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KIAL KOMPLIKI VIAN LABORON ?...

Konfesu ke

la transformo de vortoj en 	 signojn'', kaj poste

reprodukto de titij samaj "signoj" denove en vortojn

estas duobla laboro

kaj vi komprenos jam, kial la

D1CT AP ;ONE
estas la senpera metodo por diktado de la korespondaĵoj.

Petu la broŝuron:

" L'HOMME D'AFFAIRES All BUREAU"
(La aferisto en la oficejo)

— Senpaga alsendo

ROBERT CLAESEN
Fako : ES

20, rue Neuve, 	 BRUSELO.
Tel. : 106.82
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Du servoj
ĉiusemajne 	 inter GEN To kaj GOOLE kaj returne.

V. L. De Baerdemaecker
GENTO,	 25 & 31, rue Fiévé,	 GENTO

Sipmakleristoj. — Komisüstoj. — Ekspedistoj.
Doganaj agentoj. — Enmagazena tenado.

Agentoj de
Goole Steam Shipping London Midland kaj Scottish Railway C°.

komunikigantaj kun Centra kaj Norda Anglujo kaj Irlando

HULL dam la sezono de la fruktoj.

Grupiga servo al Svislando kaj Italujo, Nord- kaj Orienta
parto de Francujo. Germanujo, Holando kaj Balkanoj.
Magazenoj kaj deponejoj akceptita) de la "Comptoir d'Escompte

de la Nacia Banko.

Telegr. adreso: DEBAER. — Telefonoj 188 92 - 1500 - 1515.
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BANQUE DE FLANDRE
ANONIMA SOCIETO EN GENT - FONDITA EN 1847

Deponaj kaj duonmonataj kontoj

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Aĉeto kaj vend() 	 obligacioj

Pruntedono sur obligacioj

Enkasigo de kuponoj

Luigo de monkestoj

CIAJ BANKAFEROJ.
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Nederlandsche 

Gist- 	 Spiritusfabriek
(Nederlanda Fabriko de Ferment° kaj Alkoholo)

ANONIMA SOCIETO

Societa Sidejo : DELFT (Nederlando)

Fabrikejo : BRUGES -BASSINS (Belgujo)

Filioj : BRUSELO kaj HUY (Belgujo)

Produktájoj
Reĝa Fermento

Alkoholo kaj Brando
Eldistilai Rekrementoj

Fako -Fermento kaj Rekrementoj " : Bruges-Bassins

Fako -Alkoholo kaj Brando": 378, Av. Van Volxem, Bruselo

BELGA ESPERANTISTO
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OficIala organo de la Belga Ligo Esperantista

Reclakcia parto : 	 Abonoj kaj Monsendoj
FRANS  CHOOFS 	 FERN. MATHIEUX
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IVepresitajn inanuskriptojn on: nr. rese:idas. — La Reilakcio konservas por
si la rajton korekti latibezone la manuskriptojn.

XVa Belga Kongreso de Esperanto
^

DE PAN .■ E, 22-23-24an DE Ï .I0 1921i.

.1L LA PANNE
Karaj Gesamideanoj.

Niaj amikoj el La Panne agente preparas nian XVan kongreson, kin
promesas esti tre .konforta. La programo estas tre alloga: okazos bain
kun artfesto kaj la organizantoj nenion pieterlasos poi havigi al la
gekongresanoj plej agrablan restadon.

Pri la agemo kaj la iniciativo de niaj apudtnaraj samideanoj. atestas
ia bela gvidlibreto, de kiu ĉiu abonanto de nia revuo ricevas ekzemple-
ron kun tiu êi kajero.

Ni ree varme alvokas eiujn niajn Samideanojn iri al La Panne
du tagojn en «Esperantujo», kie ili enspiros tiun frean kaj revivigan
aeron, kiu plialtigas la koron, kiu incitas al frateco kaj al pacemo!

Al la novaj Samideanoj ni diras: eiru al La Panne konatiĝi kun nia
Esperantistaro» kaj por niai malnovaj propagandistoj la kongreso estos
malofta okazo interparoli pri niaj aferoj kaj interangi ideojn pri pro-
pagandaj rimedoj.

NI Do IRU (Itij AL LA PANNE
Je l'nomo de «Belga Ligo Esperantista»

- La Cenerala Sekretario, .
HENRI PETIA

	

* 	 * •
INSISTA PETO. — Senprokraste sendu vian alikilon kun mono al la

loka kongreskomitato. Uzu la aligilon, kiu estas presita en la Aprila nu-
mero de nia revuo.



dum 1333 kaj Albrecht Dürer durn
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KONFERENCO EN LOCARNO
DE

INTERNACIA CENTRA KOMITATO, KONST ■NTA REPREZENT-
ANTARO KAJ KOMITATO DE UNIVERSALA

ESPERANTO - ASOCIO.

De la 3a kis la 6a de Aprilo kunsidis en la historia tub° Locarno la
Int. C. K. kun la Komitato kaj ûefdelegitoj de U.E.A., kaj kun repre-
zentantoj de (Untel«) da naciaj Societoj.

La kunsidoj okazis en la Palaco de justeco, en la sama salono en kiu
sidis pasintan jaron la diverslandaj diplomatoj por pridiskuti kaj subs-

kribi la Packontrakton de Locarno.
La lokaj aŭtoritatoj faris ĉion eblan por plifaciligi la laboron de la

delegitoj kaj por agrabligi iliajn liberajn horojn, dum la samideanoj

de la pentrinde lokita urbeto daŭre estis pretaj por helpi kaj servi en ĉiu

cirkonstanco.
Duni la diskutadoj regis plej harmonia atmosfero. La delegitoj ekza-

menis diversajn detalojn de la ĝenerala propagando por nia lingvo kaj

donis al la Centra Komitato plej utilajn direktivojn por ĝia estonta la-
borado. Kelkaj detaloj jam aperis en la gazetoj «Esperanto» kaj «He-
roldo».

Konstanta Reprezentantaro de la naciaj societoj plej amike interkon-

sentis pri enkonduko de dive) saj justaj principoj en la nunan regu-

laron de tiu organizaĵo.
Unuanime estis elektita ano de la Centra Komitato, S-ro D-ro Alfre-

do Stromboli, el Pisa, por anstataŭi S-ron Page, el Edinburgo, kiu ne

plu deziris renovigon de sia ofico, kaj reelektita estis S-ro D-ro Edmond

Privat, el Genève.
Unuanime, post propono de tri naciaj societoj, K. R. nomis S-rojn

H. Petiau, el Gent, kaj ler. Schoofs, el Antverpeno, kid Prezidanton kaj

Sekretario - kasiston.
Krom la persona sukceso de niaj du cititaj amikoj kaj la rekono de ilia

laborado por nia afero, ni ankaŭ sentas en titi elekto signon de simpatio

al nia «Belga Lige Espetantista» kaj al nia patrujo. Kaj pri tio ni. fie-

ras kaj kojas. L. COGEN.

LA MONUMENTO AL ZAMENHOF
En la ĉeesto de diverslandaj delegitoj kaj de la reprezentantoj de la

lokaj aŭtoritatoj, okazis la 18an de Aprilo en Varspvio la starigo de

monument° sur la tombe cie la pola kuracisto, D-ro Zamenhof, kreinto

de la internacia. lingvo Esperanto.>
La monument° estis starigita dank'al subskriboj kolektitaj en la tuta

mondo inter la esperantistoj.
Je la okazo de tiu inaüguro, pluraj paroladoj estis diritaj, inter alie

de la ministre Grabowski.

GENTO
eefaj aspektoj de Ge to.

Ûio, kio distingas Gent'on kaj
ĉirkaŭajojn de la aliaj urboj de
Belgujo, kio igas kin urbo tute
s-ensama en la lando, estas la
impona amaso de la fortikaj
kasteloj kaj mezepokaj prekej-
ej.

Estas la mirinda rekt!inia
aro de gravaj monumentoj cen-
tre de la urbo.

estas la miriga kvanto da
memoraĵoj de malnovaj korpo-
racioj kaj kunfrataroj,

estas la du Beginejoj, ulhet-
oj murĉirkaŭataj, enlokataj de
centoj da virinoj, kun pitoresk-
aj mezepokaj kostumoj.

estas la du riveroj kaj mu i t-
nombraj kanaloj, transpasataj
de sesdek pontoj,

estas kiaj sennombraj flor-
bedoj kaj parketoj, kiaj
da varmejoj, enhavantaj
son de fremdaj kreskaĵoj.

Duni la 20a jarcento, vizi-
Lanto estas tiel profunde impre-
sata de Gent, kid estis Petrarca
1521.

* *
Kion ni nepre vizitu en Gente.

eLa katedralo Sankta Bave»: La Adorado de l'Safido, de fratoj
Van Eyck, la êefverko de flandra pentrarto; belegaj pentrajoj de
Rubens, Pourbus, De Crayon, Otto Venius, Honthorst, Van den Heu-
val, Rombouts; la plej belaj tombomonumentoj de la flandra Rene-
sanco de Duquesnoy, Pauwels, Delcourt, Picq, Helderberg, Verschaf-
fait kaj Van Poucke, la belegaj kandelingoj de rego Henry VIII de
Anglujo.

La Prekejoj «Sankta Nikolao, Sankta Mihaelo» kaj «Sankta Ja-
kobo», niée meblitaj dum la Renesanco. La impona ,‘Grafkastelo»,da-
tumanta de 1180. La «Beginejoja, urbetoj enlokataj de beginoj per-
tantaj la pitoreskan kostumon de la mezepoko. La «Belfrido», kun
sia muzeo kaj sia fama sonorilaro de 52 sonoriloj de 1660 (sonorifara
koncerto sabaton vespere je la 9a, de junio kis septembro). La(La ĵurnaloj, laŭ HAN" Ag.)
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«Ruinoj de l'Abatejo Sankta Bavo», en kiuj estas la Muzeo de ŝton-

ajoj, posedanta la plej riĉan kolekton de la mondo pri tomboŝtonoj
kun grandaj figuroj de la 13a kis la 14a jarcento. La «Urbestrarejo»,

la rRabot», la «Granda Kanono» de la 15a jarcento, la «Muzeo de
Antivajoj», la ‹Muzeo de Belartoj», la «Muzeo de Artoj dekoraciaj»

en la bela Hotelo De Coninck, la nekomparebla rektlinia «Aro de
grandaj Monumentoj», centre de la urbo, la belega «lleibo-kajo».
Gent estas dividita de multnombraj akvovojoj je dudekses insuletoj.
kiuj igas tin, diras Victor Hugo, speco de Norda Venecio.

Li Haveno de Gento.
Kvankam Gento estas trafluata de la Schelde (Escaut), kie ĝin

enfluas la Leie (Lys), tamen la urbo per kanalo de nur 32 km.

estas rekte kunigita kun la mara Scheide êe Terneuzen, kie la rive-

Tego estas 5.360 in. larĝa kaj meznombre 10 m. profunda. Terneu-

zen kuŝas je nur 20 km. de la maro, tiel ke la ŝipoj, kun la 32 km.

de la markanalo bezonas nur traveturi 52 km. por alveni de la man,

ĝis la haveno de Gento. La kanalo de Terneuzen estas 8.75 m. pro-

funda kaj larĝa je 97 ĝis 67 m. je la akvosurfaco. Estas 8 pontoj

kaj nur unu kluzo, kiu estas longa je 178 m., larĝa je 18 m. kaj pro-

funda je 8 ni. Elektre kluzoj kaj pontoj estas movataj, kaj la tuta

kanalo lumigata. La Genta haveno konsistas el li..omercodoko, Lig-
nodoko, Antaŭhaveno, Nova Doko, kaj tri flankaj dokoj. La tuta ak-

vosurfaco estas 818.475 m2. Estas 8.630 m. da kajoj, 34 subtegmen-
tejoj, 62 levilegoj kaj 2 sekaj dokoj el kiuj la plej granda rnezuras

130 ni. je 13 m. kaj kies sojlo estas 5.45 m. sub akvo.
Lau propagandajoj de dnlichtingskantoor»

Halle - Belfort, Gent.
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PROMENO INTER NIAJ MONUMENTOJ
1. — La rektlinia Monumentaro.

«La Poŝtejo» (1906) de L. (loquet kaj St. Mortier.
La Preĝejo Sta. Nikolao. La ĉefpordego estas Romana (±1200),

la alia parto de la ĉeffasado estas transira stilo (la duono de la 13a
jarcento) kiel ankaŭ la internajo, kiu suferis multajn aliigojn. Be-
legaj pentrajoj, predikejo Renesanca, mebloj Louis XIV stilaj, vitro-
pentrajoj.

..La Belfrido». La malsupra parto, gis la akso de la horloĝaj mon,
triloj datumas de 1338, en la malsupra salonego estis konservataj
la privilegiaj skribajoj de Gentanoj; en la turo pendus sonorilaro de
52 sonoriloj, preskaü ĉiuj datumantaj de 1660, kaj kies plej granda,
pezas 6050 kgr.; la ventmontrilo estas kupra drag-ono de 1378. La
juna Mozart supreniris dum Julio 1765 kun sia patro la Belfridon po!
kui la panoramon kaj viziti la sonorilaron.

«La Halo, (êe la Belfrido) de Simon van Asschen (1425); belega
kelsalono kun 2 vicoj de 10 kolonoj; super la duobla ŝtuparo, oni en-
venas ampleksan belan Gotikan salonegon, kie la pavimo prezentas
labirinton; tie estas la oficiala turista informejo.

«La Preĝejo Sta. Bavo», tre vizitinda: 12 luksaj tomboj de epis7
kopoj, verkitaj de plej bonaj Flandraj skulptistoj de la 17a kaj 18a
jarcentoj) 8 tre grandaj, belegaj kupraj kandelingoj (16a kaj 17a
jarcentoj) riĉaj mahagonaj seĝoj (1767) marmoraj altaroj kaj bar-
iloj; belegaj kupraj pordoj; multaj majstroverkajoj de Flandra pentr:,
arto, i. a. de Fr. Pourbus, G. De Craeyer, Rubens, H. kaj J. Van
Eyck, Alpreĝo de la Dia ŝafido, bela predikejo, majstroverkajo de
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Laurent Delvaux (1745). Sub la altarejo tre granda kelsalonego kun
multaj kapeloj, lukstomboj kaj pentraĵoj.

* * *

II. — La Abalejo de Nia Sinjorino en la Bijloke,

kie la Muzeo de Antikvajoj estas aranĝita: la konstruajo de la man-
koĉambro estas belega Gotika laborajo de ±1330; la puntfarado, ri-
ĉe, ornamita per brika listelaĵo en formo de ogivoj, tri- kaj kvarlo-

bajoj, lozariĝoj kaj rozoj, firme sed tamen elegante faritaj, estas sen-

kontraŭdire la plej bela de sia speco,ne nur en Belgujo,sed ankaii en

tuta Eŭropo. Antaŭ la bela fasado staras la domo de ia abatino, kun

netermita galerio Renesanca. Meze estas ĝardeno de la sama tempo.

* * *

III. — La Graikastelo.

Konstruita dum 1180, unu el la plej gravaj Romanaj fortikajoj de

la mondo; la kelo de la ĉefturego estas kastelo de la 9a jarcento;

granda aro da rimarkindaj salonegoj, belega kelsalonego, subteraj
malliberejoj, plej bela panoramo de l'urbo de SUI' la platformo.

* * *
IV, — La Malgranda Beginejo,
fondita êirkau 1234, murĉirkaŭita urbeto de la 17a jarcento, kun

bela preĝejo, granda herbejo, stratoj kaj ĝardenetoj, enloĝataj de

250 virinojanezepoke vestitaj; iuj beginoj enloĝas domon duope,aliaj

domegon 20 aŭ 30 ope; ili okupiĝas per manlaboro kaj religiaj ek-

zercoj.

FABELO.

LA BLUA PAPILIO KAJ LA LOTUSFLORO
Estis iam papilio kun bluaj flugiloj,kiu Aatis promeni en la aero... Li estis

kore amata de la sunradioj, kiuj sekvadis lin en lia flugado senmezura
kaj kaprica, kaj kiuj kelkfoje tugetis lian eterkolorem flankon per tre

dolĉa kareso.Li estis amata de la beletaj floroj blankaj kiel prujno;bluaj

kiel la ombroj en la profundeco de l'arbaroj, flavaj kiel la hararo de la

suno aŭ ruĝaj kiel la flamoj, kiujn ki dissendas antaŭ ol morti; li estis

amata de êiuj la floroj, kiuj estas malgajaj,tial ke ili volus flugi kiel la

abeloj, kuri kiel la insektoj, rampi kiel la vermoj. Kaj la papilion ili ri-

gardadis daiire, kun renversita kapo, ilia granda akvun.iita rigardo vua-

lita per larmo de floro...
La papilio, li, sin apenaŭ okupis pri tio, trinkis la sunon kaj promeni-

gis tra la ĉielo la metalbluon de siaj flugiloj. Li havis spiriton ege

fantazieman, revis nur pri aventuroj. Li jam aildis paroli pri belulino lu-

meca kaj roza, kiu loĝas sur la ondoj de malproksima lago. Si ravas
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la kreitaĵojn pro la koloro de siaj petaloj kaj la paleco de siaj okuloj.
Si konsumiĝis en ainsopira doloro kaj gia nomo estis lotusfloro.

Kaj la senritmaj kuradoj de lia spirito lin forportis en varmetajn re-
gionojn, kie regas l'odoron de brulata ambro, kaj la lumo de la nokto-
vualoj; en regionojn kie loĝas la feliĉo, kie sur ondoj malicaj balanciĝas
la lotusfloro kaj ploras sub la severa rigardo de la luno. Kaj kaptis lin
la dezirego forvojaĝi por Sin vidi, Sin vidi por diri kiom Si al li estas
kara... Li foriris kaj liaj bluaj flugiloj lin forportis tre malproksimen,
al la lago de Plotusfloro, kiu ploras.

Li forlasis la herbejon, kie sur la kruta rando de la malvigla rivero
dormas la serpentoj sub âtonoj, kie ĉiuj la malgrandaj floroj ne inter-
babilas, sin ne konas reciproke. Li vidis arbarojn kovritajn de ombro
blua kaj de ombro bruna, kie la belaj bestoj havas malkvietan okulon;
la grenkarnpojn, kies odoro tedas same kiel la matura kaj dika koloro;
la kompatindan rivereton fine, kiu ploras dolêege, kiel malsana suĉinfa-
no.

Diuntage li kuris, uzante la tutan forton de siaj streĉitaj flugiloj kaj
nokte li sin kagis por dormi sub la folio larĝa, afabla, protektanta. Meze
de la tria tago, malseka odoro lin avertis pri la apudeco de lago. Sub
liaj grandaj flugiloj bluaj kaj kontuzitaj febre batis lia koro kiel mo-
toro... Li estis laca; li sin kuis teren kaj ekdormis, la flugiloj refaldi-
taj sur lia korpo tiel delikata...

Kiam, matene, li memoris, kial li estis veninta, li rigardis kaj vidis
grandan lagon, kie amaso da ondoj bluaj kaj sunmakulitaj trotis kaj sin
interpugis.

Kaj dolĉe lulata, la roza floro dormis ankoraŭ.
La papilio kun grandaj flugiloj bluaj pro tio tiom ĝojis, ke li sven-

turniĝis kiel mortinta folio. Per kelkaj saltoj li estis apud la gaŭmaj lan-
goj, kiuj lekas la tenon, kaj li diris:

« 0 ci, eta lango blua, kiu vivas eterne, ei kiu eble karesis Aiajn
grandajn petalojn aŭrorkolorajn, portu min do sur cia buklopinto'gis en
la mezo de l'akvo! » Sed la blua ondo iĝis blanka, 'el estis surda.

e 0 ci, arĝenta radio, sur via dekliva dorso la anĝeletoj malsupren
venas sur la teron; portu min do ĝis la lotusfloro, kiun vi tie vidas, kiu
vekiĝas kaj sin streĉas! Mi cmn petas! »

Sed la radio, alvenante en la akvon, mortis, rompiĝis en nrjl orbrita-
jetoj, malsekaj kiel gutetoj...

« O ci, bona folio, kiu puâglitas al Si, ĉu volas ci min preni sur cia
dorso? Mi ja la koloron de miaj flugiloj donos al ci... » Sed la sensenta
folio daŭrigis sian vojon kun malgrandaj fajreroj, kiuj respegulis sur
ia larĝa kaj nervoplena hatito.

Kaj tiam, la malfeliĉa papilio kun bluaj flugiloj, vidante, ke nen;-
li alvenos ĝis Si— skribis Fabelon, la Fabelon de la Blua 13ite:las

"atm per:de la Lotusfloro...



DU VERSAJOJ
KVAZA(3 FORLAS1TA SIPO... 	 PLU VEGAS.-

Kvazail forlasita
fordonita al la mar',

mi solece erarvagas
tra l' tumulto de l' homar'...

Sen aspiroj, sen deziroj
kaj sen mono en la

•sed libere, ne (levante
time tremi je riproĉ'...

Pluvegas... Min subite
ekkapta:.-, malesper';
ho, se 1M povus vagi
tutsole sur la term.

Sencele vagi, vagi
Lra tranĉa pluv-torent',
kun miaj longaj haroj
flirtantaj en la vent'.

Riĉe pro glas' da biero 	 Ho, sole vagi, vagi
al la soifanta lip', 	 tra plenda pluva flu'

-pro kiseto de knabino
	

kaj halti en soleco
kaj tabako en la pip'... 	 kaj plori, poste... plu!...
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Gento:	 _1djektivo:
—

Lande: Gento:. Adjektivo: Lando:

Angl - o -a -ujo Ital - o -a -ujo
Bavar - o >> Japan - o » e
Belg - o Norveg - o » »
Brit - o Pers - o >> »
Bulgar - o
Dan - o

Pol - o
Portugal - o

Y,

i>
» .

»
Egipt - Prus - o e e
Fin(n) - o (3) >> >> Rurnait - o e »
Franc - >> >> Rus - o » >>
German o Saks - o e »
Grek - o Skot - o (3) » »
Hind - o Sved - o » »
Hispan	 o Svis - o » »
Holand - o (4)
Hungar - o

>> Turk - o
k. t. p.

e >>

Ain - »

Tiel mi solece vagas
tra l'tumulto de l'homar', -

kvazaŭ forlasita
fordonita al la mar'...

Jan Van Schoor. 	 Jan Van Schoor.

ESPERANTISTA AKADEMIO — PRI LANDNOMOJ

L.  SISTEMO DE 11)-ru ZAMENHOF.

En la êi suba esploro mi tute objektive klarigos la Zamenhofan
temon. ain mi ne intencas, ne votas diskuti, sed mi rajtas konstati, ke
zorge atentas pri la necesa rilato inter la nomo de la lando kaj tiu de
la re-ennto, ke tre sufiĉe logika ki estas kaj ke, kiel skribis, en sia Ra-
/Kyd° (Pak, 8, Konkludo), Prof. Grosjean-Maupin-da fideleco al la ke-
nerale akceima tiadicia estas, el praktika vidpunkto, pli sendankera

ia ain Prov.ôNsed plie, ke ĉia alia sistemo okazigas fatale inter la
Esperantistoj kon ŭstaron, proteston kaj diskutojn nepre evitindajn.

MALNOVA MONDO.
Miro 	 Azio kun Egiptujo. (1)

La gento donas sian notin al sia lando per "aldpno de l'sufikso
- ujo (2).

• il) .r9r la antikvaj Grekoj kaj Behreôj F.,giptuju estis kvazttû Azia uk.romlando›.
cetero dé Afriko, apenaü konittt, 	 apartenas al la Malnova Monde. —La 	 '-ro Zamenhof, la tradukLnto de la Palk,.

gis tra la titeijo oni ĉiam mitas uzi -landot Franclando Imallongitze kaj skribe:
kid pomarbo apud pomujo, preĝdoino amui prei-ejo. — Lando

fantazieman, revis'
meca kaj roza, kiu lokas

La sama regulo taŭgas kompreneble por la postmilite restarigitaj
sendependaj landoj:

Gento:
—

_Adjektivo: Lando: Gento: 	 Adj ek t ivo: La ndo
-

Aŭstr
eh -

-a
e

- 	 jo ( Slav -

Slovak - o
-a -u j o

Eston - o
Latv - o

e
›.>

Cehoslovak - o
k. t. p.

- >>

Litov - o :$)

(e) Fakte, nova ;:tato, Statu de la Aŭstroj.

* *

NOVA MONDO.

Afrilio (5), Ameriko kaj Oéeanio.

car, politike, malaperis la primitivaj .gentoj,.la lando mem donas sian
nomon al la regnano per aldono de l'sufikso -ano.

Anstatait Fin(n9ujo, Skotujo oni ĝenerale 117.11S, konforme al la nacia nomo la
formbrn": Fin(n)lando, Skutlatidu (Vidu  Min. 2).

(4) En Rolando, gentnomo, lando estas ne sufikso sed parto de l'radiko;rparto de-
l'radiko e estas ankaü en la landnomoj: Nederlando, Island° kaj, se Ira gente vere ne
ektiStas, en lrlando.; sekve lus adjektiva formo estas Nederianda. Islanda. k. t. p. kaj
la regnana nome: Nederlandann, k. t. p.

lu ne estas sufikso por landnotnoj pri tio ĉiuj kansentas. kaj sekve, se i apartenos
al la radiko. la adjektiva formo finiĝas par i-a kaj la nomà de l'reenano oer: i-ait-o-
(Vidu ekzemplojn en la listo «Nova Mondon kaj Rira. 6).

(e) Esceptinte Egiptujun iVid. Rira. 1).

Pluvegas... Resonadas
la .;:torma rapsÖdi'...
Pluvegas... Mi deziras,
ke Morta estu mi...
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Lando: 	Adjektivo:

— 	 —

Regnano :

—

Lando:	 Adjektivo:
—

Regnano:

Algeri - -a -ano Marok - o -a -ano
Argentin - » » Meksiki - o (7) »
Aŭstrali - o » » Nov-Zeland - o »
Bolivi - o » » Peru - o » ;.>
Brazil(i) - o (6) » » Tunizi - o »
Ùil(i) - o » » Urugvaj - o >>
Kanad - » » Uson - o >>
Kapland - o » Venezuel - o » »
Kolumbi - o » )) k.	 t. 	 p.

*
Nomoj de Provincoj kaj Urboj.

Aldoni la finajon -o al la provinca nomo: Brandenburgo, Silezio, Pro-
venco, — se ne eble, senganĝe: Loiret, Esseĵ.

Kelkaj nomoj de gravaj ĉefurboj esperantiĝis: Parizo, Genevo, Kopen-
hago. — Aliaj simple alprenas la finajon -o: London°, Berlino, — se ne
eble sengange: Versailles, Breslau.

En tiu ĉi landnoma demande, kiel en aliaj, plej bona gvidanto restas

por ni D-ro Zamenhof.
TH. CART,

Prez. de la Lingva Komitato
kaj de ĝia Akademio.

(6) Ambaù formoj: Brazil-o kaj Brazili-o estas pli malpli internaciaj kaj uzitaj. Oni
do rajtas elekti inter ili. Persone mi preferus — ê.ar pli simplaj — la formojn Brazilo
(adjektivo: Brazila; sed. de Brazilio, la adjektivo estas necese brazilial. Pri Cilgi)o
oni rajtas same argumenti. — Car tiaj detaloj neniel kontraitas al IR Zamenhofa kaj
Fundamenta principo, plej bone decidos la enlandanoj mem en interkonsento kun la
A kademio.

(7) Formo konsilita de Dro Zamenhof por diferencigi la landon kaj la ëefurbon.

LA OFERO

EL LA VERKO DE Georges DUHAMEL «LA VIVO DE mARTERoJ».
(El Franca lingvo tradukis R. Spira.)

Ni estis malfermintaj êiujn fenestrojn. El siaj litoj la vunditoj povis
ekvidi, tra la dancantaj varmondojja suprajojn de Bernu kaj de Nogent-
l'Abesse, la turojn de la ĉefpreĝejo, kiu staris ankoraŭ kiel agonianta
leono meze de l'ebenajo de Reims, kaj la kretecajn liniojn de la tranĉeoj
kiuj tranĉis la pejzaĝon.

Oni sentis pezi specon de senmoveco sur la batalkampo. Kelkfoje,
fumkolono, tute rekta, leviĝis en tiu senmova malproksimo kaj la eks-
plodbruo aŭdigis sin al ni iom poste, kiel pro eraro, kvazaŭ ki hontus

insulti la radian silenton.
Estis unu el la belaj someraj tagoj de l'jaro, unu el tiuj tagoj, kiam
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la supetega indiferenteco de la naturo sentigas pli kruele la pezon  de
la milito, kaj kiam la beleco de rĉielo kontrastas kun timego la ange-
ron de l'koroj.

Ni estis finintaj nian mate nan deĵoron kiam veturilo haltis antaŭ la
perono.

— Dejoranta kuracisto!
Mi malsupreniris la gtupojn. La motoristo klarigis al mi:
—Estas tri malgravaj vunditoj, kiuj ne haltos tie ĉi. Kaj plie estas

gravaj
Li malfermis la postaĵon de sia aŭtomobilo. Unuflanke dormetis  tri

siclantaj soldatoj. -Aliflanke estis videblaj homportiloj kaj piedoj de ku-
gitaj homoj. Tiam el la fundo de I'veturilo eligis voĉo ma■alta, grava, lre-
zitanta, kiu diris:

— Mi, sinjoro, mi estas grava vundito!
Estis, plimulte junulo el vivo! lomete da haretoj sur la mentono, kur-

ba nazo forte formita, malhelaj okuloj, pro la ekstrema malforteco gaj-
nantaj supermezuraj, kaj vizagkoloro malbrile griza kiel gin havas hom-
oj, kiuj perdis multe da sango.

Ho, kiel mi estas laca; li divis.
Dum oni supreniris la gtuparon, la vundito tenis sin per du manoj ée la

homportilo. Li iomete levis la kapon kaj ĵetis al la verdajo, al la belaj
montetoj, al la horizonto ekbruligita, rigardon plenan je miro, turmenti-
go kaj submetigo. Li subite troviĝas en la interno de l'domo...

Jen komencigas la historio de Gaston° Léglise. Estas tre modesta
kaj tre malgaja historio; sed dito al mi, ĉu ekzistas non, en la monde,
historioj kiuj ne estas malgajaj ?

* * *
Léglise enspiris nur unu eron da kloroformo kaj tuj li ekkonis dor-

mon, kiu apudas.la morton.
Ni rapidu — diris al mi la ĉefa kuracisto, — tiu malfeliĉa infano esta.,

restonta sur la tablo.
Li ekskuis la kapon, (-tirante: Du genuoj, du genuoj, kie estonteco!
Havi la :garĝon de la sperto estas tre doloriga afero. Estas ĉ iam su-

ferige kiam oni havas sufiĉe da memoro por distingi la estontecon.
La malgrandaj granatpecetoj faras al la viraj kruroj malgrandajn

vundojn; sed tiuj vundetoj povas kaüzi gravajn malordojn. La genuo
estas ja tiel komplika, tiel delikata mirindajo!

La kaporolo Léglise estas nun en la lito. Li pene spiras kaj singultas
kiel iu kiu jus ploris.Liaj okuloj promenas malrapide ĉirkaŭe;li ne gajnas
decidita vivi! Li observas la boteleton da sero, la tubetojn, la pilolojn,
la tutan aparaton preparitan por revivigi lian tremantan koron, kaj
gajnas havi multe da ĉagreno. Li volus trinki, kaj tio ne estas ankoraŭ
permesita; li volus dormi, sed la dormo estas rifuzita al tiuj, kiuj plej
!nuite bezonas gin; li volus eble morti, sed ni ne volas tion.

Li revidas la observpostenon,kie li pasigis la nokton,en la unua range
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inter ĉiuj soldatoj. Li revidas rnallarĝan pordon randumitan per tersakoj
tra kiu li eliris frumatene por enspiri freŝan aeron kaj Nidi la êielon
el la fundo de la kava tubirejo. Ĉio estis silenta; la frua somera mateno
estis dolĉa kis la profundo cle la tubirejo. lu tamen gardis kaj spionis
la malfortan sonon de liaj paŝoj. Nevidebla mano jetis bombon. Li volis
rapide repaŝi la ponton, sed li estis metinta sakon kontraŭ la dorson
kaj estis ĉirkaŭita en la pordo kiel rato en kaptilo. La aero estis dierita
pro la ekspiodhluo kaj liaj kruroj estis disŝiritaj, kiel la pura aero, kiel
la somera mateno, kiel la dolĉa silento.

* * *
La tagoj trapasas kaj denove la sangfluo komencas ekaperigi, la san-

gajn vejnojn, komencas delikate kolori la buŝon kaj redoni al la rigar-
do la profundecon kaj brilon.

La morto kiu etendiĝis sur lia tata korpo kiel en okupita lando, for-
cedante iom post iom la lokon; sed jen ĝi haltas: i alkroĉou sin

ĉe la kruroj, ĝi ne volas plu lasi ilin; ĝi postulas ion kiel parton; ki ne
konsentas esti senigita de tuta ĝia kaptajo.

Ni disputas al ĝi la panton kiun ki elektis. La vundito rigardas nian
laboron kaj niajn penojn, kiel iu kiu metis sian aferon en la manojn
de kavaliro kaj povas esti nur rigardanto de la turniro, povas nur preĝi
kaj atendi.

* * *
Estas necese lasi la parton al la monstro; estas necese cedi unu kru-

ron. Nun komencas la batalo kun la viro. Kelkfoje dumtage mi eksidas
apud lia lito. Ciuj niaj interparoloj vice malsukcesas; ĉiam ni reikas si-
lentaj kaj same zorgemaj. Hodiaü, Léglise diris al mi:

— Ho! Mi bone scias al kio vi pensas...
Car mi ne respondis, li petegis:

Eble oni devas ankoraŭ iam atendi... Eble morgaŭ estos pli bone...
Kaj subite kun konfuzo:
— Pardonu al mi! Mi fidas al vi ĉiuj. Mi scias, ke vi faras tion, kio

estas necesa. Sed eble post du aŭ tri tagoj ne estos tro malfrue...

Du aŭ tri tagoj! Ni vidos morgaŭ...
La noktoj estas treege varmaj. Mi suferas pro tio por
Mi venas viziti lin lastan fojon vespere kaj kuraĝigas lin ke li dor-

mu. Sed liaj okulaj estas larĝe malfermitaj en la nokto kaj mi sentas
lian maltrankvilan rigardon.

Pro la febro lia voĉo iĝas senspira:
— Kiel vi volas ke mi dormu kun ĉiuj tiuj pensoj?
Kaj li aldiras pli mallaŭte:
— Do vi volas? Vi volas?
La mallumo kuraĝigas min kaj per la kapo mi faras signon: jes!
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Finante lian banclaĝon, mi diras al li el profundeco de mia koro:
— Léglise, ni endormigos vin mogmaŭ.Oni ekzamenos la aferon sen-

sentigante vin kaj faros tion kio estos necesa.
—Mi scias ke vi tranĉos tin...

— Ni faros tion kio estos necese fari.
Mi divenas ke liaj buŝanguloj certe iom malleviĝas kaj tramas. Li

pensas laŭte:
— Se almenaŭ la alia kruro ne estus malsana!
Mi ankaŭ pensis al tio, sed mi ŝajnigas al li, ke mi ne aŭdis. Cu ni ne

havas sufiĉe da peno por hodiaŭ?
Mi pasigis tutan parton de posttagmezo kunkudrante pecojn la nepene-

trebla ŝtofo. Li demandis:
— Kion vi faras tie?
— Mi fabrikas maskon por endormigi vin per etero.
— Mi dankas al vi: la kloroforma odoro estas tiel suferiga por mi.
Mi respondas: «C;uste, estas tial». Por diri la veron, mi ne scias ĉu

li povus en tia stato toleri la krudan kloroformon.

* *
Le femuro de Léglise estis tranĉata ĉi tiumatene. Li estis ankoraŭ

dormanta kiam ni portis lin en nigran êambron por ekzameni lian cilian
kruron per la radioj X.

Jam li komencis plendi kaj ekmalfermi la okulojn, kaj la radiogra-
fisto tute ne rapidis. Mi faris mian eblon por rapidigi la operaciojn kaj
reportis lin en lian liton. Tiamaniere li rekonsciiĝis en la plena sunlumo.

Li, kiu estis ĵus denove tiel malproksime de la imperia nigro, kion li
pensus se li rejekiĝus en tuta mallumo,plena je ombrojije malllaŭtaj pa-
roloj, je fajreroj kaj fulmantaj lumetoj?

Tuj, kiam li povis paroli, li diris al mi:
— Do, vi tranĉis al mi la kruron?
Mi faris signon. Liaj okuloj pleniĝis je larmoj, kaj ĉar lia kapo estis

mallevita, la dikaj larmoj fluis en liajn orelojn.

Hodiaü li estas pli trankvila. La unuaj bandaĝoj estis tre dolorigaj.
Li rigardis la malkovritan membrorestajon gutentantan je sango,skuan-
tan, kaj diris:

— Tio ne estas bela, tio ne estas bela!
Ni tiel antaüzorgis, ke jen li estas refreŝigita por kelkaj horoj.
— Oni rakontas pri milita medalo por vi, diris al li la ĉefa kuracisto.
En la intimeco, Léglise konfesis al mi hezitante:
— Ili eble ne volos doni kin al mi, la medalon.
— Kial do?
— Mi estis punita, mankis butonoj ĉe la kapoto de unu el miaj

viroj.
0! mia amiko, infano skrupula, ĉu mi povus ankoraŭ ŝati miajn lan-

danojn, se ili memorus eĉ unu sekundon tiujn malfeliĉajn butonojn?
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Li diras kun graveco: «miaj viroj», kaj tiam mi rigardas lianmallar-
an bruston,bruston, lian maldikan vizaĝon, lian infanan frunton, kavigitan

je gravaj faldoj, kiu akceptas èiun respondecon, kaj mi ne scias kiel
montil al li mian amikecon, mian respekton.

(Daiirigota.)

BELGA KRONIKO
ANTVERPENO. — LA VERDA STELO. — La 3an de Aprilo, la

membroj pasigis agrablan vesperon en la klubejo. La 10an, okazis la
disdono de la diplomoj al la lernantoj de la vintra kurso. La sukcesintaj
gelernantoj estis kore gratulitaj de la prezidanto, kiu esprimis an-
kaŭ sian dankon al la kvar gvidantoj de ia kurso: F-ino De Buyser„
S-roj Boeren, Vermuyten kaj Van Schoor. La dua parto de la vespero
estis dediĉita al la memoro de Dro Zamenhof. S-ro Jaumotte priparolis
mallonge la modestan, laborplenan vivon de la Majstro kaj S-ro Ver-
muyten deklamis versajojn rilatajn al la lastaj tagoj de Zamenhof. Post
ĝenerala kantado de la «Espero» kaj aliaj kantoj, la membroj finigis
plej agrable tiun belan vesperon.

La 13an kaj 15an komenciĝis la noyai kursoj, kiujn gvidas F-ino De
Buyser, S-roj Boeren, Vermuyten kaj Van Schoor. La grupo starigis
ankaŭ specialan kurson por frernduloj, gvidatan de S-ro Willy De
Schutter.

La 17-an, S-ro Van der Veken parolis pri «La Verda Stelo, film-kaj
aliaj steloj» kaj lerte pritraktis kelkajn terajn kaj kosmografiajn afer-
ojn.

En la A'enerala kunveno de la 24a, S-ro Jaumotte raportis pri la
Kunveno de la Belga Ligestraro, kiun êeestis li kaj S-ro De Ketelaere,
kiel delegitoj de «La Verda Stelo». S-ro Schoofs priparolis la baldaŭan
Kongreson en La Panne.

Je la kenerala aprobo, la komitato decidis organizi kelkajn ekskurs-
ojn al diversaj lokoj.

BRUSELO..— La Brusela grupo estas definitive restarigita sub la
nomo de «Belga Ligo Esperantista». — «Sekcio de Bruselo».
La komitato estas jene kunmetita: Prezidantino: F-ino M. A. Jennen:
Vicprezidanto: S-ro Mathieux; Sekretariino: F-ino S. Ohozinski; Kasis-
to-Bibilotekisto: S-ro E. Baez; Kursgvidanto: S-ro M. Somerling.

La jara kotizo estas Fr. 24.—. La kunvenoj okazas ĉiulunde je la 8a
vespere en «Foyer Intellectuel», popola universitato de St. Gilles, 13,
rue Sterckx, kie okazas perfektiga kurso, paroladoj, Lud-kaj kantves-
peroj kaj... interbabiladoj. La Bruselaj Samideanoj estas elkore invi-
tataj êeesti tiujn kunvenojn.

Dudeko da gegrupanoj intencas ĉeesti la kongreson en La Panne.

BRUSELO. — La 26an de Marto nia malnova Antverpena pioniro
S-ro Oscar Van Schoor faris bonegan propagandan paroladon por kvin-
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deko da membroj de la Scienca Hejrno (Nationale Ple:irinaceutique),
Avenue de Cortenberg. Grandan sukceson li rikoltis. Dankinte nian sa-
mideanon, la prezidanto de la societo esprimis la esperon, ke kurso oka-
eu kiel eble plej baldail, kaj li certigis, ke multaj ĉees-tantoj gin parto-
prenos.

BRU GO. — La bonega propagando farita de niaj Bruaj amikoj donis
siajn fruktojn: la grupo varbis sian centan membron!

Gratulojn meritas la tieajn agemajn propagandistojn kaj precipe iiian
prezidanton!

GENTO. — «Genta Grupo Esperantista» malfermis la 28an de aprilo
novan kurson êeestatan  cie ĉirkaŭ 30 gelernantoj. C iuj fariĝis anoj de
la grupo kun abono al eBelga Esperantisto»!

LOKEREN. — La 28an de Aprilo okazis kunveno de la tieaj malnovaj
Samideanoj por restarigi la movadon. La Esperantistoj el Antverpeno,
Gento kaj Sankta Nikolao intencas viziti Lokeren dum la junia monato
por helpi niajn Lokeren'ajn amikojn.

MERLENO. — La tiea grupo organizis vivplenan balon, kiu okazis
la 17an de aprilo en «Salle de Paris». (7,;i sendis telegramon al Varsovio
okaze de la inaüguro de la «Monument° Zamenhof».

PROGRA MOJ.
LA VERDA STELO. — Antverpeno. — En la sidejo, «De Witte

Leeuw», Frankrijklei, 4, Avenue de France.
15 Majo, je la 20a h.: Parolado de S-ro De Ketelaere, M., pri la libro

«Stranga Heredaĵo» de Luycken.
22 Majo: ne okazos kunveno;
22-23-24 Majo: 15a Belga Kongreso en La Panne;
29 Majo, je la 20a h.: Muzikvespero;
5 Junio, je la 20a h.: c7;enera1a kunveno de la membroj;
12 Junio, je la 20a h.: Amuza vespero;
19 Junia, je la 20a h.: Parolado de S-ro M. Jaumotte.

BELGA GAZETARO.
ANTVERPENO. — «De Diamantltewerker» 1-5: granda artikolo pri la lastaj pro-

gresoj de Esperanto precipe en la laboristaj kaj sindikataj rondoj.
«De Nieuwe Gazet» 9-3: raporto pri koncerto en «La Verda Stelo», 7-4: radiotelegra-

mo pri la konferenco en Locarno: 20-4: noto pri la malkovro de la monument° al Za-
menhof.

«Le Matin» 20-4: «Je la gloro de Zamenhof», art ikoleto pri la monument°.
«Gids voor den Model-liekanieker, Elektrieker en Radio-Liefhebber» Aprilo: Unupaùa

artikolo titolita «Por kompreni alilandajn radio-staciojn, unua leciono de Esperanto-
kurso gvidata de S-ro M. Somerling.

BRUO. 	 «Brugsch Handelsblad» 17-4: deziresprim° por Esperanto de Soc d'Etude
et de Vulgarisation de la Zoologie Agricole.

BRUSELO. — «La Dernière Heure» 20-4: publikigas telegramon el Varsovio pri la
monument° Zamenhof, sub jenaj titoloj: «Al la kreinto de Esperanto-Monumento al li
estas starigita en Varsovio — Honorigo el é iuj landoj 41e la mondo».
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«L'Etineellee 4-1: 17-1: du notoj pri la progresoj de nia ling:.
«Le Peuple» 20-4: noteto pri monument° Zamenhof.
•Le Foyer Intelleetuel» 15-5: opinio pri Esperanto de D-ro Mayer, Generale Leman.

L. Lumière kaj Tolstoi.
CHARLEROI. — «Journal de Charleroi» 7-1: kroniko pri lasttempaj progresoj de E.
LOKEREN. -- «Het Vrije Waasland» 1-11: pri turista karto de Svislando.
MERLENO. — «Le Journal de Malines» 254: notoj pri Esperanto kaj Radio kaj

pri festo en la loka grupo.
TOURNA!. -- «Avenir du Tournaisis» t■-1: Pledo pur Int. lingvo. de Tristan Ber-

nard.

GRATUL0.1.
Ni prezentas nian sinceran gratulon al Sao Agit. Verschueren, éefinspektoro de la

urba instruado, en Antverpeno, kiu estas nomita Kavaliro de la Ordeno de Leopoldo.
Sro Versehueren diversfoje montris per faktoj sian simpatlön al nia lingro kaj Sian fi-
don en ikia estonteco.

S-ino Borekmans-Deru. lernejestrino, en Spa, ankaii estis nomita Kavaliro en le Or-
dent) de Leopoldo; al tiu samidennino ni sincere gratulas.

Edzijile en Mehletto S-ro J. Cnops, membro de la loka grilla). kun F-ino C. Serneels.
Al la juna paro ni prezentas niajn samidertnajn gratulojn kaj korajn bondezirojn.

ESPERANTO FACILA

MIA FILET° «HELP AS» MIN:

La nomo de mia filo estas Nanalal kaj li estas trijara. Sed se la ge-
legantoj supozas, ke li estas malgranda knabo, ili certe eraras. eRigar-
du, mi estas tiel granda!» li diras kaj metas sian manon sur la kapon afr
proksime la frunto. Tiam li etendas siajn brakojn tiel alten kiel eble kaj
diras: «Se mi estas tiel glanda kiel la patro, ni havas du patrojn». An-
taŭ kelkaj tagoj mi ripozis kun mia bubeto sur la sofo, niaj kapoj estis
proksimaj unu al alia. «Vidu, mi estas tiel- grandit kiel vi, nur miaj
kruroj ne estas sufièe longaj».

Memkompreneble, etiel granda» knabo atas esti utila, laboranta fa-
miliano,li «helpi».Kun granda plezuro li alportas dweisajn objekt-
ojn: pantoflojn, gazeton, korbon, k. t. p.. La ĝojo pliiĝas se la objektoj
estas en la dormejo-aŭ en là mansardo. Li tre atas rigardi tra la fe-
nestro en la straton; ofte la vitroj estas kovritaj kun dermigita vaporo.
Tiam li purigas la fenestron, unue li prenas la tukon, kiu eparolas» (la
ama tuko pepas, kiam oni ĝin frotas sur la vitro), kaj poste la sekan.

Fakte la vitro estas pli malpura ol antaii, sed Nanalal povas n..11 bene

observi la vivon en la stratii.

Kun granda plezuro mia bubo helpas lavi. Kun guma buâtuko kaj su-
prenlevitaj manikoj li staras ĉe la lavkuvo, plenigas kaj malplenigas
botelon per pokaleto, ludas per la .57.:aŭmo kaj demandas min fari grand-
ajn vezikojn kaj meti vezikon sur la binz.;on de la botelo. Post la lavade
mia bubô rigardas siajn manojn tre kontente kaj diras: <:Nun mi etas-

preta, kaj miaj manoj estas puraj». Mi for-portas 'a akvon en sitt.::o kaj
la helpeno,filo denove «helpas».Kutime li nur metas la manon al la site-
lo; la lastan fojon li veri,.ajne intencis montri Sian forton kaj pti:1-
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sitelon antailen, ke la akvo ii.prucis teren. Ne nur la planko malseki;tb
sed ankaii la isti umpoj kaj pantofloj de Nalalal. Mi sidigis lin sur seĝo
kaj tre rapidis por fini la tutan akvolaboron.'Car la tagmanĝo ne an-
kotaŭ estis preta. Bone kaj celte veturas, kiu veturas malrapide! Ranr-
(tante mi mem verî4is akvon; tio multe amuzis mian sentaüguleton ,ed
tute ne min. Kiam mia edzo venis hejmen, ĉio estis en bona ordo, la
manĝo ankaŭ estis preta kustatempe. Mia fileto kun sekaj âtrumpoj kaj
guoj takontis triumfe al la patro: :.Nanalal ver:Zis la akvon proksime la
pordo kaj patrino proksime la tablo!»

Kelkfoje Nanalal akompanas min en la mansardon por preni karbon.
Li vere bone ?,ovelas ilin en la sitelon, nur la 'aboi.° daüras tre longe
kaj mi certe jesas, se li demandas: «Sufiĉas?» Sed li ankaŭatas helpi
porti la sitelon kaj tute ne kontentas se mi proponas al li porti la iktve-
Won.

Mi min iras malantaiíen sur la kuparo, portante la sitelon per ambaŭ
manoj sufiĉe alte por ke Nanalal povas helpi min, t. e. meti la du man-
ojn sur la tettilon. La okuloj de mia fileta brilas sed çajnas al mi. ke mi
preparas min por la cirko.

Kiam mi bakas, neniu kaj nenia ludilo interesas la helpanton, li an-
kaŭ bakas kaj knedas kaj fine similas al muelisto. Tablo, seĝo, planko
estas blankaj je faruno.

Ne estas necese rakonti ankoraŭ pli multe, oni jam scias, ke la hel-
pema bubeto ofte malhelpas min.r e iuj gepatroj scias, kiel feliçaj kaj
fieraj la infanoj estas, se ili povas «helpi». La feliĉa, ridanta vizaĝo de
mia fileto komprenas min kaj mi atendas pacience gis li estos vere
granda knabo, kiu efektive helpos min.

Erna Sindhw ad.

BRITA LINIO POR LA LIGO DE NACIOJ
Tin Unio, sidanta en London°, rariis en Aprilo 1926 jenan rezolucion

_pri internacia helpa Lingvo:
Konsciante, ke reciproka komprenebleco -estas esenca por internacia

kompreno kaj konkordo, honvenigas la aprobon de la Brita Asocio (por
la progresigo de la scienco) pri la enkonduko de internacia helplingvo
kiel aldona komunikilo inter personoj, kiuj ne lernis la lingvon trnt' de la
aliaj. C.;i notas la konkludojn de la Brita Asocio, ke la Latina estus tro
malfacila por tiu celo, kaj ke la alpreno de la lingvo moderna donus
nekonvenanjn superajojn kaj ekscitus ĵaluzon. C;i subtenas la elekton de
Esperanto, kiun faris la brita Asocio, pro : a) kia neirtraleco, b) ĝia
simpleco, c) la bone elpensita principaro, sur khi i bazikas, d) la ra-
pideco, laŭ kiu ki estas lernebla, e) la amplekso de fia jama tizado.

La Unie por la Lige de Nacioj bonvenigus deklaron de la Liga de Na-
cioj, instigantan la Registarojn de Me"mbro-Statoj, ke ili kuraĝigu la in-
s,truadon de_ Esperanto en la lernejoj, kaj proponantan, ke la Komitato
pro Intelekta Kunlaboro estu petata, se necese, sugesti plibOnigojn, kiuj
igus Esperanton pli efika komunikilo inter la nacioj.



— 98 —

MONKOLEKTO POR " ESPERANTA LIGILO

REVUO EN ESPERANTO POR LA BIANDULOJ.
Sumo de niaj antaŭaj listoj (B. E. 1924, p. 197) 	 Fr. 843.—
F-ino Bl. Geers, Antverpeno 	 Fr. 	 5.—

Sumo: 	 Fr. 848.—

PROBLEMOJ
sajnas ke niaj belgaj Esperantistoj ne estas emaj, sekvi la keneralan

inklinon pri solvaclo de krucvortaj problemoj, Ciuokaze ni ricevis nur
treege malmulte da solvoj, ĝis tia grado, ke, se niaj legantoj ne espri-
mas deziron pri daŭrigo de la koncerna rubriko, ni vere ne plu povas
oferi al ĝi nek multekostan tempon por la kunmeto de la problemoj,
nek valoron paperon por ilia publikado.

La grupoj almenaŭ bonvolu pritrakti tiun aferon kaj informi nian di-
rektoron pri ilia deziro.

18-a UNIVERSAL A KONGRESO DE ESPERANTO
KAJ

INTERNACIA SOMERA UNIVERSITATO.

EDINBURGO — 31 .1 (Ili°"gis 7 Aŭgusto 1926.

El «Bultenoj aa & 4a», 30-3 8z 24-4-1926.
ADRESO POR LETEROJ: Sekretarioj. 18-a Kongreso de Esperanto, Edinburgo. Skot-

lando.
ALIGOJ: Jam 371: Lai) la narieco: 	 Skotoj 110. Angloj 177, Germanoj 26, Francoj

6, Poloj 5, Nederlandoj 9, Aŭstroj 5. Cehoslovako 1, Kirnroj 5. Italej 3, Svisoj
2, Japanoj 2. Hispanoj 3, Usonanoj 5. Jugoslavo 1. Urugvajano 1. Irlantlanoj 2,
Finno 1, Braziliano 1, Ruses 1, Kataluno 1.

ALICILOJ: Disdonitaj pere de Gazetoj. Nerirevintoj honvolu peti atièilon rekte de la
sekretarioj. Tiuj, kiuj intencas alie bonvole ne prokrastu.

GA8RANTIA KAPITALO: Jam garantita L. 296.
DONACOJ R10EV1TAJ: Por ordinara Kaso L 44. Por Blindula Kaso L. 21. (Kaso

par ehligi blindulojn partopreni l. Kongreson).
Par Speciala Cela L. 60: de du malavaraj samideanol. sub la if  ra devizo. «Smi-
zropga tivŭut hahome un éosopjuh.
La unua solvonto de tiu eifro ricevos de la donacintoj senpagan kongreskarton.

SOMERA Universitato (Senpage por éiuj Kongresanoj): Al la listo de par oladoj donna
en Buttent) 2-a, oni alduni sub «Flokloro kaj Popolaj kantoj»: — Katalunal:
S-ro Jaume Grau Casas, kaj Hispanoj: S-ro Julio Mangada Rosenorn. S-ro An-
drea Ce prelegos pri «La rekta metodo en la instruado de Esperanto. Por kursgvi-
dantoj» anstataŭ pri la temo anoncita en Buttent) 2-a.

- La fama France Seieneisto Prof. Charles Richet skribas jene: «Mi estas tre fie-
ra esti honora prezidanto de la Somera Universitato de l'Esperantista Kongreso
en Einburgo. Mi havas nur tinu bedaŭron. ke mi ne povos éeesti».

FAKAJ KUNVENOJ: Organizontoj bonvolu anonci frue siajn dezirojn. Gis nun mal-
multaj anoncis.
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ORATORA KONKURSO: Konkuraontol bonvolu avizi pri siztj iutencuj partopreni.
TRAMVETUROJ: La L. K. K. :aikeesis fari fiancan aranion, laŭ kiu éiu Kongresatto

povos uzi senpaze dum la Kongresa periodo. èiujn Edinburgajn tramveturilojn.
kaj omnibusojn.

KONGRESA FOTOGRAF1(10: Okazo, mardon.  3 Afigusto.
KONGRESARANa0J: Aldone al informa eitito en Buttent) 2-a. la  L. K. K. nun plezure

anoncas, ke la iaternacia konata fortepianisto. S-ra Jean Baptiste Toner, ludos
solajojn èe dimanéa koncerto.

AKCEPTO CE BRITAJ HAVENOJ: Kongresanoj irontaj al iu el In jenaj havenoj,
anoncu al la respektive nornataj samideenoj, sufiée longe antaŭtempe, la daton de
alveno. pur ricevi durn lu trapas° ian helpon bezonatau.
London: London Congress Committee, c/o British Esperanto Association. 17 Hart

Street, London, W. C. I.
Belfast: F-ino S. M. Cullough, 78 Enrlswotxt Road, Strandtown, Belfast.
Bristol: S-ro E. M. Preston. «The Roserre, Westbury-on-Tryn, Bristol.

Dover: S-ro W. Chitty, 51 Park Avenue, Dover.
Dublin: S-ro T. P. Barry. 46 Caledonia Terrace, Haddington Road. Dublin.
Foldkestorte: S-ro J. S. Clugh, 62 Guildhall Street, Folkestone.
Glasgow. F-ino boille. 32 Minerve Street, Folkestnoe.
Grismby: S-ra W. M. Nowel, 194 Farebrother Street, Grimsby.
Hull: S-ra A. E. Hepton. 89a Crafton Street, Hull. S-ro F. W. Coulson. ée

kompania. «Wilson». Hull.
Liverpool: S-ra J. D. Applebautn. 11 Mayville Rond. Mossley Hill. Liverpool.
Newcastle: S-ro A. R. Fairhairn. 21 St Mary's Terrace. 14-ton-on-Tyne.
Southampton: S-ro R. N. Bruton, 14 Suffolk Avenue, Southampton.

PASPORTOJ: Ciu ne Brita ana vojaèanta al la Kongreso el fremda lando hezonos na-
pesporton. *frontal el Belgujo, ne  bezonas viz.ojn. Ciuj kunportu dokumentojn

por certigi al la Enmigrada Oficisto, kiu renkontos la :iipon te Brits haveno, ke
la celo de la vizito estas la Kongreso.

MEND1LOJ POR LOCADO, k. t. p.: Jam senditaj al Kongresanoj. Nericevintoj bon-
valu peti mendilon rekte de la sekretarioj. Jen estas la tarifoj por lotado:
Tarifa A. Lito kaj matenmanèo en privata domo, pensionejo. aŭ hotelo: po ..
5 1/2. 6, 7. 8. 	  èis 15 gilingoj por éiu tago.
Tarifa B. Lito, matenmane, kaj vespermango eu grande pensionejo, aparte re-
komendata de la Loka Kongresa Komitato: pa 9 sO rl ;tilingoj par tiu tago.
Tarifa C. Tre malkera aranèo por loskado — komforta sed ne luksa -- en grand-
al èambroj de lernejo, pmvizitaj per apartaj litoj. taŭga. ekzemple, por viroj
(studentoj, knabskoltaj, k. t. p.): Lito kaj tri bonaj mangi:oj èiutage èe apuda
restorado, 35 gilingoj Por sep tagal. Mendoj ne akeeptotaj oost 1 Junio.

PATRONOJ: La konata soda ekonomiisto Prof. Patrick Geddes farièis Patrono.
DISERVO: Protestante Diservo okazos en la fama Katedralo Sta Cites. Prediko de Pas-

tro D-ru Grahame Bailey, Londona Universitato.
LA KONGRESA LIBRO lunika perilo por reklamado9 estos sendata al Kongresanoj

èirkaŭ la fino de Junio, Reklamojn I kosto po L. 1 por pet)) oni tteiatu el
S-ro W. M. Page.. :11 Queen St.. Edinburgh, ne pli malfrue al fP, Majo.

Kiel la Belgoj vojafras al Edinburgo?
Jen la diversaj vojplanoj par iri al la ounjara kongreso:
1. — Antverpeno - Harwich (Sipe). Harwich - London() - Edinburgo (fervoje): tire-

zoj: III kl.: L. 4-1-11; II kl. L. 6-12-6. Serra èiutaga.
2. — Aptverpeno - Grimsby (Mye), Grimsby - Hull - Edinburgo (fervoje). prezoj:

III kl. L. 3-13-1: II kl. L. 1-15-1. Servo: eiulaŭtle kaj èiusabate, reveturo èiulunde.
merkrede kaj sabate.

3. — Oatendo - Dover (iipe), foyer - London() - Edinburgo ifervoje): prezoj: III
kl, r, . 3-1)-4; II kl. I.. 5-10-11. SErvo

4. — Gento - Hull (iipe). Hull - Edinhurgo Ifervojel: prezoj: III kl. L. 3-15-8; II
4-16-1. Servo éiuvendreda.

5. — Cook - biletoj turistaj: Antverpeno - Harwich - London() - Edinburgo (Ira kaj
revene): ftipo I kl., fe.rvajo 11 kl. 8-12-0: àipo fia kl.. fervojo III kl. L. 7-12-0.

* * *
Aliflanke, S-ro J. H. Fitton, Shepley, Huddersfield lAnglujo) sciigns. ke li havigas

turistan bileton (àipon: la kl. ; fervoja: Illa kl.), kondiée ke almenafi 20 perst-moi 10)r-
toprenas de Hull aŭ Grimsby: Antverpeno - Grimsby  - Sheffield - Huddersfield - Leeds -
York - Newcastle - Edinburgo kaj revene por L. 	 ail Zeebrugge - Ilull - Edinbargo
kaj revene, par L. 6-0-0 (Duakh:se 	 L. 1-10-0).

Karavano de Grimsby kaj Hull, kiu vizitos fabrikejojn ée Sheffield. Huddersfield kaj
Leeds. kaj pasigos nokton en antkva urbo hork, se sufién nombro aligna. La kosto,
L. 2-0-o, kovros hotelon kaj èiujn manojn de luné.) jaŭdon 2-an Julio eis alveno en
Etlinhurgo, vespere. sabaton 31-an.
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Restado en la kongresurbo èe komforta hotelo (ĉambro. eiuj mangoj. servado kaj
trinkmono) dum 6 tagoj isabatvespere gis vendredvespere) estas havebla por la sumo
de L. 8-10-0.

Antaŭpago: L. 1.0.0. Frua aliĝo estas necesa.
Belgai samideannj ah alilanilaj, kiuj revus veturi tra Antverpeno nO Zeebrugge,

,krIbu al Fr. Schenfs, Ceidelegito de U. E. A., por arango de ebla karavano el
Fielgujo.

DIVERSAJ INFORMOJ.

NOVA ESPERANTISTA ENTREPRENO. 	 Jus fandigis en Londono akeia kompa-
nio, sub la titolo «The Esperanto lustitute•Limited». por akceli la progreson de Espe-
roof° pere de gin praktika aplikadn kaj uzado. La Direktoroj estas S-roi H. Boll,
Charles H. Edmonds. F. L. Jones. F. R. Shelton, G. T. Smith. kaj F. E. Wadham,
kies nomoj estas hone-konalaj de militai sarnideannj tra la mondo. La Kompanio estas
lege registrita kun oficejo èe 'Welwyn Garden City, apud Londono.

Jam funkciardaj fakoj estas reklamagentejn. vojakagento kaj libroeldonejo.
Kompanio estas oficiale difinita kiel Tutmondit. Disvendagentejn por la Esperanta
Grarnafondiskoj «Linguaphone».

Siatempe e difinos agentojn en ĉiu lande por l'eri rilatojn. LP adreso por leteroj
estas: The Esperanto Institute Limite& Welwyn Garden City, Herts., Angluje.

* * *
LA Vi-a KONGRESO DE LA FEDERATIO.N ESPERANTISTE OUVRIERE okazos

en Faria. dum Fentekosto (23-2,1 majon). Tittokaze la I.aborista Gruge de la Parizn
regiono organizos. la 22 majon je 20 h. 30, propagandan feston, en la ĉambrego de la
Kooperativ.-3 «La Bellevilloisen, 23, rue Boyer, Paris XX. La labor-kunvenoj lokigos an-
kah tie. * * *

PANEUROFA UNIO uzas Esperanton. Kiu deziras informojn pri tiu organizajn skri-
bu al gin centra fieejo: Hofburg, Wien (Afistrujo).

BIBLIOGRAFIO.
KATALUNA ANTOLOGIO. — Kompilita de Jaunie Grau Casas. El-

donita en Barcelona en 1925. 416 pakoj 16 X 22.5 cm. Prezo: 11 Sv. Fr.
ail 15 Pesetoj.

Ni havas antaŭ ni tiun belegan kreaĵon de 8-ro Jaunie Grau Casas
kaj ki inspiras al ni simpatian admiron kaj grandan respekton: «Kata-
luna Antologio» estas grava verko en kaj por la Esperanto-movado. La
enhavo estas interesa laŭ êiuj vidpunktoj. Juĝu mem: Post antaŭparo-
lo. en kiu la aŭtoro konigas al ni la katalunajn lingvon kaj literaturon,
ilian historion kaj disvolvikon, la libro komenĉikas per la antikvaj
toroj; sekvas granda kolekto da popolkantoj kun muzikao, kaj finigas
ĝin la modernaj afitoroj. Entute pli ol 150 tradukaĵoj. La intereso de la
libro estas pligrandigata per al aldono de bonaj biografiaj notoj pri ĉiuj
cititaj aŭtoroj.

Estas rimarkinde por la Flandranoj, kiom la fragmentoj el la verkoj
de la antikvaj aŭtoroj kaj la popolkantoj simulas rnezepokajn flanclrajn
verkajojn. La samaj subjektoj, la sama instruanta tono;* por la kantoj
precipe la samaj belaj vortoj kaj la sama muziko iom malgaja, plena
je amo, estas troveblaj en ili.

Pli ol kvardek nomoj estas en la listo de la modernaj aŭtoroj. Prozo
kaj poezio sinsekvas, unu pli bela ol alia. Kaj ofte ni rimarkis je ni
mem, alvenanate al fine de iu fragmento: bedaŭrinde, ke jam finikas...
Sed pri tio konsolis nin tuj sekvanta versaĵo aŭ prozaĵo!
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La Katalunoj vere trovis la bonan rimedon por konigi sian ekzis-
ton. Kaj ke la kunlaborintoj al tiu ĉi ĉefverko plene komprenis sian tas-
kon, pruvas al ni la grava bibliografia parte de la libre.

Sed ni ne nur konsideru tien unuan celon de la eldonintoj, ni ankaŭ
klare akcentu la duan : la grandegan valoron de la libro por nia mo-
vado. Starigi tian monumenton estas unu el la plej efikaj propagand-
metodoj, kiuj ekzistas. Ni esperas, ke multaj nacioj sekvos la ekzem-
plon.

La libro ne estas romano, nek kutima literaturaĵo, sed la tuta animo
de popolo, animo, kiu post kelkaj jaroj da memforgeso sin retrovas kaj
kiu donas per tia verko esprimon de sia interna vivado kaj pensado.

Se la klopodoj de S-ro Jaunre Graŭ Casas kaj de lia plej diligenta
kunlaborinto, lia frato Josep, estis gravaj kaj malfacilaj, la rezulto de
tiu penado ilia certe ilin plene rekompencos. Car la verko estas tia, ke
ni, Esperantistoj, nur povas bedaŭri, ke nia Majstro ne plu estas inter
ni, por ke li vide kaj juku, kiamaniere malgranda popolo sin konigas

dank'al lia kara lingvo internacia.

Ni forgesis diri, ke la libro sin prezentas en luksa eksterajo. Resume,
ni povas diri, ke la eldonintoj tute ne transiris la limon de la vero, kiam
ili anoncis eMonumenton»!

Willy DE SCHUTTER.

PRO ISTAR. — Romano el la antikva Babela historio. Originale ver-
kita de H. A. Luyken. — Eldonis Ferdinand Hirt & Solin en Leipzig.
1924. Esperanto-Fako. 308 pakoj: 13.5 X 18.5 cm. Prezo: Ovrn. 5.50.

Nia literaturo, de kelkaj jaroj, pliriĉikis per diversaj originalaj verkoj
imponantaj, kiuj montras la egan gravecon akiritan de nia lingvo en la

monde. «Pro Iâtar» estas unu el ili. Legante tiun belan verkon, oni fie-

rikas esti Esperantisto kaj oni feliêikas konstatante ke Esperanto estas

kapabla produkti tian artan verkon. Car arta verko en la plej nobla kaj

pura senco estas «Pro lâtar»: belega, interesiga romano originala, ĝi
transportas la leg,anton en vere orientan atmosferon antikvan. La le-

ganto vere kunvivas kaj kunsentas la multenombrajn okazintaĵojn ()rien-
tajn! — En la persono de la aŭtoro ni salutu grandan literaturan talen-

tulen. Ne nur li posedas imagpovon senliman sed li esprimas sin per

stilo admirinda pro simpleco kaj perfekteco. Liaj frazoj fluas plej han-

monie kaj plej klare! Nenia malheleco, nenia komplikaĵo pripensiganta:
sed eiarn legaĵo facila kaj ripoziga kaj interesplena. Tiu fakto devenas
parte de la stila talent() de Vertov°, (unu el niaj plej grandaj stilistoj)

kaj parte ankaii êar li uzis preskaŭ nur la radikojn de PUniversala Ver-

tare: tio donas al la verko karakteron vere klasikan. Kia ekzemplo por

tiuj, kiuj opinias, ke ni bezonas konstante novajn vortojn!

Jen do libro inda je la plej glanda disvas o: Cia Esperantisto, ĉiu

Esperantista societo devus kin posedi en sia biblioteko, ĉar modelo e
esta, 'ail iuj vidpunktoi.

L. COGEN.
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INTERNATIONALE HULPTAAL ESPERANTO,— LEERBOE.RJE
--:aar de fransche brochuur «Premier Manuel», door Fr.  Schoofs. —
Tweede uitgaaf: 15e duizend. Prijs: 50 centiem. 1926. Antweipen. —
Belga Esperanto-lnstituto, Samenwerkende Maatschapprj.

Jen, post kelkaj monatoj nur, la dua eldono, kiu alkondukas ĝis la 15a
milo, de la flandra traduko de la franca «Premier Manuel». Pri la in-
terna valoro de tiu verketo estas ja senutile paroli: okaze de la unua
eldono ni diris, kiom zorge estis farita tiu traduko kaj kia bonega pro-
pagandilo ki estas por la flandra parto de nia lando: la nomo de la tea-
dukinto estis cetere, kaj restis, la plej bona kaj fidinda garantio pi Vu
valoro. La dua eldono estas ankoraii pli bone zorgita je aspekto (ves-
maniero, papero kaj koverto), kaj je propaganda vidpunkto.
Esperanto - Asocio, Belga Ligo Esp., Grupo «La Verda Stelo» estas re-
komenditaj en ki kun êiaj necesaj klarigoj, kiel .ankafi listo de lerno-
kaj legolibroj eldonitaj en nia lando. Sur la interna koverto staras elti-
rajo el la raporto pri Esperanto, de la Pariza Komercoêambro, k. c. —
Unuvorte, bonega propagandilo, kaj kio ne estas la malplej kurakit;-i,
estas, ke tiu dua eldono estis necesa nur post kelkaj monatoj: tio pru-
vas la sukceson de nia afero en la flandra parto de nia lando, kaj
grandegan utileeon estintan kaj estontan de tiu broŝureto.

L. ('OGEN.
JARLIBRO DE LA LINGVA KOMITATO KAJ DE CIA AKADE-

MIO. — (Esperantista dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliogra-
fiaj kaj statistikaj aferoj.) Kajero tridek-kvar kompilita de Th. Cart.
Eldonita de la Esperantista Centra Oficejo, rue de Clichy, 51, Pans.
1925. 16 pakoj de 15 X 22.5 cm. Prezo: fr. Fr. 1.—. Enhavo: De-
klaracio de la Akademio, Regularo de la Lingva Komitato, Regularo pri
verkoj rekompeneotaj de la Akademio, Komentario, Nomaro de la Ling-
va - Komitatanoj.

DEKSESA. UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO. — (Es-
perantis;ta Dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj
statistikaj aferoj). Raportoj pri la 16-a Kongreso de Esperanto en Vie-
no, 6-14 Aŭgusto 1924 eldonitaj de la Centra Komitato de la Esperanto-
Movado, 12 Boulevard du Théâtre, Genève. 64 pakoj de 16.5 X 25 cm.
Prezo: ne menciita.

LA 1Va DANZIG-A INTERNACIA FO1RO. — 2 paka flugfolieto pri
la foiro en Danzig. 22 X 28.5 em. eldonita de Danziger Messe, Esperan-
to-Fako.

FARICU STENOGRAFISTO. Por praktike uzi Esperanton, por rea-
ligi la deziresprimon de la Komerca Konferenco. 8 paka broŝuro de 11
X 17 cm. Senpage ricevebla de P. Flageul, 9 boulevard Voltaire, lasy-
les-Moulineaux, Seine, Francujo.

ESPERANTO. — LINGVO INTERNAC1A. — Kelkaj vortoj pri la
esenco de Espeianto en Hebrea lingvo kun aldono de la tuta gramatiko

— 103 —

kaj bildo de D- r o Zamenhof. 16 paĝoj de 17 X 24 cm. Eldonita de N. B.
Chavkin, Delegito de U. E. A., Jerusalem. — Krom la broguro ekzistas
ankaii afiŝforma eldono kun sama enhavo.

LINGVAJ RESPONDOJ de D-ro L. L. Zamenhof. Plena kolekto de
la respondoj aperintaj en: La Esperantisto (1889-1893), La Revuo
(1906-1908), La Oficiala Gazeto (1911-1912) kaj en aliaj gazetoj. Kun
letero pri la deveno de Esperanto. Eldonita de la Esperanta Centra
Librejo. 51, rue de Clichy (9e). Paris, Libro de 96 pakoj de 15.5 X 21.
cm. Prezo: sur peza papero fr. 7.50, sur malpeza: 5.—.

Grandan servon faris al la Esperantistaro la Pariza centra Librejo,
eldonante tiun plenan kolekton de la valoraj konsiloj de nia majstro.
Krom la Fundamento kaj la Fundamenta Krestomatio ĉiu Esperantisto
devas posedi tiun libron.

LA KATALUNA POPOLKANTO. — Studo originale verkita en Es-
peranto de Joan Aillades kaj Jaume Grau Casas. (Kun naŭ versaj tra-
dukoj kaj melodioj). Premiita de la X1-aj lnternaciaj Floraj Ludoj. —
Barcelona 1925. Libro de 32 pakoj (21.5 X 15 cm.) Prezo: 1 Pes.

Belega priskribo kaj laüdo de la popolaj kantoj kaj speciala klarigo

pri la kataluna popolkanto. Interesa studo.

RESPONDOJ AL KONTRAÜRELIGIAJ PAROLOJ, de Msgro de Sé-

gur. Laŭ la germana traduko de P. Henriko Müller, S. V. D. (12-a El-
dono). Esperantigis D-ro Adoifo Halbedl 1925. Presita kaj eldonita ĉe
«Styria», Universitata Presejo kaj Eldonejo, Graz (Aŭstrujo), 224 paka

libro (19 X 12 cm.) Prezo: nemontrita.
La aŭtoro tre detale respondas al 53 kontraŭdiroj kontraŭ la religio

katolika. La defendo estas tre lerta kaj interesa. La traduko estas plej

laŭfundamenta, t. e. ke k i estas tre simpla kaj klara, kiel Zamenhof de-

ziris, ke nia lingvo estu. La eldono estas zorge farita.. Entute la libro
estas valora dokumento.

VIKT1M0J. — Originale Esperanto - romano venkita de Julio Baghy.
Romano el la Vivo de Siberiaj militkaptitoj. Eldono de la Hungara Es-
peranto lnstituto. Budapest 1925. 164 pakoj (12.5 X 16 em.) Prezo:

25.000 Hung. Kr.

Ni ne volas multe aldoni al la titolo kaj subtitolo de tiu nova perlo
en la originala libraro Esperanta. La libro estas aparta represo de
emociiga romano jam publikigita en «Literatura Mondo. Ni kin reko-

mendas vanne al ĉiuj Esperantistoj. Aŭtoroj kiel Julio Baghy plej trafe
pruvas, ke nia lingvo havas animon, ke k i estas vere jam vivanta.

PSIKANALIZO KA.] EDUKADO. verkita de S-ro Pierre Bovet, Pro-
fesoro êe la Universitato de Genève, Direktoro de la Institut° J. J.
Rousseau. Eldonita en Genève, 4, rue Charles Bonnet. Bela libro enfla-
vanta 40 pakojn (14.5 X 21.5 cm.) Prezo: Sv. fr.

Psikanalizo estas metodo per esplori la subkonscion, elpensita de D-ro
Freud, Wiena kuracisto. La libro, traduko de franca originalo, pritrak-
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tas jenajn temojn: 1. Kio estas psikanalizo': 2. La psikanaliza metodo
kaj kiaj procedoj. 3. La analiza peikologio kaj kiaj aplikoj en edukado.
C;i estas sendube tre interesa por edukistoj, al kiuj ni rekomendas kian
legadon.

POSTMORTA VIVO. — El <da Rakontoj el Spirita Mondo». Eldone-
jo: Oomoto, Ajabe, Kioto-fu, Japanujo. 1924. 12 pako libro de 18.5 X
13 cm. Prezo: nemontrita. Verkis Wanisaburo Deguto, tradukis Ta-
dakaen Juri.

AVILA. — Hispana Biblioteko-Esperanta: Historio  - arto - literaturo
- tradico - belaj naturajoj Verkita kaj eldonita de Julio Mangada
Roseniirn - Glcaieta 'lm Bilbao, 5, Madrid. Hispanujo. 64 paka ilustrita
gvidlibreto tra Avila 17 X 12 cm. Prezo: 1 Peseto.

Belega multilustrita rr luksa papero eldonita gvidlibro de la hispana
urbo Avila.

ESPERANTA LEGOLIBRO. — Verkita de B. kaj E. Migliorini. La
libre enhavas tri parton: Tra la vivo, tra la lingvo, tra la literaturo.
Eldonis A. Paolet, S. Vito al Tagliamento (ltalujo) 1925. — 144 pakoj
de 11.5 X 16.5 cm. Prezo: Lirojn 5.—.

La bele eldonita libro enhavas kvindekon da bonaj literaturajoj en
prozo kaj en poezio de niai plej bonaj aiitoroj. Komencantoj haves per
ki agrablan kaj instruan legajon.

VI SOLA, ESPERANTO, POVAS FARI TIAJN MIRAKLOJN! Unu-
akta originala teatrajo. Premiita ĉe -la X-aj Internaciaj Floraj Ludoj.
Eldonanto: A. Paolet, S. Vito AI Tagliamento. 1924. Verkita de Arturo
Ghez por la Malgranda Biblioteko de «hala Esperanta Revuo>, sub pa-
tronado de Itala Katedro de Esperanto. — 40 paka brauro de 12 X 8
cm. Prezo: Lirojn 1.50.

LA PROBLEMO DE LA LINGVO INTERNACIA. — Originale ver-
kis Medeiros E. Albuquerque; tradukis D- r o Nuno Baena. Eldonita de
Brazila Lige Esperantista Praĉa 15 de Novembre 101, Rio de Janeiro,
Btazilio. 24 paka broâuro 18.5 X 13.5 cm. Prezo: nemontrita. Esperanta
traduko de la bonega pledo en portugala lingvo por Esperanto.

INTERNATIONAL RADIO MANUAL. — By Harry A. Epton, F. B.
E. A. — Eldonita de The British. Esperanto Assoc., Inc. 17, Hart street
W. C. 1 London, 1925. 80 paka broâuro de 10.5 X 16 cm. Prezo: 6 penr-
ojn. — Speciala malgranda lernolibreto en angla lingvo por radio ama-
toroj. kun vortareto de radio - terminoj angla-Esp. kaj Esp.-angla. Tre

•praktika libreto.

TA EVANGYIIO LAC SANKTA JOHANO. — Tradukita el la cri-
ginala Greka teksto de Prof. Wren J. Gristead, Doktoro D. O. S. Lowell
kaj Pastro R. P. Anderson. — Publikigita Scripture Gift Mission, 14
Bedford Street, Strand, W. C. 2. Havebla de la Esperanta Kolportista
Asocio. 64, St. Thomas' Road, Finsbury Park, London, N. 4, Anglujo
64 paka ilustrita libreto de 11.5 X. 7.5 cm. Prezo: nemontrita.
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4. Belga Manufakturo  _de Industriaj Produktoj
Societo anonirna (Fondita en 1 7 2)

18, RUE NEUVE, 18 -- LEDEBERG - APUD  - GENTO
*-1
	

TELEGRAF-ADRESO " PERFECTA „ GENT

TELEFONO: 635

4.

Dozitaj analiziloj por la uzado de la industriaj akvoj.

Logika purigo per purigaj aparatoj ail en kaldronegoj kun aŭ sen
	 4.

aparatoj.

Senpera importado de industriaj oleoj kaj grasoj.

Stupo. Kauĉuko. Klapoj. Rimenoj.

Koton restajoj por purigi maginojn.
(107

NEW ENGLAND
RUE AUX VACHES -- GENTO

TELEFOON 618
.‘ntaŭfaritaj kaj laŭniezuraj vestaĵoj

( 109

■
4.

t..
AU BON GOUT

NOVAjOJ KAJ LANAJOJ

por sinjorinoj
Artikloj el silko kaj veluro

Edzino De Groote-Van de Velde
30, RUE DIGUE DE BRABANT, 30

4.
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