumedojn?
— Carte. reapondas Borf ; carte mi kunportis miajn admirindajn

dumventuzeblajn alumedojn ; sed kiel ilmn. uzi? 	 ne eĉ iomete
ventas !!

El la estinta belga jurnalo «Le Petit Bleu »,
Tradukis L. COGEN.
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Spritajoj

JUO.A PERSEKUTISTO : <Ou via patro estas hejme, knabo? »
FRANCJO. — Ne, paĉjo vojaĝa.s.
JUCA PERSEKUTISTO : Kaj via patrino? »
FR.ANCJO : «Panjo 	 Tiu estas ankaii en la vestoŝranko !»

SNIP: Mia filino estas jam dujarae kaj ŝi ne scias ankoraií
paroli. »

SNAPS : « Tio tute ne gravas ! Mia bopatrino rakontas ĉiam ke
mia edzino nur komencis paroli dum sia tria jaro.... kaj se vi aŭdus
ŝin »

Eh Chicago, sinjorino maŝinlaboris dum 29 jaroj per la sama pikilo
(maŝigilo). Tiu ĉi io tiel kutimikis al la laboro, ke ĝi sala daürigis . ĝin,
kiam la sinjorino forlasis la ĉambron. Post la morto de ĝia mastrino ĝi
ne plu permesis ke oni tranietu fadenon; oni ekzamenis  ĝin kaj oni

larmon en ĝia okulo (*).

Post longa diskutado, la patro fine kaj grandpene sukcesis ke lia
koleriĝinta filo silentas

La patro. — M.: estis konvinkita ke mi sukcesos silentigi -vin !
La knabo, obstine. — Mi ne silentas, mi ripozas !
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Diversa.i Informoj

VERDA LIBERTEMPO 1925. — Oi estas unua provo tiuspeca. Liber-
tempejo ne en urbo, sed ekstere en la verda naturo, libertempejo de

verdstelanoj diversnaciaj. Verda Libertempo, konaentita de CEA kaj
GEA, estas projektata je kelkaj po dusemajnaj kunvenoj inter majo
kaj ju'io 1925 en .belega regiono de la meza Rejno. La prezo de parto-

(e) Clain : tiel oni nomas la kutlriltruon
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preno, enha-vante ĉiujn apudkostojn (kun ekskursoj) estas ekstreme
tnalalta kompare al aliaj libertempoj.

Gesamideanoj-interesuloj notig-u (seuprokraste por n'e forgesi) sian
adreson ĉe s-o Leono Funken, Florinsmarkt 7 a, Koblenzo, Germanujo,
— aŭ REMI VAN EYNDFa UITBREIDINGSTRAAT, 184, BER.CilEM-
ANTWEMPEN (BELIGUJO).

Rim. Dezirantaj TUJ respondon aldonu respondpagon !)
*

LA HI. DANZIGA INTERNACIA POIRO (5.-8. Februaro 1925)
eldonis ilustritan reklamfolion en Esperanto. — Jam en 1924 ĝi piej
vaste uzis Esperanton : la estraro sendis delegiton al la Universala
Kongreso en Wien, kaj permesis al la loka grupo organizi ekspozicion
pri Esperanto, kiun vizitis pli ol 20.000 personoj. — Kiu volas havi in-
formojn pri la foiro sin turnu al S-ro Aeltermann, Estro de la Espe-
ranto-Fako kaj Del. de U. E. A.

« LITERATURA MONDO »

OFICIALA ESPERANTO-ENTREPRENO.
La bonsukcesa, sola literatura gazeto en Esperanto, kiu volas an-

stataŭi la pactempajn gazetojn : st:La  Revuo » kaj «Lingvo Internacia»
kaj kies redaktantoj ricevis la nunjaraja prerniojn de la Esperant:sta
Ai:ad-en-1;o, estis gis nun privata entrepreno. Laŭ decido de la Ilungar-
landa iEsperanto-Kongreso, la Hungara Esperanto-Instituto transprenis
Ja eldonadon, kaj esperas, ke la tutmonda esperantistaro helpos la 'lite-
raturajn kaj artajn klopodojn de KALOCSAY kaj BAGHY, ke ili povu
konstante redakti la « Literaturan Mondon » per kunhelpo de la tut-
monda kunlaborantaro !

Ni povas tutkore gratuli la kuraĝajn eldonantojn de L. M. » pro la
jam liverita laboro, kaj esperi, ke la Esperantistaro atentos la pravan
rekomendon pri 'L M.» de la 16a int. Kongreso en Veno. (Vidu B. E.
paĝo 78).

La oficiala abonprezo estas ntur 2 DOLAROJ aŭ proks. Frb. 40.—.
Konsiderante la necesecon de la apogo, kiun bezonas la eldonantoj,
S-ro Schoofs, la reprezentanto de L. M. en Belgujo fortionas, kiel kutime,
al la abonantoj la kvazaŭ-tutecon de la rabato konsentita al la nacia
reprezentanto, kaj akceptas la abonon pio Fr. bel. 27.50. (Pagebla al ia
pogtĉeka konto 284.20).

CIES KUNLABOP40 estas nepre necesa por certigi la vivan kaj la
sukceson de nia sola Literatura revuo !

Ni dezirus instigi CIUN. esp. grupon en la mondo aboni la literatu-
ran revuon. Tiarnaniere ia problemo pri la daŭra apero de « L. M. »
estas definitive solvita !
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La Sistemo de D-ro Zamenhof
pri Landnomoj

Tie ĉi mi deziras simple klarigi por- tiuj, kiuj kin ne bone kompre-

nis, la sistemon (le nia Majstro pri la Landnamoj
Koncerne la landojn de la Mal.novu Mondo (Eiiropo, Azio),

e indiĝena» popolo donas sian nomon ai la lando : Germano, Gennanujo,
Ceho, Cehujo, Slovako, Slovakujo : kumnetitajo : eehoslovakujo,  k.t.p.

Tamen la landnomojn, kiuj finiĝas per.... lande, D-ro Zamennof kon-
servas sert'Sange: Holando (Regnano: Holandano). (")

2, Koncerne la landojn de la Nova Monda (Ameriko, Afriko, Aŭs-
trallo), Ide la «erunigrantoj» fakte rnalaperigis la indiĝenan popolon,
alprenas la nomon mem de la lando, Esperantigante gin: Peruo (Peru-
ano, .■.,aroko (Marokano), k. t.

Forprenu ....UJO, vi havas la nomon de lregnano ; forprenu

 	%.NO, vi havas la nomon de la lando.
3", Koncerne la non-iojn (le provincoj : la provincon nomon, Espe-

rantigante gin, kiam eble.
Cu ne klara, ĉu anarkia tia sistemo ? N!
« Neniu sistemo », (pri la Landnomaj), skribis Prof. Grosjean-

Maupin, la Akademia Raportinto pri la demando (1922), «estas plene
» rekomendinda el TEORIA vidpunkto ; pro tiu ĉ: motivo ni devas kon-
• sideri nur la PRAKTIKAN vidpunkton, el kiu la fideleco al la es-
» nuna tradicio (la Zamenhofa) estas  pli sendanĝera ol kiu ajn pro-
» vo.» (''") 	 TH. CART, Prezidanto de la Lingva Komitato.

NI MEMORU

Se iu el vi trovas, ke ni devas fari tion aŭ alian, prezentu vian
dez:ron al la Lingva Komitato. Se tiu Komitato itajnas al vi tro kon-
servativa, tiam memoru, ke ĝi ekzistas ne por la plenumado de diversaj
personaj kapricoj, sed por la gardado de la interesoj de la  tuta Espe-
nu-dinar° ; ke pli bone estas, ke la komitato faru tro malmulte, ol
ke ĝi facilanime faru ian pa.-km,  kilt povus malutili al nia tuta afero.

Ĉar vi i.-quj konfesas, ke la eenco de nia lingvo estas esta kaj oni

povas disputi nur pri detaloj, tial ĉ:o bo--..a kaj ĉio efektive necesa povas

facile esti farata en k: per voja lojala, en harmonio kaj paco.
(Zamenhof, 4a Kongreso. Dresden 17-8-1908).

Skotujo (Skoto), Fin(n)ujo Fin(n)o, estas cetere korektaj
formoj, :-ed malpli ofte uzataj ol Skotlando, ktp.

("") Raporto aprobita de la Akadernio kaj de la Lingva Komitato
(Nov. 1922).
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La Kapricoj de Mariano
ALFRED DE MUSSET

(Fino)

MARIANO. — Ha ! Ha ! vere, jen aovajo ! Oktavo estas mia pa-

renco tute kiel 'via ; mi pretendas paroli al li "dam bone ŝajnas al mi,
sub libera ĉielo aŭ aliloke, kaj .,n mia domo, se plaĉas al li veni tien.

KLACIDIO. — Memoru liun lastan frazon, kiun vi ĵus &parons. Mi
arankas por vi ekzemplan punon, se vi agos kontraŭ mia volo.

MARIANO. — Bontrovu ke mi agu laŭ la mia, kaj aranku por mi
tion , kio plaĉas al vi ; mi tute ne atantas pri tio.

KLA 	— Mariano, rompu ni ĉi tiun interp.aroladon.. Aŭ vi
konvickikos pri la inaldecreo de haltiko sub laŭbo, aŭ v: rudigos al mi
perforton, kiun abomenas mia vesto. (Li foriras).

DEKA SCENO
sola.

Hola! venu ĉi tien! (Al soervisto kiu cuiras). Cu vi vidas tie, en tiu
domo, tiun junulon, kiu sidas ĉe tablo? Diru lin ke mi deziras paroi:. al li
kaj ke libonvolu veni êi tien. (La servisto eniras en la trinkejon). Jen
novaĵo ! Kion onii kredas pri mi? Kia rnalbonajo estas (.,:o? kid mi do
aspektas hodiaŭ? jen malbelega robo ! Kion tic signifas? Vi devigos
min fari perforton ! Kian perforon? Mi dezirus, ke mia patrino estu
ĉi iie. Ha ! bah ! ŝi samopinias kiel li tuj depost li diras unu vorton.
àatus bati iun. Mi estas tro bonkora, ocre ! Ha ! tio cstas do la komenco?
Oni antaŭdimis tion al mi, mi sciis ĝin, mi atendis ĝin ! Paciencon !
paciencon ! Li arankaa por mi punon, kaj kian ekzemple? Mi tre
dezirus scii kion li volas diri.

DtEKUNUA SCENO.
OKTAVO, MARIA».

MARIANO. - Alproksfmiku, Oktavo, mi deziras paroli al vi. Mi
pripensis pH io kion ‘i d:ris al mi koncerne vian amikon Celio.  Diru
al mi, 	li ne klarigas sin mem ?

OKTAVO. — Pro te simpla kialo li skribi.; al vi, kaj vi disiris
liajn leterojn : vsnigis iu.n al vi, kaj vi fermis la buŝon al li; li donis
al vi kei certojn, kaj vi lasis lin en la strato. Vere. Li sil fordonis al
diablo kaj oni fia rus tion per malpli.

MARI-4K°. — Ĉu tio signifas, ke li pensis al mi?
OUTAVO —
MARIANO. -- Nu! parolu al mi pH -•
OKTAVO. — Cu eatas arrioz-,?
M.ARIANO. — Jes, jes. serioze ; jen, mi aŭskultas.
ONTAVO. — Vi volas ridi.
MARIANO. — Kia kompalada advokato estas do? Parolu, egale

êu mi r nias ridi ail rie.
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OKTAVO. 	 Kial vi rigardas dekstren kaj m,aldekstren? Vere
estas kolera.

MAMAN°. — 	 dez;ras ii Laüuioda, Oktavo, mi deziras havi ser
vernal' kavaliron_ Cu ne tiel oni nomas tien!? Se mi ĵus bene komprenis
vin, vi riproéis al mi, per.: de via botelo, ke mi astis tro severa kaj
forpelas , juin kiuj min amas? Bone, mi konsentas aŭskuiti ilin. Wi estas
minacita, mi estas ofcnatita, kaj, mi demandas al vi, ĉu mi ineritas tion?

OKTAVO. — Ne, certe ne !
MARIA». — Mi ne povas mensogi nek trompi ian, kaj estas

precize pro tic, ke mi ne volas esti trudata, kaj, Sigisbeo aŭ Patito,
ajn virino, en Italujo, ne toleras apud si tiujn kiuj klopodas paroli al ŝi
pri amo, kaj, fie tamen ne estas konsiderata kiel malbonajo aŭ men-
sogo? Vi diras, ke oni donas al mi koncertojn kaj ke mi lasas la vitojn
en la strato! nu, mi lasos ilin ankoraŭ tie, sed mia latkurteno estes
duonmalferniita; mi estos tie ; mi aüskultos.

OKTAVO. — Cu mi povas ripeti al Celio?
51-kRIANO. — Al Cello aŭ al kiu ajn, ne gravas por mi. — Kion vi

konàlas al mi, Oktavo ? Jen, mi tute fidas je vi. Nu, èu vi ne parolas?
M: diras, ke mi volas ĝin. — Jes, ĉi tiun vesperon mem, mi atas ke
oni donu al mi serenadon, kaj plaĉos al mi kin aŭskulti. Mi estas scivola,
ĉu oni malpermesos tion al mi. (Donante al li bantou de sia robo). Jen
miaj koloroj. Portu ilin tiu, kiun vi elektos  !

OKT.AVO. — Mariano! kiu ajn estu la Lalo, kiu inspiris al vi
minuton da komplezemo. ĉar vi venigis min, 'èar vi konsentas aŭskulti
min, en la nomo de la éielo, restu la sama dum unu minuto ankoraii
permesu minl, ke mi parolu al vi.

NIARIA.NO. — Kion vi deziras diri al mi?
OKTAVO. — Se iam viro en la mondo estis indi por vin kompreni,

inda por vivi kaj mort'. por vi, tiu viro estis Cello. Mi neniam multe taii-
gis, kaj mi konfesas, ke la pasio kiun mi laŭdas, havas malbonan inter-
pretiston'. Vi, tiom bela, tiom juna! se vi scius kia trezoro da feliĉo
kuŝas en N i, en li! en tiu freŝa aŭroro de juneco, en tiu ĉiela rose de la
vivo, en tiu unua akordo de du kemelaj animoj! mi ne parolas al vi
pri lia suferado, pH tiu d'aléa kaj amema melluikolio kiu neniam lacikas
pro via severeco, kaj kiu mortus sen plendo pro tio! Jes, Mariano, li
mortos pro tio. Kion mi povas diri al vi? Kion mi eltrovos por doni al
miaj paroloj la fortikecon kin mankas al ili. Mi ne konas la ling,v-ajon
de la amo. Rigardu en vian koron; estas ki kiu povas paroli al vi pri la
lia. Cu ekzistas povo kiu kapablas tui vin? VI, kiu scias humile prei
al Dio, diru, ĉu ekzistas preko kiu povas esprimi tion, je kio mia koro
estas plana? (Li ekgenufleksas).

MARIANO. — Restariku, Oktavo. Vere, se iu alvenus, ĉu oni
ne kredus, aŭdante vin, ke por vi mem vi pledas?

OKTAVO. — Mariano ! Mariano ! en la nomo de la ĉielo, ne ridetu !
ne fermu vian koron post la unua lumero kiu able penetris kin!

MARIANO. — Cu vi estas certa, ke rideti ne estas perniesate al
mi ?
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OKTAVO, (restariĝante). — Jes, vi pravas, mi konas ĉiujn mal-
bonaĵojn kiujn mia amikeco povas kaüzi. Mi scias kiu mi estas; mi
sentas ĝin : tia paroiado el mia buŝo iom similas, al ŝercado. Vi dubas
pri la sincereco de miaj paroloj; neniam mi sentis pli anime ol nun ke
nur malgrandan konfidon mi povas inspiri.

MARIA.NO. — Pro kio? vi vidas ke rni aŭskultas. Celio malplaĉas
al mi; mi ne ŝatas lin. Parolu al mi pri iu alia, pri kiu vi volas.

OKTAVO. — Ho virino trifoje virina! Celio malplaĉ.a-s  al vi — sed
la unua preterpasanto, kiu ajn, eble plaĉus al vi. La viro kiu vin amas,
kiu sekvas viajn paŝojn, kiu tutkore mortus pro unu vorto el via buŝo,
tiu malplaêes al vi. Li estas juna, bela, riĉa kaj inda laŭ éiuj vidpunk-
toj, sed li malplaĉas al vi! kaj kiu ajn nekonatulo plaêus al vi.

MARIANT. — Irriru kion mi diris, aü revidu min neniam. (Si en-
iras en la domon).

DEKIKA SCENO.

OKTAVO, sola. 	 •

Vi estas tre bela, Mariano, kaj via kolera kapriceto estas ĉl'arma
packontrakto. Ne multan memestimon mi bezonus por kompreni ĝin
iom da perfido sufiĉus. La aranĝo tamen utilos al Cali°.

DEKTRIA SCENO

CELIO, OKTAVO.

— Vi venigis min, amiko mia, nu, kian novajon?
OKTAVO. — Piku ĉi tiun rubandon sur \ ian ĉapon, Celio; prenu

vian gitaron kaj vian glavon; nia afero estas duone gajnita.
ĈELIO. — Je 'Dio, ne moku min.
OKTAVO. — La nokto estas bela — la luno ek.a.peras sur la hori-

zonto. Mariano estes sola ĉi tiun' vesperon malantaŭ sia latkurteno ;
konsentas aŭskulti vin.

CELIO — Cu vere ? êu vere? aŭ vi estas mia vivo, Oktavo, aŭ vi
estas senkompata.

OKTAVO. — 	 certigas al vi ke ĉio estas interkonsentita; bona
mantelo tre longa, ponant° en la poŝo, maako sur la vizaĝo.... Cu vi

havas maskon?
CELIO. — Ne.
OKTAVO. — Cu vi ne liavas maskon? — Amanta, kaj.  dum kar-

naval° ! Tiu knabo pensas pri nenio! Iru do ekipi vin Ide! able plej
rapide.

CELLO. — Ha! Dio mia! kiel rapide batas mia koro.

OKTAVO. — Kuraĝon, amiko nia! Ekiru ! Vi ĉirkeibrakos min
kiam vi revenos..Ekiru ! ekiru! baldaŭ eknoktiĝos. (Celio foriras). La

koro mankis al li, E diris ! kaj al mi ankaŭ, ĉar mi nur vespermanĝis

duone. Kiel rekompenco por miaj klopodoj, mi regalos min per vesper-

manĝo. (Vokante). He! hola! Giove:i! Beppo!.... (Li eninis en la
gastejon).
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DEKKVARA SCENO.
TIBIA, KLAŭDIO, MAI-Z.1AX°, sur la balkono,

du Glavistoj.

Tibia !

tuj kiam li estos alveninta al tiu arbetaro. (Unu el la glavistoj for-iras).
MARJANO, sur la balkono, aparte. — Kion mi vidas ! mia edzo kaj

KLAŭDIO, al la glavistoj. — Lasu lin eniri, kaj ĵetu 1,Trr sur lin

TIBIA, ad Klaŭdio. — Kaj se li alvenos de la alia flanko?
KLACD10. — Kion vi diras, Tibia? de la alia flanko! ĉu mi vidus

fiel malsukcesi mian tutan planon ?
MARI.ANO, aparte. 	 Kion ili diras?
TIBIA. — Ĉar ĉi tiu 'place estas stratkruciĝo, oni povas

kin dekstre kaj maldekstre.
KLACIDIO. — Vi pravas, mi ne pensis pri tio.
TIBIA. — Kion fari, sinjoro, se li alproksimiĝas el la maldekstra

flanko ?
KLAÛDIO. — Tiam, atendu lin ĉe lu angulo de la MUT°.
MARIANO, aparte. — Ho ĉielo! kion mi aŭdis ?
TIBIA. — Kaj se li venas de la dekstra flanko ?
KLACID10. — Atendu iomete. — Vi faros sarne. (La alia glavisto

foi-iras).
MARIA.NO, aparte. — Kiel averti Oktavon?
TIBIA. — Jen li alvenas. Rigardu, sinjoro, kiom granda estas Eo

ombro! estas belstatura viro.
KLAUDIO. — Retiriĝu ni, kaj frapu ĝustatempe.

DEKKVINA SCENO.
CELIO, maskita, M.ARIANO, sur la balkono.

CELIO, alproksimiĝante al la balkono. — Mariano! Mariano êu vi
estas tie ?

MARIANO. — Forkuru, forkuru, Oktavo !
CELIO. — Sinjoro, Dio mia! kiun nomon mi aŭdis?
MAMAN°. — La domo estas ĉirkaŭita de mortigistoj ; mia edzo

aildis nian konversacion, kaj via morto estas certa, se vi restas ankoraŭ
unu minuton.

CELIO. — Cu estas revo? ĉu mi estas Cella?
MARIANO. — Oktavo, Oktavo, en la  nomo de la ĉielo, ne haltu !

Ke estu ankoraŭ tempo por elsavi vin ! Estu morgaŭ, je tagmezo mal-
antaŭ la ĝardeno, mi estos tie. (Si forlasas la balkonon).

DI;KSESA SCENO
CELIO, TIBIA sekvas lin kaj sin kaŝas.

ÔELIO, sin demaskante kaj &tirante sian glavon. — Ho morte!
ĉar vi estas tie, do helpu min. Oktavo, perfida. Oktavo ! ke mia sango
refalu sur vin ! Por kiu celo, por klu profito vi enirigis min en êi tiun
teruran kaptilon, mi ne povas kompreni, sed mi scios ĝin, éar mi venis;

eniri en
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kaj eĉ per la perdo de mia vivo, mi scios la veron pri ĉi tiu terura
enigmo. (Li foriras, Tibia sekvas

DEKSEl'A SCENO
OKT'AVO, sola, elirante el la trinkejo.

Ha I kien mi iros nun? mi faris ion por la feliĉo de aliulo, kion mi
eltrovos por mia plezuro? Ja! jen bela nokto, kaj vere êi tio devas esti
konsiclerata. — Vere, tiu vinno estis bela, kaj eta kolero plibeligis
'in! De kie ĝi venis? tion nn nescias. — Tute ne gravas, kiamaniere la
ebura globeto falas sur la numeron kiun ni deziris! Forkapti amatinon
de amiko, estas tro senskrupula ruzo por mi. La ĉefa afero estis la ves-
permango! Estas kompreneble ke Celio estas ne manĝinta. — Kiel vi
estus abomeninta min, Mar.ano, se mi estus aminta vin! vi certe fermi-
gus ia pordon antaŭ m. ! via edzo estus estinta por vi Adonis, Silvano,
kampare kun mi! Kio estas do la kaŭzo de ĉio? La kaŭzo de élu estas
la hazardo ! Estas nur feliĉo kaj malfeliĉo en ĉi tiu mondo. Cu Celio
ne estis hodiaŭ matene senespera, kaj nun... (Oni aŭdas obtuzan bruon
kaj tintacion de glavoj). Kion mi aŭdis? Kion signifas tiu bruo ?

ĈELIO, kun sufoka voĉo. — Helpon 	
OKTAVO. — Ĉelio! estas la voĉo de Cello. (Kurante al la kiiido).

tIalfermu, aŭ mi enrompas la kradon !

DEKOKA SCENO
OKTAVO, KLACDI0.

KLAŬDIO ekaperante. — Kion vi deziras?
OKTAVO. — Kie estas Celio?

— Mi ne pensas ke li kutimas tranokti en ĉi tiu domo.
OKTAV O. — Se vi mortigis lin, Klaŭdio, gardu vin; mi fortordoa

la kapon al vi per éi tiuj manoj.
KLACTDIO. — Cu vi estas freneza aŭ somnambula? Serĉu en d tiu

ĝardeno, se vi deziras; mi vidis neniun eniri en ĝin; kaj se tiu volis fari
tion mi rajtis ne malfermi al li. (Oktavo eniras Klaiidio iras antaŭ Tibia
kaj diras al li;) Cu do estas farita kiel mi ordonis?

TIBIA. — Jes, sinjoro, estu trankvila; ili povas seréi tiel long-tempe
kiel ili deziros.

KLAŬDIO. — Nun pensu ni al mia edzino, kaj iru ni averti gian
patrinon. (Ili foriras).

DEKNACA SCENO.
MARIANO, sola.

Estas certe, mi ne eraras — mi bone vidis, mi bone aŭdis: Malan-
taŭ la domo, tra la arboj, mi vidis ombrojn dIsajn t tie kaj tie, subite
kuniĝantaj kaj jetantaj sin sur lin. Mi aŭdis la bruon de la glavoj,
poste obtuzan krion, la plej inalbonsignan, la lastan alvokon! — Mal-
feliĉa. Oktavo ! kiom ajn kuraga li estis (éar li estis kuraĝa) ili surprizis
lin, fortrenis lin. Cu estas eble, éu estis kredeble ke tia peko estas
pagita tiom multe? Cu estas eble ke tiom malmulte da bonsento kaŭzas
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tiom da izruelo? Ka; mi kiu agis tiom senpripense, tiom freneze,  pro
nura amuzajo, pro nura kaprico! — Mi volas vidi lin, mi volas esti
certa....

DUDEKA SCENO
MARIA», OKTAVO, entras kun la glavo en la mano

rigardante ĉiuflanken.

MARIANO. — Oktavo, ĉu estas vi?
OKTAVO. — Estas mi, Mariano. — Ĉelio pereis !
MAMAN°. — Celio, vi diras. Kiel estas eble?
OKTAVO. — Li pereis-!
MARIANO. — Ho ĉielo !
OKTAVO. — Li pereis! Ne iru tien.
VARIANO. — Kien vi volus, ke mi iru? Mi estas perdita ! Ni

devas foriri, Oktavo, ni devas forkuri. — Cu Klaŭclio ne estas en la
domo ?

OKTAVO. — Ne, ili antaüzorgis pri éio, kaj Lasis min prudente
sola.

MARIANO. — Mi konas lin, mi estas perdita, kaj vi eble ankaŭ...
Foriru ni! ili revenos, kaj .baldaŭ.

OKTAVO. — Foriru se vi volas, mi restas. Se li revenos ili trovos
min, kaj kio ajn povu okazi, mi atendos ilin. Mi volas gardi lin dum
lia lasta dormo.

MARIANO. — Sed min, ĉu vi forlasos min? Cu vi sciai; kian dan-
ĝeron vi riskas, kaj kiom ili deziregas venkon ?

•O'KTAVO. — Rigardu tien, malantaŭ tiuj arboj, tiun malgrandan
lokon mallhelan, je la angulo de la muro ; tie ktazias mia nura amiko; pri
la resto nu ne zorgas.

MARIAN°. — Cu eĉ ne pri via vivo — nek pri la mia?
OKTAVO. — Eĉ ne pri ili. Rigardu tien!....  Mi sola en la mondo

konis lin. Metu sur lian tombon alabastran union kovritan per longa
funebra vualo, tio estos lia plena figuro. Estas tiel. ke dolĉa melankolio
kovris la perfektajojn de tiu amema kaj delikata animo.... Estus es-
tinta feliĉa la 'virino, kiu estus aminta lin.

MAMAN°. — Cu li estus defendinta ŝin, se i estus en danĝero?
OKTAVO. — Jes, nepre, li estus farinta tion! — Li sola estis kapa-

bla senlime sinoferi ; li sola estus dediĉanta sian vivon al la virino, kiun
li amis, tiel facile kiel ii maltimis la morton por si.

MARIANO. — Kaj vi, Oktavo, êu vi ne farus tion?
OKTAVO. — Mi? — mi nur estas senkora diboĉulo; mi ne estimas

la virinojn. La amo, kiun mi inspiras, egalos t:un kiun mi sentas, la
sendaŭra ebrieco de sono.  Mia gajeco estas nur masko : mia koro estas
pli maljuna ol ĝi ! Ha! mi estas nur malkuraĝulo ! lia morto ne estas
venĝita ! (Li ĵetas sian glavon teren).

MAR I A.N O. — Kiel ki povus esti venkita ' 	 Klaŭdio estas tro-
maljuna per akcepti duelon, kaj tro potenca en ĉi tiu urbo por ion timi
de vi.
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OKTAVO. — Ĉelio estus venonta min, se mi estus mortinta por li
kiel li estas mei-tinta per mi. Lia tombo apartenas al mi; estas mi, kiun
ili sternis en tiu malhela aleo; estas por mi, ke ili pintigis siajn glavojn;
estas mi, kiun :li mortigis' 	 Adiaŭ ta ĝojo de .mia juneco, la senzorga
amuzo, la libera kaj gaja vivo ee la malsupro de la Vesuvo! Adiaŭ la
bruaj festenoj! Adiaŭ Napoli kaj ĝiaj virinoj, la maskofestoj en la lumo
de la torĉoj, la longaj vesipermanĝoj en la ombro de la arbaroj!
la amo kaj la amikeco! — Mia loko estas malplena sur la tero

MARIANO. — Cu vi estas tute certa, Oktavo? Kial vi diras: adiaŭ
la amo ?

OKTAVO. — Mi ne aime vin, Mariano, estis Celio kiu vin amis.

FINO.
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