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lurnalo internacia, universala, sendependa
eldonata de T eo Jung, Ktiln-Horrem (Germ.)

* Eliraa aemojne. *

25-jara Akademia Juhileo de Generalo Sebert
La Franca Akademio de SciencoJ festos baldaŭ
la arĝentan Jublleon de nla eminenta samideano
generalo Sebert, enirinta en ĝian mekanikan
sekcion en 1891. Tiun ĉi feston partoprenos ankaŭ
ia esperantistoj de ia tuta mondo; ĉar ia nomo
de generalo Sebert estas intime kaj neforigeble
ligita al tiu de nia lingvo.

,

Hyppolite Sebert naskiĝis en vilaĝo Verberie
(departmento de Olse) la 80. jan. 1839. Post studoj
en Kolegio de Compifegne kaj en llceoj de St.
Omer kaj Douai, 11 enirls en la Poiiteknikan Lernejon en 1856, el kiu li eliris kiel oflciro de la
mara artllerio.
Lla unua misio en Nova Kaledonio, liaj vaioraj
studoj kaj la organizado de arbara ekspiuatado
de Ĉi tiu kolonio malkovris la scienculon, kiu
estls en la Juna oflciro. Reveninte Francujon
iom antaŭ ia m ilito de 1870/71, lt estis post la
m ilito unu el la sciencaj organizantoj deiafranca
artilerio. Li kreis kaj direktis la Centran L a b o r|
ejon de la Maristaro, okupiĝis pri la senfulma
pulvo, perfektlgis torpedojn kaj inventis precizajn
aparatojn por la determino de la balistika) leĝoj,
fariĝante unu el la plej klera) balistiklstoj de la
mondo, kies nomo estas konata de ĉiulandaj
artilerilstoj.
Eksiĝinte ankoraŭ juna en 1890, kun grado
de generalo, Sebert dediĉia sln plene al Industrio
kaj scienco. La sekvantaj jaroj estas signataj per
fruktoj de lia aŭtoritateco en la scienca mondo:
en 1891 II estas Ĉefsekretarlo de la Internacia
Elektra Kongreso, en 1896 membro de la Sclenca
Akademlo kaj slnsekve prezidanto de la Pranca
Societo por Piziko, de la Internacia Societo por
Eiektro, de ia Pranca Societo por Potograflo kaj
flne de la Pranca Asocio de ia Internacia Bibliografla Instituto de Bruxelles.
Esperantisto depost 1898, raportanto pri Esperanto al la Pranca Akademio de SciencoJ en 1900;
li — de tiu epoko — ŝparis nek tempon nek
monon nek sian grandan aŭtoritatecon en la
sciencaj medioj por la esperanta Iaboro. La agado
kaj la granda) meritoj de generalo Sebert kiel
prezidanto de K. K. K. kaj de la Centra Oflcejo
estas tro konataj, por ke onl bezonu paroli pri
ili. En la lastaj sukcesoj de nia lingvo lia) agado
kaj aŭtoritato ludis rolon, kies grandecon multaj
samideanoj ne supozas.

• La Senlingvulo.
Rakonto de V la d im ir K o ro le n k o .
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KelkaJ viroj, virinoj kaj knabinoj, strangevestHaj, nudbrakaj, nudkruraj, ekaperis el malgrandaj
ligndr^budoj de la bordo kaj, interplektinte la
manojn, ridantesin jetis en la ondojn, displaŭdigante
la akvon, kiu aspektis peza kiel fandita metalo.
Ankoraŭ pli forte ekbalanciĝis la ŝanceliĝaj
ondodorsoj, ankoraŭ pli rapide eksaltadis la fajroj
en la akvo, sin intermiksante kun Ia koloraj rebrllajoj de 1’ ĉielo kaj de la luno; la ŝipetoj,
nigraj, kvazaŭ faritaj el karbo, ekmoviĝis kaj eksaltetis sur la ondoj . . .
ĉia m ankoraŭ ŝajnis al Mateo, ke ii dormas
kaj sonĝas. Premda ĉielo, nekonata beleco de 1’
fremda naturo, fremda nekomprenebla gajeco,
fremda sunsubiro, fremda maro . . . ĉio ĉi malfortigis lian lacan animon . . .
«Sinjoro Jesuo Kristo, sankta Virgulinol Ĉiu
animo . . . DIo, kompatu min pekan . . .“
Iom post iom la balbutado de )a stranga viro
silentiĝis.
L l efektive nun dormis, kuŝante surdorse ĉe
la bordo.
*
.'
XX.
L i.ve kiĝ is sqblte, kvazaŭ puŝite de iu, salte
leviĝis kaj, ne havante konscion pri direkto aŭ
celo, ekiris iaŭlonge de la vojo. La maro tute
mallumlĝis, la bordo estis senhoma same kiel la
* vojo. Dormis la vllaoj en la lumo de la alte staranta luno, dormis ankaŭ la altaj nekonataj arboj
kun peza densa foliaro, dormis Ia ankoraŭ ne

Malgraŭ siaj 83 jaroj, generalo Sebert daŭrigas
sian fruktodonan laboron, donante ekzentplon de
laboremo kaj energlo, kiu n m u lta j junuloj povus
envii.
Ni ĉiuj do gratulu la eminentan akademianon
kaj la malnovan pioniron de nia Ijngvo kaj prezentu
al II niajn ple) slncerajn bondezirojn.

sanktajn interesojn multfoje proklamitajn ili volas
realigi per ĉiuj fortoj;
2. salutas tutkore la ĝlsnunajn kiopodojn de
Internacio Katolika (Ika) por la realigo de vere
agadema internacia helporganlzo katolika, laŭdante
ke Ika ĝis nun en nacie politikaj afero) restis tute
sendependa, nur rekonante kaj aplikante la prlncipojn de vere katolika politiko;
3. deziras la daŭrigon de la klopodoj de Ika
a) por ia edukado al vere krlstana kaj katolika
Pri la Internaciaj Katolikaj Konferencoj en Graz
spirito de komuneco familia de I* katolikaro;
(10.— 14. aŭg<), partoprenitaj de pli ol 150 reprez-*
b) por la laŭplana Internacia organizlgo de la
entantoj el 14 nacio), ni ricevis antaŭ du semajnoj
katolikaj fortoj tutmondaj bazanta sur la
detalan raporton. Sed, pro la fakto, ke la raporto
kreltaj aŭ kreotaj naciaj organizo) katolikaj
-jam n&estis aktuala, kaj konsiderante la mankon
kaj realigata laŭ la bezono) de la moderna
de loko en nia jurnalo, ni represas ĉi-sube nur
tempo, subtenante la nacian unuigon de la
la rezolucion akceptitan en la ferma kunsido de
katolikaj fortoj diveralanda), preparante laŭla konferencoj. N i volas mencii ke 23 kardinaloj,
bezone la starigon de internaciaj fakaj aŭ
Ĉefepiskopoj, apostolaj nuncioj kaj aliaj ekleziaj
profeslaj organizoj, ekzempltde laborunulĝo
eminentuloj el 12 ŝtatoj salutis entuziasme la
de katolikaj parlamentistoj, laboristo), komercagadon de Internacio Katolika kaj donis volonte
istoj ktp.;
sian benon kaj subtenon, antaŭ ĉluj Lia Papa
c) por la kreo de efikaj inatitucio) katolikaj interMoŝto mem.
naciaj, precipe de Internacia oflcejo katolika
La rezoiucio tekstas:
peranta la Internaclan interkompreniĝon, organizanta internacian informservon ktp .; de
La gflrtoprenantoj de la internaciaj katolikaj
internacia katolika libro-eldonejo por disvastkonferencoj en Graz,
igo de la Cefaj verkoj katolikaj ĉiulandaj, de
konvlnkitaj, ke la hodiaŭa situafio de la katointernacla gazeto katollka por la tutmondaj
likaro tufmonda pli ol iam bezonas internacian
interesoj katolika);
kunlaboradon de Ciuj fortoj katolikaj k o n tra ŭ la
d) por la starigo de internacia katolika helpa
internaciaj unuigitaj forto) de la nekrista homarka) Informa servo pere de delegito) destinismo, framasonio, materialismo socialista, nekredotaj- e> ĉiu| urboj;
ema eĉ kontraŭkristana scienco, literaturo, gazetaro, politiko ktp., p o r la- realigo de la regno de
4. invitaa fratmanlere Ĉiujn Indlviduajn katollkojn kaj ĉlujn katolikajn organizojn kaj clu)rt samI’ Dia Savinto en la mondo,
konvinkitaj, ke ĉi tiu khnlaborado de la kato- tendencajn movadojn kunlabori fervore kun Iko,
likoj ĉiulandaj estas ne alia ol la natura sekvo de evitante ĉian jaluzon aŭ egoismon ĉu polltikan ĉu
la ordono de la Dia Majstro de kristana karito personan, por realigl per komuna) fortol la klel
eble plej eflkan helporganizon internacian por la
kaj misiomandato,
konvinkitaj, ke Ci tiu kunlaborado postulas la apogo de lo sankta eklezio ka) ties loboro por
kreon de vere eflka agadema helporganizo kato- la perfekta realigo de la regno de Krlsto en lo
mondo.
f
lika internacia,
konvinkitaj tlne, ke la organizata kunlaborado
de la katolikaro tutmonda sur ĉinj agadkampoj
de la kulturo nur sukcesos, estante en plena konsento kun la sankta eklezio kaj en perfekta obeemeco al ties aŭtoritato, preĉipe ia anstataŭanto
La radlkoj de la sukceso de I* XIII-o esperde Kristo,
aniisto kongreso troviĝas laŭ mlo opinio en tio,
ke ĝi estis mŭltnombre vizitato, ko) ke preskaŭ
1. promesas absoiutan fldelecon al la sankta
eklezio kaj obeemon al la apostola seĝo, kies ĉiuj partoprenantoj scipovis la esperantan lingvon,
____________ ___
a
flnplugita kvadrata kampo, barita per ferfadeno, malciekstre rullĝls vogonoj, de dekstre elkurls
dormis la rekta ŝoseo, blanka kaj brilanta sub la olioj, tute apude pretertondris ŝarĝveturiloj, paŝls
maloftaj piedlrantoj.
lunradioj.
Meze de lo pontego Moteo haltls. Llaj oreloj
Eksonls sonorileto. Vagono elsaltis el laom bro
de I* arbo) kaj preterkuris tremetante, tintante kaj zumis, lia kapo turniĝlst Preterkuris vagonaroj,
basfajfante kiel nokta skarabo. Mateo postsekvis vagonoj, kaleŝoj, lo ponto obtuze bruadls, kaj
ĝin per la okuloj. Neniuj ĉevaloj, nek kamentubo, terure estis oŭdi la akran fajfadon de vaporŝlpoi,
nek fumo aŭ vaporot Nur supre, en oblikva venantan de molsupre, el ia malprokslma profunda
dlrekto, kvazaŭ palpilo de tiu ĉi stranga bestego senfundajo, pleno je moviĝantaj fajretoj . . .
el vitro, fero kaj ligno, elstaris maldikafera stango
En la ĉielon leviĝis grandegaj paliso), de kluj
kun plldikigita ekstremajo. u i kvazaŭ kaptadis“ lie malsuprenpendis ŝnuregoj de eksterordlnara dikeco.
supre la metalfadenon, apenaŭ videblan en la Reto de dlkaj feraj trunkoj, kiuj de sur lq ŝipo
mailuma aero, kaj ĉiufoje, kiam ĝi renkontis nodon, ospektis kiel delikato araneajo, pendis sur Ŝnurhela blueta fajrero brilis sur ĝia pinto . . .
egoj, subtenante la pontegon. Tra tiu reto onl
La vagono malpligrandiĝis en la perspektivo, apenaŭ povis vidi la riveregon, kiu kunfluis kun
ĝia basfajfado malfortiĝis, la fajreroj estingiĝis, la golfo kiel unu sola brilo maro, en kiu dronas
kaj el la ombro alkuris jam nova vagono, tiel kaj el kiu ree aperas fajroj de vaporŝipoj. Kajree
initoj da fajroj, kiel steloj, pendis super la akvo
same fajfante kaj tintante.
Verŝajne ĝi estls jam la lasta kaj preskaŭ sen- kaj perdiĝisen lo perspektivo, kle novaj fajrojde
homa. Doriflema konduktoro, vidante la izolltan Nevv-Jerse^88) aliĝis.
Meze de tiu maro da fajroj, en la malproksimflg u ro n ĉe la rando de I* vojo, sonorigis, lavagono
ektremia, ekgrincis sur la reloj kaj malrapidigis eco, la okuloj de Mateo apenaŭ distingis la rondan
la iradon. La konduktoro kliniĝis, subtenis Mateon fajran diademon kaj la torĉon de la Libereco . . .
je la kubuto kaj montris al li benkon. Mateo el- Sajnis al li, ke en la blueta lumajo li vldaseĉ io
poŝigis moneron; eksonis la metala tintsono de kapon de la kupra vlrino kaj la levitan manon.
1’ meĥanika kalkulilo, ka) la vagono jam ree rul- Sed la lumo, kiun eligis la flguro, estls malforto,*
iĝis, kaj kuris malantaŭen laŭ vilaoj, ĝardeno), apenaŭ briletanta, ĝi siinilis ol liaj ĵus travivltaj
tagoj kaj revoj. pri feliĉo en fremdlando . . .
stratetoj kaj stratoj.
En la nigra profundajo de I* pontego lumetis
Komence ĉio ĉi estis dormanta aŭ endonnmalgranda
fenestro en la dometo de I* pontoiĝanta. Poste ĝi kvazaŭ komencls vekiĝi, ekbruis,
gardisto,
kaj
la gardisto mem kiel lumvermo elekparolis, eklumls. Pajrorebriloj aperis en la ĉielo;
rampis
el
sia
kaŝtruo kun lanterno en la mano.
vicoj da fenestroj pli kaj pli alten grimpis al la
Li
tuj
ekvidis
sur la ponto alllandulon, klo ĉiam
ĉielo.
tre piaĉas al amerikano.
«Pontol- diris la konduktoro. Mateo elvagpn„ ĉ u mi ne povas ĉe vi pasigi la nokton?“
iĝls, bedaŭrante, ke ne estas eble tiel same veturi
deinandis Mateo per voĉo laca.
eterne. Ree troviĝis antaŭ li la faŭko de 1’ pontego
de Brookiyn. Supre splrbiovanta lokom otivo ree
Elp.: NJu-ĵeraej.
faris rondturnon kaj alkroĉiĝis al vagonaro. De
(Daŭrlgota.)

Internacio Katolika.

Rememorante
la Xlll-an konareson.

Antaŭe mi estis ankoraŭ neniam en esp. kongreso;
tial mi pensis antaŭ ia kongreso, ke nur la duono de la partoprenonto) povos flue paroliE spcranton, dume ĉiuj alia, nur komprenos aŭ scipovos
keikajn esperantajn frazojn. Sed kia estis mia
miro, kiam mi konstatis tute alian aferon, pro
kiu mi estas devigata esprimi mian grandan ĝojon.
Pri la XIII-a kongreso mi tamen volas fari
kelkaln rimarkigojn. ŭeneraie parolante, inter Ia
esperantistol estas multaj ideaiistoj. Kaj multaj
el tiuj idealislo) iafoje tiom entuziasmiĝas je siaj
revoj, ke ili komencas eĉ kredi baidaŭan efektivlĝon de la eterna paco en la mondo. Kvankam
mi mem tre^ deziras ĝisatendi tiun eternan pacon,
tamen mi tute ne kredas, ke tutmon^a paco povus
efektiviĝi ĝis la flno de I* XXI-a jarcento. Eĉ
Esperanto, kiam ĝi estos akceptita de ĉiuj, ne
povos tuj forigl la militojn. Tamen internacia
lingvo plifaciligos la reciprokan interkompreniĝadon de I* homoj ka) servos al tiuj personoj aŭ
agantoj, kiuj penos meti la fundamenton por la
starigo de ia paco, kiu efektiviĝos eble p rs t kelkaj
JarcentoJ aŭ jarmiloj.
La XUI-a diferenciĝas de la aliaj aŭ antaŭaj
kongresoj per pli maigranda nombro da naivulo,
kaj fantaziuloi; tio estas granda progreso. La
kongreso de Praha havis tiel nomatajn fakojn,
en kiuj estis pritraktataj la afero) de nuntempa
reala vlvo.
Se oni povus ion riproĉi pro tiu) ĉi fakoj, tio
estus nur tiu fakto, ke la aferoj dum la fakaj kunvenoj ne estis pli serloze aŭ pli profunde pritraktataj kaj esplorataj. Tamen tlo, kio okazis entiuj
kunvenoj, jam malfermas por niaj rigardo) en la
estontecon bonan perspektivon. La faka) kunvenoj parte jam pruvis la necesecon de la internacia llngvo al tiuj skeptikuloj, klu, ĝis nun ĉiam
opiniis, ke Esperanto' ne taŭgas por diversaj
sciencaj, ekonomiaj kaj politikaj traktadoj.
Per la XIII-a kongreso mi konvinklĝis, ke o n i
devas uzi Esperanton por ia praktika vivo. Se
ni deziras, ke sociaj, registaraj, sciencaj ka) aliaj
rondo) ekinteresiĝu pri la enkonduko de Esperanto, ni devas uzi nian agadon kaj nian lingvon
por ĉiuj aferoj de la reala vivo. Kompreneble,
diversaj amuzajoj, teatraĵoj, ekskursoj, kiuj okupas
suflĉe grandan lokon en esperantistaj universalaj
kongreso), estas dezirindaj kaj bonaj alajoj, sed
sole tiul amuzaĵoj aŭ gajigaj aferoj ne povas tute
kontentigl nin; Ĉar oni devas akomodi la internacian lingvon al ĉiu, sferoj de 1* kultura, ekonomla kaj polltika vivo. Kaj al mi ŝalnas, ke,
kunvokante la XIV-an al Helsinki, oni devus enmeti en la tagordon de la kongreso tiajn demandojn,
kluj povus altiri la atenton de multaj registaro,
kaj grandaj sociaj organizaĵoj, ĉar nur tiam onl
povos esperi, ke tiuj registaro) aŭ organizaĵo) alsendos al la kongreso siajn oflcialajn delegitojn.
Ju pli mulfe da diversaj oflcialaj kaj aliaj delegitoj
partoprenos, des pll bone estos por la ĝenerala
sukceso de Esperanto, kaj oni rtcevos pli grandan
Impreson de esperantista kongreso.
K a u n a s (Litovlo)
A. Klimaa.

kiel al ml ŝajnas, estas la ple) bona el la nuntempe ekzistantaj artefarltai lingvoj, estas necese,
ke la Internacia Unuiĝo Kooperativa rapide decidu,
ke ĝi (Esperanto) estu baldaŭ, ekz. dum la venonta kongreso en Gand (Belg.) 1924, la oflciala
lingvo.
— En speciala kunsido de 19. aŭg. estas akceptita jena rezolucio: La Kongreso de la Studantoj de la Unua Internacia Somerlernejo esprimas
ĉiuvoĉe sian konvinkitecon, ke komuna internacia
lingvo estas esenca (grava) por la estigo de interrilatoj inter la popoloj de ĉiuj nacioj kaj dezirinda
riiaie al paco, bonvolo kaj progreso.

La Orient-Nederlanda Esp. Kongreso
okazinta la 18-an de septeinbro en Deventer sukcesis bone. ĉ lu j grupoj en la provincoj Overijsel
kal Gelderland estis reprezentataj. Paroladis s-o
Meyer el Heerewaarde pri la 15-a Kongreso, s-o
Ad. Sm it pri la propagando en Orient-Nederlando.
S-o G. P. de Bruin laŭtlegis tradukaĵon el verko
de Multatuli, kaj f-ino Colenbrander ĝuantigis la
ĉeestantojn per kelkaj belaj kantoj. Post kelka
diskutado oni decidis laŭ propono de s-o Sm it
fondi propagandan komitaton por Orient-Nederlando. 6 i konsistas el s-oj Smit, ten Have, de
Lange kaj Gerards. Certe la ĉeestantoj kunprenis
hejmen bonan kaj agrablan impreson kaj novan
fervoron por nia afero.

Prof. Vzerdraat.
S-ano J. G. el Rotterdam informas nin jene:
Leginte vian raporton pri I-a.Kongreso de Idistoj,
en kiu ankaŭ estas nomata la nortio de s-o Yzerdraat el mia urbo, mi volas atentlgi vin )e la
fakto, ke tiu sinjoro ne rajtas la tltolon de profesoro, kiun vi donas al li, ĉar profesoro en
Nederlando nur estas universitata docento, kaj la
nomata s-o estas instruisto (Leeraar — Lehrer)
en «slŭjd kaj skribado** je lernejo por instrpistoj
en Rorterdam. Kiamaniere li sukcesis en la nomiĝo
de oficiala reprezentanto de nederlanda ministro,
ml ankaŭ ne komprenas.

Esperanto inter ukrainaj elmlgrantoj.
S-o Salo Grenkamp scilgas nin, ke inter
ukrainaj elmigrantoj en Tarnow (Pol.) li renkontis
multajn esperantistojn. Troviĝas tie, interalie, s-ano
ĉerniavskij el Kamieniec Podolski, ukraina poeto
Smolenko, inĝ. Horbaĉevskij, Svjatohorov ktp. La
redakcioj de esp. gazetoj estas petataj sendi kelkajn
ekzemplerojn senpage al Ukraina Oflcejo en Tarnow, Pollando, Hotelo Bristol, por Esperantistoj.

Prl la Polro de Prankfurf.
En la lastaj du monatoj antaŭ la foiro la foiroflcejo ekspedis ĉiutage 20000 presajojni Entute
estas forsendataj en unu jaro ĉ. 2 % milionoj da
presajoj en dek lingvoj, ankaŭ Esperanto.
La foiroj de Prankfurf okazos en 1922 de 2-a
ĝis 8-a de aprilo kaj de 24-a ĝis 50-a de septembro.

Gejunulara Esp. Ligo en Bulgarlo.

Je 17. kaj 18. aŭg. okazis la starigo de GeJunulara Esp. Ligo en Bulgario. Oni ellaboris
Keiatuĉlo 14.
regularon kaj fondis la Ligon celantan la propagandon de Esperanto inter junuloj kaj organizon
de la Junularo. La Ligo funkcias kiel branĉo de
'C e n tra Bulg. Esp. Ligo. La Ligo volas esti en
2 4 .-2 5 . sept. en D u nfe rm line.
rilatoj kun ĉlu Junula esp. organizaĵo. Adreso:
La dufoje prokrastita Skota Kongreso okazls Gejunulara Esp. Ligo en Bulgario, Panagjuri&te.
Ia 24-an kaj 25-an de septembro en Dunfermline (Sekr.: Jan Stajkov, gvidanto: D. Panĉev.)
(bone konata urbo el la skota historio; naskiĝPropaganda Tago en Koblenz (Germ.).
urbo de la millonulo Andrew Carnegie). ĉeestis
La propaganda tago bone sukcesis. Post bona
la kongreson ĉ. 150 esperantistoj. Regis plej
granda entuziasmo.
? antaŭpreparado (gazetartikoloj, anoncoj, aflŝoj ktp.)
La urbestro prezldis la propagandan kunvenon Ia festo komenclĝis la 4. sept. matene per granda
sabaton vespere, kaj en longa parolado fervpre esp. ekspozicio. Propaganda kunveno kun konsubtenis la esp. movadon. La ĉefparolantoj esfis vinka parolado de s-o Stroh. Posttagmeze koncerto,
s-lno Watson, ano de la Edukada Aŭtorltato, kaj teatraĵoj, kantoj ktp. Vespere balo. Krom mults-o Page el Edinburgo. S-o Page rakontis siajn nombra publiko multa) aliurba) gesamideanoj vizifls
spertojn okaze de la kongreso de Praha, kaj la feston, inter ill la prezidantoj de Revelo, s-oj
s-ino Watson promesis daŭrigi fari sian eblon Junker kaj Hurler el Kbln. Unua kurso komencpor la enkondukado de Esperanto en la tag- iĝls la 25. sept. (gvid. Stroh), dua la 27. sept.
iernelojn. La du parolantoj estis laŭte aplaŭdataj. (gvid. Funken). Rebiclklante el Prago, du antEn la daŭro de la vespero okazis kantoj kaj werpenaj instruisto) restadis kelkajn tagojn en
deklamoj en Esperanto, kiuj multe impresis la Koblenz ĉe familio Lorenz. La oflcejo de la esp.
grupo estas: Ldhrstr. 90.
grandan ĉeestantaron.
Dimanĉon matene oni tramveturis al Rosyth.
ĉ u la spesmilo revenos?
Posttagmeze pastro Balra el Dunfermline kaj s-o
En granda parolado en Dundee, en kiu II priPage Faris diservon en la abatejo de Dunfermline.
Erttute la intereso de la publiko estis vigla, traktis la iran demandon, la malprogreson de la
kaj la kongreso de Dunfermline certe bonefikos mondkomerco, Ja bolŝevismon ka) Ia konferencon
de Washington, Mr. Churchill interalie diris, ke
je nla movado en Skotlando.
estus por la proflto de la tuta mondo, se Ĉiuj
internaciaj ŝuldoj, devenintaj el la m illto, estus
malpliigataj je praktike plenumebia alteco; ke senpere necesa estas ia internacia monsjstemo, kiu
Ankoraŭ pri la Kooperativa Kongreso en
estus neinfluata de la militŝutdoj, almenaŭ kelkaBasel.
tempe kaj dum la periodo de saniĝo, kaj kiu certEltranĉaĵo el la franca gazeto „ L ’avenir rĉgional**, igus Ia vendadon de komercaĵoj inter la nacioj
n-o67 de 27.8.21, organo de la .Sociĉtĉ fedĉrale sur natura, normala bazo. Plue li dirls, ke pli
defusion, Lyon“ , rilate a ila Kongreso de la Inter- grava kaj pli urĝa ol la venonta konferenco en
nacla Unuiĝo Kooperativa (The Co-operative Union Washington pri Ta malarmado estus konferenco
Ltd., L*Alliance coopĉrative internationale) en Basel pri Ia kreado de normalaj valutoj. Jep revenonta
(S visl.): . . . Onl devas ankaŭ noti ia fakton, ke ia spesmllol
Ci.tiu granda kongreso estis grava kaj frapanta
demonstracio pri la neceseco akceptf sciencan
internacian lingvon por la kooperativa unuiĝo, klu
volas esti tutmonda. La devigo de tuja traduko
de ĉiuj sur la podio faritaj paroladoj en pluraj
( 5 .-6 . Junlo 1922.)
lingvoj igas la debaton senflne longdaŭra troTria Komuniko.
uzante tiamaniere supermezure la pasivan paclencon
de la kongresistoj. Kaj kiom da kongresistoj, kiujn
1. La kongreskomitato petas insiste, baldaŭ
alproksim igis intuitiva simpatio, kiuj premas la anonci la fakkunsidojn okazontajn dum Ia konmanojn kal ofte alridetas unu la alian, ne povante greso kaj eble la eventualan nombron de la partointerŝanĝi kompreneblajn vortojn? Se Esperanto, prenonto, de ĉi tiuj kunsidoj.

Skota Esp. Kongreso

Mallongai Esp. Sciigoi.

Xl-a Germana Esp.
Kongreso en Breslaŭ.

2. Kongresa lingvo estos la germana. Permesata estos ankaŭ Esperanto por lertigi sin en
nia kara lingvo kaj prepari sin por la venonta
mondkongreso.
5. Kongresejo: Vincenc-domo, oportune Iokita
ĉe la promenejo proksime de la ĉefstacidomo.
4. A lig ilo j estas preparataj.
Oni pefas, baldaŭ aliĝi. Kotizo ĝis 1. aprilo
1922: 20 mk. (por samfamiliano, 15 mk.), poste
po 10 mk. pli, estas sendota al s-o Habellok,
poŝtĉekkonto Breslaŭ I, 15987.
Bonvolu helpi pligrandigi la garanlian fondont
Hanuadike, kongressekr.,
Breslau IX, Hedwigstr. 11.

lo-ujo.
En la lasta n-o de «Esperanta Finnlando** Ia
redakcio skribas, ke — por forigi ĉiujn kaŭzojn
de malpaco — ĝl decidis uzi -io estonte nur ĉe
landnomoj flniĝanta, «internacie* per -i-. En aliaj
kazol ĝi uzos -iando.
Sekvante tiun ekzemplon, ni esperas unuflanke
kontentigi la konservativemulojn, kaj aliflanke
ricevi tiom pli grandan liberecon por funde esplori
ka, pridiskuti la demandon, ĉar laŭ nia plena
kon.vinko Ia regula sistema aplikado de -io ĉe
ĉiu, nomoj de Iandoj, granda, provincoj ka, insuloj,
eble eĉ kontinentoj, estus la plej esperanteca solvo
de la demando ka, neniel kontraŭfundamenta.
Redakcio de ET.

Kelkai pensei prl la
foiroi.
Kiel sekretario de eksporta akcia soeieto, mi
skribis en Esperanto al Ciuj foiro, uzantaĵ Esperanton, petante sendi al mi dokumentoĵn en franca
kaj esperanta lingvoj.
Jen estas la rezulto,:
1. KelkaJ foiro, respondis tre akurate: unu
fransalpa per ekspres-letero, unu el la ĉefurbode
iam diversnacia imperio per rekomendita letero.
. 2. Du transrejna, ne respondis.
’ 5. Unu el la kongreŝlando de la nuna jaro
sendis nur francilngvajn dokumentojn.
4. Unu el la ĉefurbo de la nunjara kongreslando . respondis unue per bona esperanta letero,
sed post du semajno, alia oflcisto respondis france
kun dektri gramatika, eraroj.
5. Unu el la Ĉefurbo de iam diversnacia Imperio
respondis en jena Esperanto:
ft September 1921.
trnjoroj,
Respondante vian karton de la 2ftdeAfiguato nlkane
kun tin-ci letero aendaa ac vi la dezivttajn proapektojit
dea la Vienaa-tolro (an Bzperanti kafTrana lingvo) Ra|
veataa kun alteatimo
2 franzaj
2 Bzperanto Proapetetoj.

M laj konkludoj el ttu ĉi sperfo estas la Jenaj:
1. La foiroj devas tre akurate respondl al ĉiuj
demandoj.
2. Nerespondo estas nekomprenebia kaj ofte
ĉesigas komercajn rilatojn.
5. La foiro, devas precize plenuml la petojn
de la demandantoj.
4. Se ili respondas al letero el alilingva lando
en fles lingvo, Ia oflclstoj devas bone posedi ĝln.
6. Ne suflĉas eldonl esperantajn proŝpektojn.
Estas necese havi bone paroiantan kaj skribantan
oflciston.
£eon Agourtine,
19, rue Pierre N|cole, Paris 5.
PS. Kelka, francaj samideanoj, intencante
interesigi pri nia lingvo gravajn komercajn instituciojn, petas ĉiujn folrojn, flrmojn kaj korfiercajn
revuojn kun esperanta fako, sendi siajn eldonajojn
al mia adreso.

Grava sveda altrovato.
Jam dum ia pasinta vintro oni eksciis, ke
sveda inĝeniero faris fre gravan eltrovaĵon, kaj
nun la gazetoj komunikis, ke la eltrovaĵo estas
perfektigita ka| preta por uzado.
La sveda inĝeniero Berglunddum multaj jaroj
laboris por konstrui parolantan fllmon. Onl jam
aŭdis pri tia fllmo, sed neniam vidis ĝ in ; tio
dependls de ĝia neperfekteco. La sistemo de inĝ,
Berglund estas tute nova? La bildoj kaj la parolado, okazas tute samtempe, kio estas nepra kondiĉo. La diferenco inter la apero de la bildo kaj
la tono apartenanta al ĝi estas eĉ ne centono de
sekundo.
La antaŭa, eltrovinto, de parolanta film o uzis
kune kun la ordinara fllmo gramofon-aparaton,
sed en la sistemo de inĝ. Berglund la bildoj ka,
la sono, eslas fiksita, sur la sama slipo.
Alian preferindecon prezentas la bona elparolo
de la filmo. La elparolo de la gramofonoj havas
ja grandajn mankojn, oni povas diri, ke III
„paroladaĉas**. La elparolo de la parolanta fllm o
estas tute alia, eĉ la plej delikatajn sonojn onl
povas aŭdi suflĉe bone. Oni faris provojn kaj
ricevis nonegajn rezultatojn. La sveda profesoro
Montelius, kiu posedas plensonan voĉon, faris
paroladon, kiu estis redonata per la parolanta
fllmo, ankaŭ la franca eksmlnistro Albert Thomas
faris en Stockholm franclingvan paroladon antafi
la film ig ilo ; sur la blanka tuko oni poste vldls
lian viglan staturon, Ia mienoĵn en lia vizaĝo,
kaj eĉ la svedaj aŭskultantoj povls percepti ĉiujn
nuancojn en lia parolado.

Dum la venonta vintro onl |am vldlgos en
biografo) (kinematografoj) parolantan filmon.
Akcia societ<y (A/B. Pilmfotofon) estas fondita por
la ekspluato.
La eltrovaĵo havas por la esperantlstoj specialan intereson. Gis nun oni povis la saman
filmon uzl por vidigo en ĉiuj landoj, nur la klarigajn notojn oni bezonis traduki. Sed )e la uzo
de parolanta film o estos necese fari tute novan
fllmon en la Iingyo de la koncernata lando.
Esperanta fllm o tamen povus esti uzota en la
tuta mondo, jen granda triumfo nia.
. a
Henning Halldor.

Tutmonda Monkolekto
por Monumento
al D-ro L. L. Zamenhof.
Alvoko al Samideanoj, kiuj promesis Mondonacojn, kaj aliaj.
La XIlI-a kongreso en Praha unuanime aprobis
la rezoiucion proponitan de la Internacia Komitato,
kaj decidis, ke estas necese starigi lamonumenton,
laŭ la plano diflnita, al d-ro Zamenhof.
La projekto do (vidu antaŭan artikolon) nun
eliras el la embria stato kaj enlras en la praktikan
vivon de ia esperantista movado, kies tutkoran
subtenon ĝl nepre devas rlcevi. Indlviduaj esperantistoj same klel kolektivaj grupoj estas petataj
veni kun sia helpo. La kuponkartoj estoseldonataj post iom da tempo, sed dumtempe la Organiza
Komitato petas:
1. Samideanoj, kluj jam promesis mondonacojn,
sendu la promesitajn sumojn rekte al la
Honora Kaslsto, W. M. Page, 31 Queen street,
Edinburgh, Skotiando.
2. Samideanoj, kiuj ne faris promeaojn, sendu
mondonacojn tuj al la Hon. Kas. (bankbiietoj
.
el ĉiuj nacioj estos akceptataj).
9. Grup-sekretario) estas petataj aranĝl por
tlu celo dum la vintra sezono sistemajn
monkolektojn.
Nebritaj samldeanoj, kiuj tion deziras, povas
sendi siajn mondonacojn al ia prezldantoj desiaj
naciaj societoj, de klu) la Organiza Komitato
ricevos de tempo al tempo Ia necesajn avizojn
pri la sumoj ricevitaj kaj sendos instrukciojn prl
la dispono de ia mono tiele kolektita.
Por la Organiza Komitato:
J. D. Appiebaum, Hon. Sekretario,
11 M ayviiieR d., M ossleyH ill, Liverpool, Anglujo.
Alia) Jurnaloj estas 'petataj represl.

Internacia Esp. Servo.
(En la intercao de la eap. propagando eataa dezirinde, la
arŭkoloin aub tlu ĉl rubriko traduki kaj repreaigi en naciaj
turnaloj, aldonante la vortojn .Internacia Eaperanto-Servo"
kaj aendante 1—2 ekzemplerojn de la koncerna Jurnalo al
la redakclo de ET.)

LETER O E L BRAZILUJO.
F o r t a l e z a (Ceara), sept. 19217
Sendube la plej grava kat rimarkinda fakto,
kiu aktuale interesaa ne nur Brazilujon, sed ankaŭ
multajn allajn landojn, estas ,L a Granda Nacia
Ekapozicio", kiu efektiviĝos okaze de la unua
centjara datreveno de la sendependiĝo de Brazilujo la 7-an de septembro 1922.
Cent jaroj de sendependa ka) progresema vivo
de lando estas kaŭzo de multa ĝojo kaj festo;
kaj ni, braziloj, antaŭsentas tiun ĝojon kaj penadas prezenti Brazilujon antaŭ la okuloj de ĉiuj
popoloj, kiei fakte ĝl estas: granda kaj riĉega
lando, kiu produktas ĉiujn specojn de nutraĵoj;
lando, kiea subtero entenas ĉlujn mineralojn, ĉefe
oron kaj kupron; lando, kies natuca beleco, ravaj
akvofaloj, ĉarma) virinoj ka) llberemaj viroj estas
elokventa antaŭvido pri ĝia beia eatonteco.
Pro tio, de nordo suden, de oriento okcidenten, la entuziasmo por ia ple) bona sukceso
de la festo naakiĝas ĉe ĉiuj braziloj kaj la preparoj tuj elmontrlĝas.

La plej profltdona el la festaj entreprenoj estas
„L a Granda Nacia Eksp.ozicio“ , kies efektivlgo
estas ordonita de Brazila Kongreso.
La registaro, por akiri kaj prepari ia sidejon
de I’ Ekspozicio, jam proprigis al si multajn ioĝejojn kaj elspezis ĉirkaŭ kvar mil milionojn da
rejsoj . . . (4000000000).
E1 la eksterlando Jam 15 landoj sin turnls al
ia, reglstaro petante lokojn por partopreni en la
Ekspozicio. Belgujo, Anglujo kaj Germanujo
dezlras prezentadi slajn ĉefajn industriaĵojn, kaj
por tion efektivigi, ili penadas akiri grandspacajn
Iokojn.

Konklude de la regantaj entuzlasmo ka) Intereso, estas espereble, ke la Ekspozicio oiturnos
al Brazilujo la atenton de la komercisto) de I*
tuta mondo; ĉar tie iii povos proflti de la okazo
efektivigi komercajn interrilatojn ka) samtempe
partopreni en la centjara datrevena festego kaj
m iri pri la natura beleco kaj rlmŭrkinda progreso
de Brazilujo.
Speciala roio estos ludata de Esperanto antaŭ
ka) dum la Ekspozicio, ĉar Ia tuta mondo Interesiĝas pri ĝi, tiamaniere estas facile konkludeble,
ke eksterlandaj Interesatoj, kiuj ne scias la portualan lingvon kaj kiuj scias, ke la ĝenerala seretario de la Ekspozlcio estas nia fervora kaj
nelacema samideano d -ro j. B. de Mello e Souza,
skribu al II, petante informojn per Esperonto.

Al la tutmonda esperantistaro estos donata
profltinda okazo pruvi la necesecon de komuna
lingvo.
Ekzemple, se la ĝenerala sekretario ricevos
de Ĉiulandaj interesatoj multajn informpetpjn pri
komerco, industrio, artoj, kutimoj ktp., certe la
registaro konvinkiĝos pri la utileco de Esperanto,
kaj sekve li uzu ĝin oficiale ne npr por propagandi ia Ekspozicion, sed ankaŭ por plifaciligi
ia rilatojn inter la fremduloj, kiui partoprenos en
la festego kaj kiuj nepre estos multnombraj.
S-o J. B. de Mello e Souza sendos al tiuj, kiuj
lin petos, fotografajojn, prospektojn, statistikajn
informojn kaj ĝeneralajn sciigojn, kiel propagandon
de la ekspoziciotaj brazilaj produktajoj.
Francisco Falcao.

luro.
Juristaj studentoj de ĉiuj landoj!
La edukado de la jurista studento en la diversaj
lando) estas malsama. En tiu ĉl lando II devas
plenumi du ekzamenojn universitatajn, en tiu lando
kvar, en alia lando oni ne konas la tiel nomitan
.prom otio", en ree alia lando ia .prom otio" estas
la .conditio sine qua non", kiu donas la .effectus
civilis". Pine la ekzamenoj havas diferencan enhavon.
Por pristudi la edukadon de la jurista studento
mi petas al miaj eksterlandaj kolegoj, ke ili serioze bonvolu (kaj se eble detale) respondi jenajn
demandojn:
1. Kia estas la universitata edukado de la
jurista studento en via lando?
2. Kio estas la enhavo de ia ekzamenoj ka)
kiom da ekzamenoj li devas plenumi kaj post
kiom da tempo?
5. ĉ u li krom siaj leciono) ankaŭ havas devigan praktikan laboron antaŭ oi fariĝi .doctor
juris“ ?
4. ĉ u la .doctor juris“ samtempe estas advokato aŭ ĉu li devas kelke da tempo fqri praktikan laboron kaj rlcevas post tiu ĉl laboro la
advokatan dlplomon?
Bv. direkti respondojn al J. Munters, 29 bis,
Belamystraat, Utrecht, Hollando.

LA LUCHA DB CLASBS. Sociollsto semojna Jurnalo de
Bilbao, Hlsp , 10. sept. Kun .Impresojde Ĉeestinto ol lo
Kongreso Internacla de Esperanto".
G A Z E T T A DE L'POPOLO, Torino, Italio, 14. sept., noto
pri la decido de Ligo de Nacioj.
AZ EST, A NAP kaj NEPSZAVA, Budapest, aperigis artikolojn pri la esp. postkongreso, menciante ET.
O E SC O TEIR O . Oflciala orgdno de la kat. skoltoj de
Braziiio. Rio d^ laneiro, 15. aŭg. Kun ortikolo pri Ligo
de Esp. Skoltoj.

A te n tiffo .
Pro lo Ĉiam pligrandi&anta multeco de sciigol pri Esperanto en la diversnacia gazetaro ni estonte mencios nur lo
azetojn, urbojn, landojn kaj datojn; sole pri gravaj ortioloj en gravaj Jurnaloj ni recenzos pli detole.

Filatelio.
HUNGARIO.
La unua hungara poŝtmarko
aperis en 1871. Por festi la 50-jaran jubileon,
estis la 27. sept. en Budapest festkunsido en
la Scienca Akademio kaj poŝtmarka ekspozicio
kun aparta poŝtoflcejo.
(Hung. Esp. Servo.)
ESTO NIO. La 6. sept. okazis en Tallinn trarigarda do. de projektoj pri novaj estoniaj poŝtmarkoj. Dekses personoj partoprenis la konkurson,
sed nur unu el ill ricevis premion por la flgurajo
de la 5-marka poŝtmarko. La flgurajoj de la 21/,kaj 10-markaj pm. de 1* sama aŭtoro, nome de
T. Bjŭrnstrŭm en Helsinki, estis ankaŭ akceptata),
sed bezonas teknikan prilaboron kaj tial la kom islono decidis aĉeti ilin por la sumo de la dua
premio, t. e. por 5000 est. mk.
(H. j.)

Nenion — krom.
Nenion ml povas oferl al VI,
Nenion donaci el koro —
Krom noktoj sendormaj, krom tiu pasl’,
Krom forta, senlima doloro.
SerenaJ ekridoj de amo en kor’
Neniam al Vi ekmatenoot
Ne suno brilanta, ne hela aŭror*,
Sed nokto senluna sin trenos.
Dum longa mlgrado en viva la bru*
Portunan mi perdis jam rlĉon —
La rozojn de ĝuo ne havas mi plu,
Ne donas mi jam la feliĉon.

Gazetaro.
Esperanto en francaj gazetoj.
Pri lo diakuto Je Baperanto en la Ligo de NacioJ parolia
favore aŭ senportie JenaJ parizaj JurnaloJ: L'lntronsigeont
de 15. sept., Le Temps de 15. ko| 15., Figoro de 15., Lo
Vlctoire de 15., L'Bre nouvelle de 16.
Molfovore parolis Le Cobloffromme, Poris, de 15., Strasoburger Neue Zeitung, Strasburgo, de 14. sept
.L B BULLBTIN de l'Associolion des soua-ingrlnieurs du
service municipal* de Poris pubiikigaa en lo losto numero
porolodon foriton de s-o Archdeocon en £i tiu societo
la 20. 12. 20.
L'1NDEPENDANT REMOIS, Ĉiutaga en Reima, de 15. sept.,
kun tre favora artikolo pri propaganda parolodo de s-o
H. Ferez. Anonco pri fondo de eap. grupo.
HEBRBA TRIBUNO, semajna uazeto de Parls en ruso,
fronco kaj onglo linpvol, de 18. 5. 21, kun noteto prl la
internocio unuifto de hebreoi esperantiatol; citos BT.
BULLETIN DE L’A S S O C IA T IO N P O L IT E C N IQ U E (grova
kleriga osocio), sept., donas la nomojn dĉ premiito) por
la atudo de Esperanto solene rekompencitaj la 17. junio
en Trokadero Palaco en Paris dum Jarfesto.
LE JOURNAL DU CREUSO T, Ĉiutaga en LeCreusot, 4.sept.,
ononcos pri kunveno de lo esp. grupo, hovanta pli ol
400 membrojn kun honora prezidanteco de la urbestro.
PROORES C1V1QUE, semajno en Poris, 25. sept., publikigos la decidon de lo Ligo de NacioJ.
L’E C H O D'ORAN, eiutoga en Oron (Al^eriojT, 16. sept.,
telegromo prl la soma decido.

Nenion ml povas oferi al Vi,
Nenion donaci el koro —
Krom noktoj sendormal, krom tiu pasl*,
Krom forta, senllma doloro.
Stanis!aw Braun.
Al mla amlko, vlccfeleglto de UBA en Vareovlo

S-o Jozef Litauer
okoze de lia fionĉiĝo kun

F-ino Marja Zugajewicz
mi sendaa plej koraln bondezlroin.

Sep JaroJ en A r g e n tin io .
Por orienti interesemulojn:
ĉirkaŭ 120 lumbildoj pri jenaj
tem oj:

Eŝperanfo en flnnaj gazefoj.

Esperanto en germana) gazetoj.

AliaJ landoj.
N O TRE PAYS, belgo ilustr. gazeto, kun foto pri io Praho
kongreso.
I
LE M OSSAN, en Ardenne-Seille, Belg., kun kurso de
Bsperanto.
YSTADS ALLEHANDA. Granda togjurnalo de Vstad, Sved.
7. sept. Kun traduko de Letero el Bulgario loŭ ET.
LA PATRJB LADINE. Sept. Bn friula lingvo, kun resumo
en Esperanto.
O N S E IG E N BLAD. Grova dusemojno pedagogio revuo.
Tllburg, Nederl., n-oj de 1. kaj 15. aŭg. kaj de 1. sept.
Bnhovos longajn artikolojn pri internacio llngvo, spec.
Esperonto, koj pri Esperonto en lernejoj.
O U IA P R O FE S S IO N A L Borcelono, Hisp., 50. aŭg. Dusemojno revuo, kun ortikolo ^Esperanto en Hispanujo",
de V. Andrĉs.

j
J

Peresperanta propaganda paroladol
Per Ksperaito tra 17 laaioj. I

Bl C. 100 gazeto) nuntempe aperantai en Finnlando 68
gazetol enhavis en la lastaj du monatol (lullo-aŭgusto) entute 184 ariikololn pri Bsperanto. Tre ĵo fig a sukcesot
S U O M E N KUWALBHTI. semajna revuo, enhavas en n-086
ilustr. artikolon pri la 18 a.
K Ŭ LN IS C H E Z E IT U N O . KBln, 17. sept., unua matena eldono. Unu el la plei sravoi Jurnaloj de Oermonlo, klu
rigardas lo esp. movaaon tre skeptike, enhovas bonegan
artikolon de H. Hurler pri Jntereskomuneco de la FoiroJ".
La aŭtoro kritikos Interolle lo samtempecon de muitaj
foiroj, kiu molutilos ol ifta sukceso. Ll mencios lo konferencon de lo esp. repre^entantoj de lo foiroj deStockhoim, Frankfurt, Wien, Padova, Bosel, Paris, Lyon, Barcelono koj Praha en Proha, kiu iniciatu Ja storigon de
internacia ekonomio programo de lo foiroj.
*
S TA D T-AN ZEIG ER, KOln, 19. sept, Enhavos artikoleton
pri EsperantcT en Ligo de NacioJ.
DŬSSELDORF. Okaze de la propagonda semajno en tuta
Germonio, aranĝita de G. Lab. E. A., ĉiu| sociollstaj
gozetoj de Diisseldorf operlgis artikolojn pri la kongreso
de Praho kaj ĝenerale prl Esperanto, ekz. Freie Presse,
Die Schdpfung, Die Volkszeitung, Freiheit, Mitteilungsblatt
des Gewerkschaftsbundes. — DUsseldorfer Nachrichten
raportis pri la decido de Ligo de Nacioj.
TREBNITZER ANZEIGER, 24. sept., publikigos de nun
regule esp. ongulojn laŭ lo libreto de s-o Loy.
MŬHLDORFER ANZEIGBR, 21. sept., kun artikoleto pri
Esp. ĉe Ligo de Nacioj, kun mencio de ET.

Adoifo Oberrotmann,
Delegllo de UBA en Vareovlo.

—

Vojo^oj. — UEA-acrvoj. — Eaperantujo. — Buenoa Alrca. — Argentinol
j>ejzago). — Popola vivo. — JhĉutimoJ.
— SpeclaloJol de terkultura koj brutorkreakigo medio, de Induatrlo, komerco, vlvkondiĉoj koj pluoj karakter: : : : Izoj intereaojoj. : ; : :
Konferencperiodo: flno de oktobro koj
novembro.
Invitontoj portoprenoa je lo koatoj de
ĉi tlu multekoato entrepreno per olmenaŭ 500 germ. morkoj el mololtvolutoj landoj, per duoblo aumo el
ceteroj landoj.
Por ftustatempa organizodo urftaa
tujo aciigo ol:

L. Keletv, Szaszsebes (Sebesul-Sasesc),
Transsllvanlo, Rmnanojo.

De n-o 55 (23. okf.)
ET aperos on pli granda
formato kal ilustrata.

Recenzejo.
(Unuope senditafn librojn ni mencias, duoble aenditajn
ni recenzas. Monata) esp. gazetoi sendu du ekzemplerojn
interfianĝe kontraŭ unu ekz. de nia semajna Jurnaio.)
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Internacia Eksped- kaj Transport-O flcejo
A L E K S A N D E R R O Z A N V K W IA T & K -io, V A R S O V IO , D L U G A 23.

LIBROJ.
LA HUNDO PAROLANTA. Duakta burieska komedieto.
Verkita de Daniel Eyquem. 16 pft. Eaperantista presejo
]. Solaona, 9, rue Hallĉ, Parls. Esperantista Centra Libreio, fil, rue de Clichy, Paris /Frnncujo). Prezo: Kartonite 2 fk.
Mi mŭlte ridis legante la spritplenan burleskajon, kiu
estas bonege taŭga por esti prezentata okaze de festeto
de esperantlsta grupo. La komedieto estas franca laŭ
stilo kaj sprito; ĝia enhavo ridigas pro multaj komikaj
situacio). Grandan rolon Iudas „klisteriMo" (apotekisto),
grasa. malbela kafejestrino kaj „nej?kzistanta“ hundo. —
Mi not|s kelkajn preserarojn, nfalĝustaĵojn kaj aliajn
lingvajn strangajojn, inter ili: por la duafoie, sen pene,
pli bruon, suretoi (?), schlemon (1), orita), intestinoj, diri
al fii sian aman flamon (!), gliti(gi) . . .
Plue m ilegis:
ili sin ampleksas anst. Ĉirkaŭprenas. (mi kriis leginte
tion!) — La du geamanto) sin interplektas. (M i tre bedaŭras, ke ml ne vidis la du kaŭĉukecajn akrobatofn). —
Kelkajn galicismofn mi trovis ka) specialajn esprimojn,
kiuln konas nur francoj. — M konsilas al la verkisto,
ke li forigu en venonta eldono ĉiujn idiotismojn kaj nebonajojn, por ke la teatrajo ne plu estu pure franca, sed
internacia. — Verkante en Esperanto vi forgesu vian
naclecon ka) pensu — Esperante!
(G . Ajul.)
OVIDLIBRO TRA TRENTINO . De d-ro Cesare Battisti.
Esp. traduko de d-ro A. Mondini. Riĉe ilustrita, 277-paĝa
verko, eldonita okaze de la Vl-a Nacia Kongreso de ItaFaf
Esperantistoj en Trento (16.-17. aŭg. 1921). Prezo afr.
fi ital. lir., fi sv. fk. Mendebla Ĉe Oiovanni Marchetti, via
8 . Maria Maddalena 16-11, Trento.
M ANUALE PRATICO D E S P E R A N T O in 12 lezionl. EIdonis Federazione Esp. Italiana, Milano, vla Spiga 29. —
72 nagoi, 12:17 cm. Prezo 5.60 lir.
Kompleta lernolibro de Esperanto por italo); ĝi estas
verkita laQ praktika maniero bazante sur la pura lingvo
'de 1’ Fundamento. Preserarojn mi ne trovis. "La libro
tre tafigas por meminslruado, Ĉar multa) kaj bona) klarigoj ebligas tujan komprenon de ĉiu, regulo).
(O. Ajul.)
MlLANO. Ovidllbreto dediĉita al la turista esperantlstaro.
Verkis Ippolito Piaiti.
Presejo Redaelli, Milano, via
Oalileo Oalilel 59. — 51-paĝa. 12:17 cm. Prezo 1 lir.
La riĉa enhavoWe la gvidlibreto estos bonvena al ĉiu),
kiu) Intencas vojaĝi Italuion kaj vlziti la belan urbon,
kies blankmarmora katedralo estas mondkonata. Parolante unue pri la historio de Milano, la aŭtoro donas
klariffojn prl Ĉiu) vldindajo, de la urbo ka) mencias ankaŭ
la adresojn de la Ĉefaj esperantisto), kiu) tie loĝas. Ni
rekomendas la Ubreton al ĉiu vojaĝonto.
(O . Ajul.)
O U T E D EU TSC H ARBEIT (Bona germana laboro en Ia
foiroj de Prankfurto). Eldonlta de Prankfurter Mesfizeitung okaze de la aŭtuna foiro 1921.
Nobia moderna propagdndilo kun artikolo) en germana,
angla ka) franca lingvoj, unu multkolora bildo kai multaj
ilustrajo) pri la fama foiro de Frankfurt. Orava, bele
kompostita anoncaro.
A tentlgo. Sendinto, de recenzotajo) bv. ne maltrankviliĝu, ke Iliaj eldonltajo) ankoraŭ ne estas recenzlta). Ni
forgesos nenlun.

GAZETOJ.
BULOARA ESPERA N TISTO . Aflg.
Kun raporto prl la 8-a Bulg. Esp. Kongreso.
ESPERANTO . Sept.-okt.
Kun detala) raporto) pri la kongreso) ka| fakkunsldo) de
Praha, )a diversa) antaŭ- ka| postkongreso), •oflciala, bankedo) ktp. Portreto) de d-ro Nitobe, s-oj Horner, Blumel
ka) ministro d-ro Benefi.
OERMANA ESPERANTISTO , Aŭg.-sept.
Vera duobla numero de 40 paĝoi kun riĉa enhavo, Interalie detala) raporto) pri la esp. kongreso) dum afigusto.
„G. E." eataa nun la ple) ampleksa ka) ple) bona nacla
esp. gazeto.
INTERNACIA KOMBRCA RBVUO. Jul.-aŭg.
Adreeo: ZUrich I (Svial.), Centra Pofitfako 6104. Larevuo
de la praktikisto). Kun detala raporto pri la komercists
• konferenco okaze de la 15-a en Praha.
JUNULARO. Organo de ĉsl. federaclo de lunaj esperantisto). N-o 1. Sept. 1921. Adreao: Privoz, Marxova 111.
Mafilnskribita ka| hektograflta revueto.
ĴURNALO VIVAN TA. N-o 1. Unupaĝa hektograflta folieto, eldonata de Pola Esp. Servo. Programo de „bufia"
Jurnalo, laflfiajne „legota* ĉe esp. kuneveno).
KATALUNA ESPERANTISTO . Sept.
• Raportas pri la lfi-a.
LA XIII-a. N-ro) 2-5. Kun poemoj, dokumento) ka) Ilustrfljoj pri la kongreso de Praha.
V ES P E R A N TO . Aŭg.
Estos de nun la sola esp. gazeto en Itallo.
LA VERDA OMBRO. JuIIo.
N O V A T A O IĜ O . Sept.
Monata organo de la Interpopola Rondo Bsperanta Ĉe la
Sekretariejo de la Ligo de Nacioj. Redaktanto: C. Pujisovva. Hektografita gazeto.

Pogranda Manufaktura Magazeno
de enlanda kaj ekaterlanda manufakturo

M. B ukszpan, Varsovio
N alevkl 29.

Telefono 2 6 6 3 9 .

Koreapondado en Bsperanto.
Dezlraa lig l komercajn rilatoln kun gravaj manu—
fakturaj flrmoj.
ofertojn

al

la

Direktu
z ,
direktanto Adolfo Oberrotman.
im a
jUBOl

Komercdomoĵ,
Komercistoj, Reprezentantoj
uzu en via propra latereso la servofn de la
Kom ircista Esperanto Grupo
Frcib u rg l. Br., Germ., Katharinenstr. 14
kiu havas boneggjn rektajn rllatojn al
gravaj germana) firmoj kaj fabrlkoj.
Perado senkostet

KOMERCAĴ-EKSPEDADO
al ĈiuJ urboj de Polujo, Litovujo, Germanujo, Aŭstrio, Francujo, Rumanio, Usono kaj „viceversa“ .
Dogano, enkasigo, asekurado de ŝarĝajo) kontraŭ tuta aŭ parta ŝtelo.
Propraj tenejoj korespondantaj en 42 urboj.

r

Oni korespondas en ĉefa) eŭropaj UngvoJ, ankaŭ-en Esperanto.
Onl serĉas rilatojn kun seriozaj eksterlandaj eksped- kaj transport-flrmoj.

Kio estas „Vitamin“ 1!
Atentu malsanuloj i Oi estas la plej bona fortiga
ka) evoluiga nutraĵo por plenkreskuloj, subnutrito), anemiuloj, nervo- kaj pulmomalsanuloj kaj
malfortlgitoj.
MultaJ laŭdoj de kuracistoj kaj malsanuloj atestas
la bonan eflkon de Vitamin.
Pezoplii&o $is 4 kilogram oj «n 6 semajnoj I !
Pakitajoj 600 g 20 germ. mk. Prospektoj kaj forsendado per

E. H«ynr fako de Vitamin-lndruatlo,

MEKANIKA LIGNOTORNEJO

Emil 8chwGrfir, Frelharg i. Br., Germ.
Drilk0nlg8tr 47

eksportos lignajn biciklo-tenllojn glfltajn
ka) kanelitajn en plej bona kvalito klel
specialaĵon al ĉiu) landoj.

l.

T.ftRflIlWit7

Reproduktajoj kaj originalaj specimenoj
estaŝ volonte sendataj.
Reprezentantoj serĉataj.

'i

bei Dresden, Germ.

Anoncetoi.
HUNOARA ESP. A S O C IO aciisaa, ke la ĝeneralkunveno
okazoa la 9-an de oktobro, n r la 2-an, klel erare publikiglte.
POLA ESPERANTISTA S O C IE T O , Lodz, Polio, pofita
keato 209, rekomencante poat aeplara interrompo sian
agadon, >etaa Ĉiufn efip. redakclojn alaendi apecimenajn
numerojn.
BILBAO, TO N D ILO . Mi petaa la germanan aamideanon,
de kiu ml ricevia tondilon por doni ĝin al lia koreapondanto, aciigi al mi tiea adreaon. josĉ Santamarla, ĉe
flrmo Ricardo Agtiero, Alamedo de Urquijo 27, B ilb ao ,'
Hiap.
E T N-o 21. N-o 21 de „Eap. Triumfonta" efitoa aĉetata de
Tauno Hakanen, Fredrikinkatu 45, A. lok. 6, Helainki,
Finnlando-Suoml. Kiom vi volaa?
PROPAGANDILOJN ĉiuapecajn bonvolu aendi por propaganda ekapozicio, gazetoln, proapektojn ktp. Mi reaendas
belegan Rejn-karton. P. Becker, del. de UEA, Malnz
a. Rh., Germ., Holzstr. 10.
A M O PER PROVERBOJ. Unuakta komedio de Arthur
Azevedo.
El la portugala Ilngvo traduktfi A. Couto
Fernandes. Eldonejo Oakar Ziegler & K-io, Markt-Redwi$
(Oerm ). Prezo fi reap.-kuponoj. Aĉetebla Ĉe la tradukInto: Laranjeirafi, 225, Rlo de Janeiro, Brazllio. — Komedierto tre taŭga por la prezentado.
PROPAOANDILOJN ĉiaapecafn bonvolu aendi por grandtf
propaganda ekapozicio okazonta dum la 11-a Oermana
Esp. Kongreao 1922 en Brealaŭ al Oeorg Habellok,
Brealau 10 (Germ.), Schleiermacheratr. 19. Mi kompenaoa
ĉiun aendajojn per II. pofitk. de Breslau.
INŬENIERO-konatruiato-fervojiato, aolema, fifi-jara, aerĉaa
fakan okupon Ĉe ekapluato aŭ konatruo de fervojoj. Dezirindaj landoj por mi estaa: Afriko auda aŭ norda,
Argentinio, Brazilio, Chilio, Chinlo, JamaJka Inaulo,
Urugvjo, Aŭstralio, Nova Zelando kaj aliaj ne-eŭropaj
landoj. Proponojn oni bonvolu aendi laŭ adreao: Pollando, Tarnovv, poste reatante, al inĝeniero llya Dobreniĉenno. Kolegojn kaj aamideanojn mi petaa helpl min
en tiu Ĉl afero.

x

Korespondo kaj Interŝan&o.

3 -o M. Ohtani, 105, Kobai-Ĉo, Kila-ku* Oaaka, Japan., dezlraa koreapondi kun lingvaf geinalruiatoj aŭ gelemanto)
kaj komerciatoi, per leteroi aŭ iluatr. pofitkartgj. Kolektaa
geograflajn kartojn kaj interfianĝaa gazetojn aŭ librojn
en Eaperanto aŭ nacilingvo. Ankaŭ fiatas versajojn.
Oelernaittoi de la eap. kurso Ĉe Osaka Siminkan (Urba
Domo) deziras koreapondi kun gelernanto, tutmondaj.
Precipe bonakceptaa leterojn aŭ pofitkartojn iluatr. de
eksireme malprokaimaj landoj. Ruaoj, hispanoj, hindoj
k. a. aendu alodreao: Eaperonto-kurao, Ĉe a-o M. Oht^ni,
106, Kobai-Ĉo, Kita-ku, Osaka, japanujo.
Sergeo Seatakov, Petrograd, Ruaio, V. O. 14-a linio, fil. I.
17, lfi-iara junulo, deziraa korefipondi per leteroj kaj
pofitkarto, ilustr.
F-lo Teodoro Forteza, Calie Escursach n-o 1, Palma de
Mallorca, Hiap., deziraa interfianĝi pofitkoriojn iluatr.,
leterojn kaj pofitmarkojn kun la tuta mondo. Kun fraŭlInoj koreapondos pri ĉarmaj aferoj.
S-o Bela Jukl, X. Hblgy-u. 48, Budapest, Hung , deziraa
koreapondadi per ilustr. pofitkarloj kun ĉiulandaj fraŭlinoj kaj kun Japanio.
Otto Breuer, Orottau 165, ĉefioslovakio, koreapondafi kaj
interfianĝaa per pofitkartoj iiuatr., pofitmarkoj kaj eap.
gfizetoj, kun Ĉiuj landoj.
Fritz Pietfich, Orottau, „Ankerbank“, ĉefioalovakio, deziraa
interfian^i pofitkartojn iluatr. (bfl.) kun la tuta mondo.
S-o Veldemar Oriinthal, Tallinn, Eatonio, LUvalaia tan 48a,
ka. 7, deziraa koreapondadi per pofitkarto, iluatr. (bfl.)
kaj leteroj kun la tuta njondo kaj interfianĝi pofitmarkojn.
S-o Johannea Tamverk, Karja fi, Haapaalu, Estonio, deziraa
koreapondi per pofitkartoj iluatrita 1 (b ild fl) nur kun fraŭlinoj.
Frifc Jauer, Magdeburg*B., Marienstr. 2, Germanujo, deziraa
interfianĝi papiliojn kun Ĉiŭj landoj, ankaŭ Oermanujo.
S-o Edmund Kuhn, atudento, Klein Weizheim, Poat Seligenatadt, Hessen, koreapondaa per pofitkarto, iluatr. kaj interfianĝas pofitmarkojn.
Kiu aendaa al mi 40—50 div. pofitmarkojn atamp. de aia
lando, ricevoa aame tiom da germanaj pofitmarkoj. Wiih.
Luer, Corneliuaatr. 78, DUsaeldorf, Oerm.
ĉokolad-laboriato deziraa koreapondi kun kolegoj el Ĉiui
landoj. Paŭlo Nath, Libera Urbo Danzig, Germ., Schmiedegasae 26.
S-o Herman Brukarz, Staromieiaka 40, Miedzyrzec, Polio,
dezirafi koreapondl ber pofitkarto) lluatr., leteroj, pofitmarkoj kun Ĉiu, landoj (bfl.).
Eugenio Hanelt, Poznan (Polujo), Siemieradakiego 2,
deziraa korespondi per pofitkartoj ilufitr. nur kttn fraŭlino, de Hiapanuio, Japanujo, Italujo, Peraujo, Turkujo,
Albanujo, Anglujo ka, Ameriko.

Legu, abono kaj rekomendu
la plej bonan informilon pri nova) ita to j
de Eŭropo monatan

Cehosl. Gazeton kun Nova Euroiio
internacia tribuno de malgranda) nacio)
Abono por 10 num eroj:

Anglio 2 fiilingoj, Aŭstrio 100 kronoj, Belgio
3 frankoj, Bulgario 24 lcvoj, ĉefioslovakio 10
kĉ., Danio 2 kronoj, Estonio 10 marko, gerrn,,
Finnlando 26 markbj, Francio fi frankoj, Germamio 12 markoj, Hiapanio 6 peaetol, Nolando
1 guldeno, Hungario 40 kronoi, Italio fi iiroj,
Japanio 2 jenoj, Jugoslavio 6 dinaroj, Letonio,
Litovio 10 marko, germ., Norveglo 2 kronoj,
Polio 160 markoj, Rumanio 12 lejoj. Svedlo 2
kronoj, S uM o 2 frankoj, Uaono 00 cendoj,
: ceteraj lando, 2 franko, avlarfj.

Specimena numero kontraŭ 1 resp.-kup.
Adminiptracio ka) redakcio:
Praha IL, Teŝnov N-o 10, ĉeĥoslovakio.

Vi pri 1’ Lando Matĉnauna,
Pri T Popol’ en Tempo nuna
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Kai antikva volaa koni?
Nu rapidu tu, aboni —w

o?
Qj

la Revuon
Unuakvalita)
fabrikajoj el

&

VERDA
P)
ŜTALO
DE UTOPIO
SOLINGEN
monata, ilustrata.
ĉiuapecaj ilaroj, bruligiloj, m ezuriloj

La sola en ekstrema Oriento polltlka, socia kaj O
estas liverataj
de revuo.
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En kelkaj landojOni
serĉas
ankoraŭ reprezentantojn.

Frsiitgrger Kassenschrankfabrik
KARL SCHULER

Freiburn i. Br. (Germ.)

*

Speciala EabTiko por monŝrankoj, libroŝrankoj, nepriŝteleblaj ŝrankoj por dokumentaroj, sekretaj murŝrankoj kaj kasetoj.
— Ekaporto al CluJ landoj. —
Oni petu^specialan proponon.
Reprezentantoj serĉataj.

