★ TRIUM FONTA ★
N-o 53, 9. okt. 1921.

lurnalo internacia, universala, sendependa
eldonata de T e o Jung, K ttln -H o rre m (Germ.)

* Eliras semajne.
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The Esperanto Service Corporation.
Fondo de Esperanto Servo de Nordameriko U ŭ komercai metodol.
La aiilanda, komercistoj, kiu, deziras uzi EsperEsperanto-Servo-Korporacio (E S K O ) estas
Les Echos*)
anton, povos tion fari, havante la certecon estl
starlgita la 27-an de Junio 1921 de kelkaj amikoj
de la esp. movado en Usono, kiuj decidis, aranĝi
la propagandon de Esperanto en Nordameriko
laŭ komerca) metodoj, Ĉar ili konvinkiĝis, ke tlo
estas la sola vojo por eflke antaŭenpuŝi Eeperanton. La oflcistoj de la korporacio estas: prez.
s-o J. J. SUssmuth LK, vlcprez. s-o J. D. Sayers,
kas. s-o N . Sadagursky, sekr. s-o C . C. Coigne.
La kapitaio estas flksita je 100000 doiaro), elkluj
ĝis nun estas signitaj 2800 dolaroj.
E S K O mem klarigas la celojn kaj principojn
de la korporacio per sekvantaj malmultaj vortoj:
E S K O estas pure komerca entrepreno, celanta
disvastigi kaj popularigi la internaclan lingvon
en Nordameriko, sed precipe provante utillgi
Esperanton al tiuj personoj, kies afero aŭ intereso
havas internacian amplekson. N ia unua tasko
celas startgi kaj plene eklpi centran informejon
ka, oflcejon en New York City, al kiu povos sin
turni ĉfu nordamerika esperantisto deziranta informon aŭ heipon pri kiu ajn fazo de Ia esp.
movado tie ĉl aŭ en aliaj landoj; ka, de kiu ankaŭ
eksterianda samideano povos ricevi tute fldlndan
informon pri Nordameriko, ĝia, industrio, komerco,
transporto, ktp. Por atingi tiujn altajn ceiojn,
ni bezonos la kunlaboron ae agemaj esperantisto,
Ĉle en la mondo, ka, ni multe deziras trovi en
diversaj lando, laŭgajn samideanojn, kies Inteligento ka, eduko kapabljons ilin ipm iahaM t » " ««
N rln v tta s kiuDsekretanojn, UEA-delegitojn ka,
aliajn samideanojn aktivajn en la movado, korespondadi kun ni. A1 ĉiu, ni donos pluajn detalojn
pri nia programo ka, montros ĝuste, en kiu oni
povos nin ple, eflke helpi.
La korporacio jam havas reprezentanton en
Germanio: s-o Norbert Barthelmess, Immermannstr. 26, Dttsseldorf. Allaj reprezentanto, en Eŭropo
ka, Sudameriko estos baldaŭ elektataj.
E S K O ankaŭ reprezentas E T , ka, nl petas
ĉiujn abonantojn en Nordamerlko estonte daŭrigi
sian abonon nur Ĉe ESK O . Abonprezo por 62
numeroj: 5 dolaroj.
Adreso de E S K O :

600 Fifth Avenue, New

York City.

La Senlinavulo.
Rakonto de V la d im ir K o ro le n k o .
Rakomendita de Baperantiata Literatura Aoocio.
Tradukia lafl ia 6-a rusa eldono kun permeao de la afltoro

M a r ia S ldlĜ vskaJa.
(65-a doflrigo.)

Ho, w elll“ angle diris la gardlsto ka, tu,
komeneis klarigi al Mateo, ke Ameriko estas pli
granda ol la tuta mondo, „ĉiu ,a tion scias,
Nov-Jorko estas la ple, granda urbo en Ameriko,
kaj ĉi tiu ponto estas la plej granda en Nov-Jorko .
Poste la gardisto ekrigardis en la okulojn de
T stranga vlro, vidls en ili angoron anstataŭ admiro, ka, lia, penso, prenis alian direkton: certe,
se ai homo la vivo fariĝis jam senvalora, devas
esti agrable sin jeti de sur la ple, granda ponto
de 1’ mondo; sed unue, — tio estas malfacile farebla, — klamanlere II transrampus tiun reton da
metalfadeno, kaj SnuregoJ? — due, la pontego
ne estas konstruita por tia, faroj.
Cion ĉi tion la gardisto klarigis ai Mateo,
poste li energie returnenlrigis iin kaj akompanis
lin, puŝetante de malantaŭe. Cetere la atranga
vlro iris aenkontraŭstare, kvazaŭ streĉita maŝino,
tien, kie super la urbo staris fajrorebrilo ka, kie
ringo da elektra, fajro, kiel krono pendis en la
aero super la konstruajo de I gazeta redakcio.
Sur la strato II jam ne invitite envagoniĝls.
Oportuna benko ka, egalmezura movado de I’
vagono nevole allogis la senrifuĝulon, sed klen
veturi — por li nun estis tute indiferente. Veturi,
nur veturii Kiom ajn malproksimen, pri nenlo
pensante, por ke ripozu la laca, piedoj, por ke
venu dormeto sub akompano de egalmezura
tamburado de I* radoj
Al li estis tre malagrable, klam la tamburado
subite Ĉesls, kaj antaŭ li staris la konduktoro,

granda franca komerca revuo propagandas
Esperanton.

komprenataj de sia, franca, korespondanto,,
respondos al ili per la sama lingvo.

En E T n-o 44 s-o Roma Guardiet faris tre
atentindan proponon, laŭ kiu je unu sama dato
Ciuj esp. unuiĝo, disdonu flugfolion al la komercisto, en ĉiu grava urbo, proponante la tradukon
de sendotaj letero, ka, relradukon de ricevotaj
leteroj, tute senpage, kio estus farota de esp.
societo, aŭ de sindonema, esperantistoj. Se ni
sukcesus, per tia procedo vekl la intereson de la
komercistoj, nia ideo jam estus duone venkinta.
Sed ĉu ĉe la nuna sistemo de nia organizo,
ĉe la senhaveĉo de nia, asocioj, ĉe ia ne suflĉa
solidareco inter la ano, de la mondlingva movado
ni povus efektivigi nunlempe la proponon de s-o
R. G. aŭ lan ajn alian proponon, kiu — efektivigite — signifus la venkon de nia movado, ĉi
tion ni multe pridubas.
Forta organizo, mono ka, solidareco — jen
kio mankas ka, kion ĉiu el ni devus aspiri al
nia movado.
Similan proponon kiel tiun de s-o R. G. ni
nun trovis en la grava franca komerca revuo
„LesEchos“ de 14. sept., kaj speciale grave estas,
ke tiun proponon — laŭ instlgo de s-o Roilet de
1’lsle, oflciro de la Honora Legio — faras ja
redakcio mem al sia, abonantoj.

„Lea Echos“ eĉ decidls organlzi kurson de
Esperanto por sla, abonanto,.
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sia, abonantoj, tradukante esperanten iliajn leterojn
ka, dokumentojn france verkitajn, ka, reciproke
tradukante francen la esperante verkitajn leterojn,
kiujn ili ricevos.
Dank* al ia helpo de „Les Echos“, la franca,
komercaj flrmo, do povos kunlabori ,e la vulgarigado de la internacia komeitffe’ lingvo.
Por
atingi tiun celon, „Les Echos“ Konsilas al la
komercistoj, ke ili konigu al sia, alilandaj korespondantoj sian pretecon uzi Esperanton, per ia
frazo: „Oni korespondas per Esperanto* skribita en ia titolo, de iliaj leteroj, sur ilia, dokumentoj,
reklamoj ktp.
•) Se iu dezirak ricevi apecimenan numeron de .Les
Echos*, li povas peti ĝin lafl la adreso 2—4, rue Martel,
Paris, aldonante — por rlcevo — unu trankon lafi la valuto.

preninte lin ,e maniko. Ll ree eipoŝigis monon,
sed la konduktoro ion diris kaj per mansigno,
montris, ke estas necese elvagoniĝl.
Mateo obeis, ka, ia malplena vagono lel gaje
ekruliĝis, farante rondturnon.
La konduktoro
estingis jam la lampojn, la fenestro, de la vagono
dronls en mallumo, kaj baldaŭ Mateo vidis la
vagonon enrullĝantan en korton ka, haltantan sub
la tegmento de I* tenejo, kie en mallumo jam estis
ripozantaj alia, tramvagonoj.
Plena senbrueco i La luno iĝis tute malgranda,
ka, la blua nokto estis suflĉe malluma, kvankam
stelo, vidiĝis en la ĉielo, ka, la granda placo
antaŭ Centra Parko malkiare briletis sub la arĝenta,
lunradioj. Malofta, negranda, domo, staris alterne
kun longa, palisaro, ka, loko, senkonstrualaj, ka,
nur en unu loko iu flerulo konstruigis deksesetaĝan domegon, kiu altiĝis kiel nigra kolono,
ankoraŭ ĉirkaŭita per trabaro. C i tiu Dabela turo
akre konturis en Ia fajrorebrllo de la lumlgita
urbego.
La orelo, de Mateo distingis bruadon de arbo).
Arbaro ĉiam allogas senrifuĝulon, ka, Mateo
Lozinski ,a estis nun vera senrifuĝuloi Tial li
sin direktis al la Parko. Se onl rigardus lin tiam
de sur la placo, oni vidus lian blankan kostumon
,en perdiĝi en la ombro de I’ arbo,, ,en ree ekaperi en la lunbrllo.
Lt marŝis tiel dum kelka, minutoj. Subite li
haltis. En la densejo antaŭ si II vidis grandegan
kaĝon el maldika, metaifadenoj, kvazaŭ kloŝo,
kovrante la arbon. Sur branĉo, ka, transtrabeto,
kviete sidis dormetanta, birdoj aspektanta, nun
klel granda, griza, buloj. Kiam Mateo aliris pli
prokslmen, granda vulturo levis la kapon, ekbriligls ia okuiojn ka, apatie levls la flugilojn. Poste
ĝi sidiĝis ka, entlris la kapon inter la ŝuitrojn.
Mateo iris flanken, timante ke la birdo, faros
bruon. Li marŝls senbrue ka, rigardis Ĉirkaŭen,

kiu,

Bona mieno, malaraŭ
malbona sltuado.
(Pri la Unua Idista Kongreso.)
En la n-o de l ŭ aept. de la franca eemljna
jurnalo „Le Progrfes Clvlque* (klu parolls prl la
kongreso de Praha en la n-o de 16. aŭg.) aperis
,ena noto de idista deveno prl la Wlen*a kongreso:
«Malgraŭ la nombra supereco de la adepto, de
Esperanto, la idlsto, ne rezignas propagandl sian
formulon de iingvo internacia. De 6. ĝ is ll.a ŭ g .
ili havis en la komerca ĉambro d e w ie n slan
unuan kongreson, kiu kunigis Imponan nombron
da aliĝinto, el 12 diversa, landoj. La diskutoj
pri ĉiu, plej varia, temo, estis en ldo. La Mlnlstre,o de Publika Instruado de Holando, la «National
Research Council* de Usono, „L*Adult School*
de Anglujo estis reprezentataj. Rezultas el raporto,
prezentitaj, ke Ido. havas adeotoin en JO JniuUi
Ligo de Nacio, ka, de Internacia Laboroflcelo.*
El ĉi tiu diplomata komuniko rezultas:
1. konfeso pri la progreso, de Esperanto,
2. rifuzo doni en cifero, la slmponan* norabron
de kongresano),
3. negraveco de oflciala, reprezentantoj, Ĉar la
Ministrejo de Publika Instruado en Holando, la
Ligo de Naclo, ka) la Laboroflcejo havis delegltojn
en ia XIII-a. La prezldanto de la helpllngva sekclo
de „National Researcb Council* s-o Cottreil,
honora membro de U EA , ĉeestis la kongreson
de Praha ka, parolis en Esperanto dum la bankedo de UEA.
Do, la «Suisian Idisto* tro frue ekvldis la ĉlelruĝon de Ido.
Ato.
serĉante rifuĝejon. Daldafi II vldis antsŭ si biankan
longfonhan konstruaĵon. La duono da ĝi trovlĝis
en matlumo, ka, Mateo supozis ĝln remlzo, kie
oni povas kunvolviĝinte dormi ĝis mateno. Sed
alproksimiĝinte, II denove vldis feran kradon,
antaŭ kiu 11 teruregite postensaltis. E l post ĝt
ekbrills du fa,ra, okuloj. Granda grlza lupo starls
super dormanta luplno ka, sendetumlĝe sekvis
Ciujn movojn de la suspektinda viro biankevestlta,
kiu sen ia diflnita celo vagadas nokte apud la
bestejo.
Samtempe en la ombro homa voĉo diris ion
angle per tono akra ka, kolera. Al Mateo ttu
voĉo ŝajnls pli terura ol la murmurego de I* raba
besto. Li ektremetis ka, timeme returnenlrls al la
rando de la arbaro. Tie li haltis ka, mlnace
svlngis per la pugno. A1 kiu? Li ne scils, spd
en la animo de la senllngvulo en tlu momento
vekiĝls ia, lupa, sento,
XXI.
Milda murmuretado de akvo logls lln pluen.
El nebone fermita krano de fontano fluetis en la
basenon akvostrio. La flueto gutadis malraplde,
kvazaŭ dorma; ,en leviĝante, ,en falante tute
horizontale, ĝi sonorls ka, plaŭdiĝis.
Mateo sln klinls al la fontanoka, avlde trinkls.
Poste II demetis la Ĉapon ka, faris slgnon de
kruco, decidante kuŝiĝi tie en la arbetajo.
Pro la senbrueco de I’ nokto de malprokslme
li aŭdls ekfajfon
. Ĝl ŝajnls al II sono el alia
mondo. Li mem antaŭ nelonge estis alveninta
per vaporŝipo . . Eble tio estas simlla vaporŝipo el malnova Eŭropo, ka, ankaŭ sur ĉi tlu ŝipo
alvenls homo, por serĉi en Ameriko slan feiiĉon,
kaj nun la alvenanto, rigardas ia grandegan statuon
kun levita brako, en kiu preskaŭ sub ia nubo,
lumas torĉo. Sed en la nuna momento al la
Loziŝĉano ŝajnls, ke la torĉo lumigas faŭkon de
grandega tombo
(Deflrigoieĵ

Sendependa Atesto
-prl ia Praha Konareso.
la angla gazeto „Headway“ por septembro

s-o 'H enry Vivian, pacjuĝisto, konata liberalula
p e n fin to ka) membro de la Agada Komitato de
Ia Uiraiĝo por la Ligo de Nacio), skrlbas:
Sciante, ke mi projektis viziton al ĉeĥoslovakio,
la sekretario de la Unuiĝo por la Ligo de NacioJ
petis min viziti la Esperantistan Kongreson en
Praha. M i ne estas kompetenta esprimi opinion
pri la merito) de Esperanto kiel lingvo, sed mi
sentas, ke ia movado, kiu celas sim pligi kaj faciligi internacian intertraktadon, postulas la simpation
ka) apogon de subtenanto de la Ligo de Nacioj.
M i Jam ĉeestis plurajn internaciajn kongresojn
kaj konferencojn dum Ia pasintaj tridek Jaroj, kaj
mi devas diri, ke la Esp. Kongreso eklipsis ilin
tute, ne nur laŭ grando kaj entuziasmo, sed, plej
grave, laŭ ĝia ebligo de komuna agado inter viroj
kaj virinoj de diversaj nacioj kaj lingvoj. Ordinare
okazas ĉe internaciaj kongresoj, ke la plimulto de
la ĉeestantoj estas ege ĝenataj je Ia dua aŭ tria
tago, pro la Ĉiama malfacilaĵo de taŭga tradukado de la paroladoj. Karno kaj sango flne ribelas
kaj serĉas rifuĝon per forflugo . .
La kantado de la himno „La Espero“ de la
granda ĉeestantaro estis per si mem Inspiraĵo
D-ro Privat parolis per por mi stranga lingvo,
sed tamen lia personeco estis tiel magneta, kaj
Jja sintenado kaj gestoj harmoniis tiel rimarkinde
kun liaj komunikoj, ke oni estis devigata senti
simpation kun li
Sendube la tendenco de Ia movado estas en
haritionio kun la Ligo de Nacioj, kaj ĝia kreskado ege faciligos la laboron de la Ligo.

W.M.P.

MallongaJ Esp. Sciiaoj.
E1 Bulgario.
M inistro de la Publika lnstruado estas preta
enkonduki Esperanton ankoraŭ tiun ĉi jaron en
la gimnazio). Por tiu celo Bulg. Esp. Soc. dissendis leteron, per kiu oni petas, ke la grupoj
montru iun samideanon el sia urbo, kiu estas
kapabla prenl sur sln la oflcon de Instruisto de

Esper.anto.
Dum sia lasta rondvojaĝo tra Bujgario, s-o
Krestanoff paroladis en Ajtos, Sumen ka j Pleven.
En multaj urboj II sukcesis veki malnovajn kaj
varbi novajn samideanojn. La Sofla literatura
gazeto „R azvigor“ , laP lovdiva ĉiutaga „Jug“ kaj
la Stara-Zagora lernantuia gazeto „E ĥ o “ publik' urt rtfanoVb- InJva Kurso en la gimnazio, gviaata de s-o Krestanoff, 70 gelernantoj.

Presltan petskribon al Ligo de Nacioj
por ĝia morala apogo al Esperanto sendis la
Brazila Ligo Esperantista. La petskribo estas
subskribita de la estraranoj de Brazila Ligo Esperantista kaj de pli ol 200 brazilaj eminentuloj
(deputitoj, grandkomerclstoj ka) -industriistoj,
sciencistoj, jurnallstoj, oflcestroj ktp.).

Tlpoi de Esperantistoi.
Reformisto.
„M oa kira amfratot Dum moa triluna studado de Esperanto mo konvinkiris, kve etiu lango
ne estas tom perfekta, kom pri tio krlas noaj tro
entuziasmaj samideanoj, kvankam en go estas
multaj bonaj flankoj. A1 mo tamen sajnas, kve
no povas akceptl Esperanton, kom langon internactan, sed no devas farl en go gravajp korektojn
jtaj plibonigojn, post kiuj go sendube farizos multe
p ll perfekta ol nun.
M o jam komencis etiun laboron kaj post unu
— du lunoj mo esperas gon publikigi. Se vo
Interesizas pri etiu demando, volu mon viziti iam
vespere post kvina horo, kaj mo konatigos von
kpn tie, kion mo faris kaj estos faronta. Saluton I
Voa Karlo.“
Tfan Ieteron sendls 20-Jara Junulo Karlo N. al
sia kamarado kaj samaĝulo Teodoro K., kune kun
Itfu II estis lernanta Esperanton. La letero, kiel
Mdas gelegantoj, estls skribita Jam en „reformita
ĥaJ korektita Esperanto", kaj Teodoro K. duan
tagon vespere alkuris al sia genia kamarado.
Nun do imagu, ke ni nevidate ĉeestas la
sciencan interparolon de 1’ amikoj.
KARLO. Bonan tagon, mia kara, mi estas
tre ĝoja vin vidi.
TEODORO. Bonan tagont (Sidlĝas) Vidu,
klel rapide ml venis laŭ via invito.
KARLO. Dankont Kaj mi kredas, ke vi ne
ĉagreniĝos pri via rapideco, ĉar mi konatigos
vin kun miaj gramatikaj laboro).
TEODORO. Estas tre interese. M i vidas el
via letero, ke vl Jam komencis praktikan enkondukon de viaj reformoj. Sed mi devas konfesl,
ke multajn vortojn en via letero mi tute ne
komprenas.
KARLO (kontente ridetante). Nu, tute nature:
vl Ja' alkutimiĝis al malnova Esperanto. KiaJn —
do vortojn vi ne komprenas?
TEO D O R O (elpoŝigas la leteron). Tre multajn
. . . Jen, ekzemple, en la komenca mem vi skribas:
„moa klrn am frato"
KIo ĝi estas?
\

Esp. Grupo de Touring Club de France
kune kun la cirkulero (vidu E T n-o60) sendis al
1300 delegitoj de ĉi tiu turisma klubo lernolibron
de Esperanto, raporton de la Pariza Komerca
Ĉambro kaj alvokon de 21 akademianoj.

Jarkunveno de Rejnlanda-Vestfalia
Esperanto-Ligo (REVELO)
enElberfeld (2. Okt. 1921).
La jarkunveno de Revelo, vizitita de ĉ. 80
gesamideanoj el Rejnlando kaj Vestfalio, staris
sub la signo de granda ideala kaj r e a la sento,
ĉar ĝi decidis per ĉiuj voĉoj, altigi la duonjaran
kotizon por grupomembroj de 2 mk. al 5 mk.,
por izoluloj de 5 mk. al 7 mk. kaj por izoluloj
en lokoj, kie ekzistas grupoj, 15 markoj. Oni
opiniis, ke estas la d e v o de ĉiu vera esperantisto, kiu konscias, ke li estas pioniro de grava
kulturmovado, ankaŭ subteni tiun movadon per
Ĉiuj fortoj kaj rimedoj. La grupo Kŭln estis reelektata kiel estrara grupo por la venonta jaro.
Kiel lokon por la printempa kongreso de Revelo
en 1922 oni elektis Hagen en Vestfalio. Lagrupo
Koblenz Invitis la kongreson de Revelo por 1923
al sia urbo. Adreso de Revelo: KOln, Hoĥestr. 26.

R. V.
G EA (decido de la kongreso en Essen) kaj
UEA (d-ro Privaf en Prago) proponls la komisionon
pri ellaboro de konceptajo de R. V., t. e. de ordita
laŭ ideoj Oficiale Rekomendata (Parol-) Vortaro
(v. ET 43) al s-o Eugen Wiister (Berlino). La
akcepto de la invito dependas de la rezulto de la
intertraktoj kun la gazetoj kaj la L. K. (Ak.). La
funkcion de „koreŝpondanto“ (lingvoteritoria
centralizanto) konsentis preni sur s in : por Franclando s-o prof. Grosjean-Maupin kaj por B ritlando s-o Edward A. Millidge. Oni jam ekrilatis
kun eldonejoj.

Esperanto en Pollando.
(Raporto de Pola Esp. Servo.)
B IE LIZ (Teŝena Teritorio). Dank’ al.penadoj
de Ĉi-tiea gimnazi-direktoro s-o Bock, la pola
instruministerio en Varsovio permesis enkonduki
Esperanton prove por unu jaro kiel fakultativan
instruobjekton en Teŝena Teritorio.
BYDG O SZCZ. Starigo de Esperanto-oflcejo
Ĉe Pola Esp. Servo, ul. Kordeckiego 1 a. Malfermata por publika uzado ĉiumerkrede kaj sabate
de 6—8 vesp. Fremdaj s-anoj vizitantaj Bydgoszcz’on turnu sin por informoj kaj konsiloj ĉiuhore rekte al P. E. S. Esp. kunvenoj okazas ĉiumarde je 6.30 en la ejof de Pola Esp. Servo,
afable disponitaj de la gvidanto de 1’ Aŭtodidakta
Universitato s-o Chmielewski. — „Vivanta ĵu rV .M M IH IU
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LODZ. Konata s-ano pastro mariavita s-o
Furmanik vizitis la urbon. Je lia honoro oni
aranĝis belan salutfeston. — La 27. 8. okazis en
esp. kunveno parolado de s-ano Applebaum el
Britlando. — S-ano Lejzerowicz eldonas duonmonatan Junulan gazeton, hektografltan kun la
nomo „Junula Voĉo“ .
LO M ZA. S-ano prof. J, Kronenberg gvidas
kurson inter skoltaro.
M IEDZYRZECZ. S-o N. Brukarz elektita kiel
del. de U E A ; li klopodos aranĝi publikan priesp.
paroladon.
SIED LCE. Esp. kunvenoj ĉlujaŭde. — Novan
esp. kurson gvidas s-ano Cz. Pruski. — La 6. 8.
speciala kunveno de „L a Radio“ por gastigi fraveturantan s-anon Poniatowski el Lukow. La 1.
9. vizitis la urbon nordamerika s-ano Zysk.
W ARSZAW A. „Robotnik“ , centra organo de
la partio socialista en Polio presigis longan artikolon de red. Kwietniowski, en kiu li mallaŭdas
la polan registaron, ke ĝi ne sendis oflcialan
delegiton al Praha.
W LODAW A.
Propagandas la ĉi tiea sola
esperantisto s-ano A. Czermak.
*
*
♦

NYDEK (Ĉeĥo-Slovakio).
S-ano Prengel
esperantigts la ĉi-tiean redaktoron de pollingva
revuo „Teozofja“ s-anon Kajfosz, kiu promesis
disponigi en ĉiu numero de la revuo ĉirkaŭ 4—6
paĝojn sole por Esperanto.
TR ZYN IEC (Ĉeĥo-Slovakio). S-ano L. Kronenberg parolis antaŭ 200 personoj invitata g e rla
estraro de la pola socialista grupo por ĉeĥoSlovakio. La parolado sukcesis bonege. Oni
invitis s-anon Kronenberg gvidi kurson enTrzyniec,
Karwina, Morawska Ostrawa kaj aliaj urboj.
Prengel,
gvid. de P. E. S.
E1 V a rs o v io .
La 25-an de septembro okazis unua postferia
kunveno de Pola Esp. Soc. ĉeestis honora membro s-ino Klara Zamenhof kaj gasto el Parizo
s-ino Cense. Redaktoro Leo Belmont parolis
brilhumore pri Praha Kongreso. Oni decidis aranĝi
ankaŭ dum okazonta konferenco de delegitoj de
provincaj societoj (1. kaj 2. nov. en Varsovio)
grandan funebran vesperon por memoro de A.
Grabowski.

Komerco.
Grava komerca ĵurn^lo por Esperanto.
Sur la 1-a paĝo de nia hodiaŭa n-o ni raportas,
ke konata franca komerca revuo tre favoras
Esperanton. Ne malpli favora estas la oflciala
organo de la Internacia Foiro de Frankfurt

l„ r luunrui iti

K iu ch s ia

dua specl-

Fethke. Jen novajot Anstataŭ presi gazeton, la
diversaj kunlaborantoj buŝe parolas, prelegas aŭ
deklamas siajn ellaboraĵojn dum esp. kunvenoj.
La elpensinto de tia ĵurnalo s-o Fetĥke bonege
redaktas la ĵurnalon. — ĉ e la ĉi-tiea germana
popolaltlernejo okazas prelegoj prlesperantaj farItaj de s-ano ^ n k r a tz .
L E S Z N O .^ B -a n o Monarzynski gvidas kurson
kun 8 seminarianoj.

ala numero de 24. sept. enhavas bonegan artikolon de s-oK reuz: „Esperanto por la komercot“
La aŭtoro parolas pri la kongreso de Praha kaj
speciale pri la komercista konferenco. Li donas
la tekston de tie akceptita rezolucio (laŭdo al la
Foiro de Frankfurt pro ĝia praktika utiligo de
Esperanto) en esperanta kaj germana lingvoj, ka)
la aŭtografojn (subskribaĵojn) de s-oj Fuĵisaŭa,
Kreuz, Cuzon, Tell, G ili Norta kaj Unger.

KARLO (ridante). Ho, kia naivulo vi estast
Cu vi ne povis diveni? En la malnova Esperanto tio estas „m ia kara am iko“ .
TEODORO. Kial do vi tiel strange ŝanĝis
tiujn ĉi ordinarajn vortojn?
KARLO. Vi miras kaj ne komprenas? Sed
mi tiamaniere ŝanĝis pli ol duonon da vortarot
Tuj mi klarigos al vi, kial mi tion faris. N i
komencu per la nekomprenitaj de vi vortoj. V id u :
pronomoj personaj en Esperanto, kiel en Ĉiuj atiaj
lingvoj, anstataŭas substantivojn, kaj sekve ili
devas flniĝl ankaŭ per „ o “ (analogie kun la numeralpj ordaj, pronomoj posedaj kaj participoj,
kiuj flniĝas per „a “ , Ĉar ili anstataŭas adjektivojn),
des pli, ke „ i “ estas flniĝo de infinitivo. Krom
tio, se mi konservus por ĉi-fiuj pronomoj la flniĝon „ i “ , rimarku kiel multe da vortoj en Ia malnova vorfaro estus sovaĝaj, — ekzemple: mi-Iito
"T i estas ĥto“ 0. mi-opa („o p “ estas ja kolektiva
suflkso de numeraloj), ci-tro, ci-trono, Ii-ano,
ILbelo, Ii-bera, si-ringo si-lento, si-mila ktp. ktp.
Cu ne vere, kiaj sensencaj vo rto jt Sed se ni
por pronomoj prenos la flniĝon „ o “ , tiuĵ-ĉi sensencajoj malaperos. Pro tlo Iaŭ mia gramatiko
la pronomoj personaj estas: mo, co, lo, so, go,
no, vo, ilo, ono, — kaj tial tute logike ĉiuj
posedaj pronomoj devas esti: moa, coa, loa, soa,
goa ktp. (mi ne volas uzi „ŝoa, ĝoq“ ktp., ĉar mi
forigas ĉiujn supersignitajn literojn, same kiel mi
tute neniigas malsaĝan artikolon „Ia “ ).
Nun pri „k ira “ . Tiun ĉi vorton mi uzas anstataŭ malnova „kara“ . Kial? — Por eviti malkompreniĝon: „kara“ ja estas unu el koloroj de
ludkartoj, same kiel „kera“ ; „ko ra “ mi ne povas
uzi, ĉar ĝi havas alian signifon; „kura“ devenos
de verbo „k u ri“ . Tiamaniere, kiel vi vidas, mi
elprovis ĉiujn vokalojn kaj konvinkiĝis, ke nur
la vorto „k ira “ nenion signifas . . . pardonu, mi
volis diri, ke nur la vorto „k ira “ en tiu Ĉi okazo
estas bona.
TEODORO (ironie). Mirinda spritecot
KARLO (ne atentante Teodoron). „A m iko “ . . .
„am -iko“ . . . absolute sensenca vorto, ĉar unue
„Ik o “ nenlon signifas (kvahkam jni anstataŭas
pcr Ia suflkso „ ik “ malnovan „ id “), kaj due —
malnoya esperanta „am iko“ laŭ sia senco signifas

„frato )de amo“ kaj sekve ĝi devas esti en Esperanto „am frato“ .
TEODORO. Sed ĉu ĝi ne povas signifi „amo
de frato“ ?
KARLO. Tute ne: amo de frato estas „fratamo“ . . . Sed tio ĉi estas ankoraŭ bagateloj.
Vi trarigardu atenfe la vortaron de malnova Esperanto kaj tiel nomatan „genian sistemon de afiksoj“ ,
— Dio mia, kiaj idiotaĵoj tie troviĝaŝ t Jen kelkaj
ekzemploj: fonto kaj fontano (ano de fonto), kalko
kaj kalkano (ano de kalko?t). Kaj kion signifas
kalkulo? Persono kun kalka kvalito?! Kataro —
aro da katoj? Posfe: ripo - ripeto (malgranda
ripo) kaj riparo — kolekto da ripoj? Maniero,
kulero, kolero, vetero ktp., kio ili estas? Partoj
de manio, de kulo, de Aolo, de veto? Analizu
ankaŭ Ia rimarkindan vorton „veterinaro“ : .vet-erin-ar-o
Kia sensencaĵo! . . O k-ulo?! regulo?t . . . „Kuk-urbo“ estas Ja ordinara legomo,
kaj en malnova Esperanto ĝi estas „kuka urbo“ 11
TEODORO. Sed, mia kara . . . moa kira
en Ĉiuj lingvoj estas similaj strangajoj.
KARLO (kolere). Jes, en ĉiuj n a c ia j lingvoj,
77 sed Esperanto estas lingvo in t e r n a c ia , kaj
ĝi ne povas esti simila al aliaj lingvoj t
TEODORO. Kion do fari?
KARLO. La reformojn: ŝanĝojn, plibonigojn,
perfektigojn t . . . Trovu, ekzemple en la fundamenta gramatiko de Zamenhof klarigojn pri parenceco. Vi ne trovas ilin, ĉar ili tute forestas. Kaj
jen rigardu en mia reformeta gramatiko. (Karlo
prenas grandegan kajeron, foliumas ĝin kaj aŭforitate diras:) Jen kiel mi klarigas, ekzemple, la
diferencon inter mi, mia patro kaj mia avo, —
aŭskultu (li.laŭte kaj malrapide legas): „patro de
moa patro ne estas moa patro, kaj prapatro de
moa patro ne estas patro de moa patro, sed moa
prapatro estas patro de moa patro“ . Vidu, kiel
Ĉio estas simpla, klara kaj logikat . . .
TE O pO R O (kolere leviĝas kaj prenas la
Ĉapelon). Jes, mirinda logikot Nekredeble m irindat . . . Sed ĉu vi scias, kia estas diferenco
inter v i kaj azeno?
KARLO. (fute konfuzite, kun miro). M i ne
scifls i
TEODORO. Nu, ml ankaŭ ne scias! .
Adiaŭ t (Li rapide foriras). —
V. Devjatnin.

La mirinda lumo

Komerca ĉambro dc Treport
franca marhaveno kaj marbanloko en la departmento Seine Inferieure kun 5000 loĝantoj, sciigis
per letero de 24. sept. al s-o Demarcy, prez. de
la esp. grupo en Beauvais, pri sia subteno al
Esperanto.

Inter tero kaj ĉielo
Pendis kvazaŭ brila floro
Buklo de falinta stelo
Cirkaŭ noktomeza horo.
Plena de mirindaj sentoj
Suĉis mia kor’ aeron,
Kaj senlimaj elementoj
Tuŝis la malgrandan teron.

Tekniko.
Kunigo de ordinara kaj senfadena telefono.
Ĝe la sveda ŝtata telegrafejo oni faris dum
la lasta tempo eksperimentojn kun nova eltrovajo
tre grava. N i scias, ke ekzistas kaj telefono kun
fadeno, kaj telefono sen fadeno. Nun oni konstruis aparaton por kunigl la ordinaran telefonon
kun la senfadena.
T io havos grandan signifon. Vojaĝantoj povos
per la telefono de ŝipoj paroli kun personoj en
ia hejmo, la komercisto kun siaj dungitoj, la ŝipestro kun la pilotoj aŭ kun aliaj ŝipestroj ktp.
La nova eltrovajo ne estas tute preta por uzo,
sed post mallonga tempo la unuaj aparatoj estos
fabrikataj.
Kiam fremda ŝipo venos al haveno, oni povos
telefoni tien; sed tiam povus okazi, ke ili ne
komprenus unu la alian pro neperfekta elparolo
de la lingvo uzota, ekz. se oni uzos la anglan,
francan aŭ alian lingvon. Nia Esperanto ankaŭ
tie ricevos gravan signifon, Ĉar per ĝi oni povus
pli facile komprenigi sin.
Henning Halidor.

Aivoko al ia csperantista studentaro!
Dum la XIII-a en Praha fondiĝis prep. komitato por la Studenta Ligo Esperantista. Celo:
Unuigo de la esperantistaj studentoj, akceli rilatojn
inter la diversnaciaj studentoj-esperantistoj, propagando de Esperanto inter la studentaro. Aneco: Aniĝi povas ĉiu studento (lernanto) almenaŭ
14-jara kaj ĉiu studenta asocio. Kotizajo ne estas
ankoraŭ flksita. Libervolaj pagoj por niaj poŝtelspezoj estos danke akceptataj kaj kvitataj en la
elektota oflciala gazeto. Klu volas aniĝi, skribu
al la landa delegito aŭ al la sekretario: Pranz
Schneider, Praha-Karlin, Havliĉkova 17.
D e l e g i t o j por landoj:
A ŭ s t r a : F. Rcdl, Wien XIX, Obkirchergasse
4 1 ._B e lg a : Vlctor Hendrix, Gent, Zalmstraat
43- — B u l g a r a : Ivan Zlatanov, B e la S la tin a .—
C e ĥ o s l o v a k a : F-inoAndelaKozakova, Praha
li, Lipovaĉ. — D a n a : Knud Thorbjŭrn, Hansen,
Ostervraa, Vendsyssel. — E s t o n a : Jaar Laarmann, Tartu, Lilda t. 30— 11. — F ln n a : F-ino
Helene Wahlpurst, Helsinki, Laivurik. — G e r m a n a : F-ino Maria Jung, Kŭin, Am Zuckerberg
8. — 11 a 1a : E lio M igliorini, Roma, Piazza Scanderbeg 86. — P o la : Salo Grenkamp-Kornfeld,
Jaslo. — R u m a n a : Gyulai Kalman, Targul-Mureŝ,
Str. Argalucieau 5. — S v i s a : F-Ino Helene
Alschwang, Lausanne. Rue de 1’Aurore 22. —
U k r a I n a : Michal Stefankiv, Praha I, Masna 1000.

Gazetaro.
Francaj Gazetoj.
Lc Petit Journal, Paria, 25. 9. (malfavora artikolo wLa
rolo dc la franca lingvo cn la mondo").
L’ Erc Nouvdlc, Paria, 26. 9. (granda artikolo dc a-o
Milliardet .Esperanto dcvaa cati la dun lingvo en ĉiu
lando“l
L’ Alliance Dĉmocratiquc, Beauvaia, 29. 9.
L' Indcx dca Induatrica du Cuir, Paria, acpt.

Alilandaj Gazetoj.
Lutherak Kirkctidendc, Kristiania, Norv., 27. aŭg. (Traduko
Frankfurtcr Mcaaicitung, Frankfurt, Gcrm., 24.9. (Vidu
aub .Komcrco*.)
Teozofja. (Vidu sub „Eap. en Pollando".)

14.
15.
16.

J. Grllnthal, Haapsalu, Est.
Lcono Funken, Koblenz, Oerm.
G.van Hcck, Hcngrclo, Ncderl.

20 gmk.
5gmk.
110gmk.
Entute 136 fn ik .
Antaŭa sumo 402 gmk.
Tuta sumo " M fg m k .

Ho, ne kovru vin per nuboj,
Ne paliĝu, luma brilot
Vin ne trafos krudaj buboj,
Eĉ se vin atakus milo.

ParoleJo.
101. Monumento al D-ro Zamenhof.

M i vin ŝirmos, mi vin savos,
Kisos brilan veston ĉastan,
M i ne plu ripozon havos,
Donos sangoguton lastant —

En la rczolucio prl la monumcnto al d-ro Zamephof mi
juĝas nc konvcnaj kaj nc ftustaj la vortoj asur lo ton>|>o“.
Mi pcrsonc konas bonc la lokon, kic trovi^os la tombo
dc nia majstro, Ĉar mi partoprcnis cn la cntcrigo. Tlun Ĉi
lokon por monumcnto mi ne trovas bona. La grloro kaj
mcritoj kaj cĉ intcrnacia honoro ne pcrmckas, ke la monumento por nia majstro, konstruota de monoferoj de ĉiulandaj esperantistoj, trovlftu cn loko malmulte konata,
generale dc ncniu vizitata krom dc hcbreoj kaj troviftanta
en la flno kaj ncintcrcsa angulo dc la urbo Varaovlo.
La magistrato de Varsovio havas moralan devon por
dediĉi al la mcmoro dc nia majstro konvenan placon, nonoran lokon, kie la impona monumcnto cstus facile pririgardata de Ĉiuj kaj specialc dc tluj esperantistoj fremdlandaj, kiuj vcnos al Varsovio.
Varsovio scndubc plenumos sian devon kaj volonie
ofcros lokon kaj hdpon cn tiu rilato.
(D -io Jan M edrkiewte
cn Slawinekp.Lublin.)

Alten flugis la paroloj,
Larmoj en okuloj tremis,
Miaj blankaj maleoloj
En la sablon signojn premis.
Super mi la nokto zumis,
Mia kor’ leviĝis plore,
Kie ora buklo lumis
Klare, brile, dolĉ-odore.
Mi ĝin sekvis kun sopiro,
Gi ne haltis en etero:
Homa voko, homa spiro, —
Gin forglutis la aero.

Raporto pri Ia Paka Kunveno de la Studentoj
en Praha.*)

•) Nl petas inalste, aendi raportojn tuj ka| ne nur poat
2—8 aemajnoj aŭ eĉ 2—8 monatoj. Per lia prokraato ne
aole la raportoj fari&os neaktualaj, ankaŭ la celo intencIta per ili ofte ne eataa afingata.

Per „Esperanta Ligllo"
alvcnis pluaj donacoj de:

Tremis lumo adorata,
Tim is lumo homan vidon;
Gi kurbiĝis spirblovata,
Sentis teran ĝi avidon.

Studentaro.
La faka kunveno okazis marde posttagmeze;
ĉeestis 40 studentoj.
ElektoJ: prez. F. Schneider, Praha; sekr. Rado
Bela.
Kolegoj Walter Unruh, Germanio, kaj Atanasoff, Bulgario, parolis pri la esp. propagando
inter studentoj.
Laŭ propono de kol. Unruh oni akceptis unuvoĉe Ia sekvantan rezolucion al la «Confĉderation Internationale des Etndiants", kiu estos
transdonata al la nomita asocio de la ĉecstinta
kolego Victor Hendrix, Gent:
„L a Studenta Paka Kunveno de la XIII-a Universala Kongreso de Esperanto akceptis unuvoĉe
la sekvantan rezolucion: La esperantista studentaro proponas al la C. I. E. akcepton de Esperanto
por ĝiaj kunvenoj kq| por ĝia estonta oficiala
gazeto. La studentaro almenaŭ atendas, ke la
C. I. E. ĉiamaniere helpos la internacian esperantan aferon, kiu multparte havas la samajn celojn.
La studentaro atendas, ke la C. I. E. akceptos
ktel eble plej baldaŭ ĉiujn studentajn asociojn, por
ke la internaciaj celoj des pli multe estu helpataj."
Laŭ propono de kolego Grenkamp oni elektis
provizoran komitaton, kiu faros la preparajn
laborojn por la fondiĝo de Studenta Ligo Esperantista, kiu estos fondata dum la XIV-a eir Helsinki.

en la „L irlka j Versajoj", kiuj povas estl tnĉtataj
samŝtupe kun la amkantoj de Heine. MuIteJ ei
liaj poeziajoj meritas esti kcnataj ankaŭ akster
Bulgario. Cerkovski traktas la samajn aferojn
en siaj rakonto) kaj dramoj.
Iv. Kfestanoff.
*
Se eble, ni publikigos en iu venonta numero
rakonton de la „kampa kantisto* de Bulgarto.

Gu mi pensas ĝin kaj revas,
Manojn al ĉiel’ etendas:
La vualon ĝi ne levas,
Ne plu iumon al mi sendas . . .

Recenzeio.

N. Bartheimess.

Jubileo
de C a n k o B a k a l o v C e r k o v s k i
Mla kampa kantisto" de Bulgario.
La 16. oktobro estos festata en tuta Bulgario
la tridek-jara jubileo de la agado de I’ bulgara
poeto Canko Cerkovski, fondinto de la Bulgara
Popola Agrara Ligo, nuna ministro de I’ societaj
konstruajoj, vojoj kaj bonorganizoj. Tluceleestas
farita alvoko al la bulgara popolo, por ke ĝi
montru al li la necesan atenton, amon kaj dankon
samkiel ĉe Ia jubileo de I’ nacia poeto Iv. Vazov,
ankaŭ pretecon subteni la poeton materiale. Laŭ
la voĉdono de la parlamento estos donacata al la
poeto sumo de 80000 levoj kaj estos liberigataj
liaj bienoj de ĉiuj ajn imposto). Estos formata
fondo „C anko Cerkovski" por helpo al malriĉaj
verkistoj kaj eldono de iliaj verkoj. Krom tio la
komunumo de BJala-Gerkova (Tirnova distrikto)
naskvilaĝo de I’ poeto, decidis, en la tago de 1’
jubilea soleno donaci al II la reaĉetitajn de ĝi
bienojn de 10 dekara grundo kaj la domon, en
kiu naskiĝis kaj verkis la poeto. La lasta estos
transformata je muzeo. Lia busto el bronzo kaj
en natura grandeco estos metata en la parko de
la legejo en la dlrita vilaĝo, kiu estas unu el la
plej pitoreskaj kaj progresintaj. Jubilea kolekto
de artikoloj pri la poeto estas ŝtate eldonita.
El Ĉiuj bulgaraj verkistoj nur Cerkovskl sukcesis penetri en la animon de la vilaĝano kaj eltiri el tie la eternajn perlojn de bono kaj belo por
riĉigi la junan bulgaran literaturon. Gerkovski
unua vidls en la vilaĝano Iuktanton por la homa
vivo, por la tjofrnaj rajtoj. Lia vilaĝano trenas
mizeran kaj zorgan ekziston, sed estas simpatia
kaj kapabla ekzisti kiel individuo kun sia propra
celo. Samtempe poeto kaj politikisto, li aivokas
la popolon al lukto kontraŭ la mondaj maljustajoj.
Lia kolekto „Kampaj Kantoj" estas la vera enkorpigo de la tiel variaj manifestoj de I’ animo
de la bulgara vilaĝano. La amo estas kantata

I

(Unuopc scnditajn llbrojn nl mendas, duoblc senditajn
ni rcccnzas. Monataj csp. gazetoj scndu du ekzemplerojn
interŝange kontraŭ unu ckz. de nja semajna Jurnelo»)

LIBROJ.
EL LA HUNGARA LITERATURO. Bonhupioral rakontol
dc nuntcmpaj verkistoj. Tradukis: Balkanyi, FaJudL Tttkovszkv, Hauziroviĉ kaj Kcpcs. 51-pg. 11:10 cm. Budapest 1921. aPer Espcranto al la Tutmondo*. Prczo: broŝ.
0,25 sv. fk., 2,20 gcrm. mk.
Bonhumoro kaj Jfrojo, Didonacoj, ni malhavas vln en
la nuna tcmpo! Tiujn vortojn mi legis antaŭ kelkaj
tagoj cn gazeto. La skribinto cstas prava; maloftajo
fariĝls la ridado. Pro tio ni salutas la apcron <te la
bonhumora rakontaro el la hungara llteraturo. La scp
rakontoj estas nc malbone tradukitaj. Esp. Lit. Atocta»
rckomendis la spritplcnau llbreton. Ml trovia^ kelkajn
prcscrarojn kaj «hun^arlsmojn- .
(G . Ajul.)
ESPERANTISMAJ VERSAjOJ. Popola Blbliolcko Bsptrontista, n-o 2. 16 pft. 11V® : 14*/« cm. Eldonejo: Blla
Rothcrmel, Gr.Tabarz, Thlir., Germ. Preao: broŝ. l,60m k.
por Germ. kaj 2,50 mk. por eksterlando»
La librcto cnhavas originalajn vcrsaiojn de d-ro Zamenhof, Grabovvski, Kuhl, Deŝkin ktp.; intcr aliaj: Preĝoaub
la verda standardo, La vojo, Ho mia kor', A l la (raloj,
kaj La tagigo. La volumeto estas bela bukedo de versajoj kaj poeziajoj, kiuj ĉiuj bazas sur la interna ideo d$
la Esperanllsmo.
(O. A ful.>*
E SPERA N TO -K RESltoM A TlO . Unua parto — unua idfolibro. Dc instrnisto Taubmann, rcdakroro de .L a M q n p “.
Unua eldono. 80 pĝ. l1V g :16cm . Eldonejo „La Marto“,
Haida, Bohcmujo. 1921. Prczo: kartohite 6 kĉ.
La Espcranto-Krestomatio dc s-o Taubmanti estqs unu
cl la plej bonaj csp. legolibroi vcrkitaj lafl praktfka vidpunkto, kiujn mi vidis ĝls nun. Mi sincerĉ gratulab la
aŭtoron pro lia valora laboro. La ekzercaro povas setvi
kiel simpla legolibro dum aŭ post la knrsoj hŭ ktel lernolibro laŭ la natura parolsistcmo.
Ĝia enhavo cstas eksterordlnare riĉa. Prltraktante
laŭsistcme la tutan gramatlkon per interesaj, allogaj tevnoj,
la vcrkinto majstre uzas ĉiujn gramatikajn lormojn kaj
aplikas grandan vorttrczoron nc trudante al la sludanto
la lcrnadon de amasego da vortoj.
La aldono cnhavas kolekton dc komercaj letcroj. La
lastan paĝon dc la libro la aŭtoro dediĉis al nia mortinta majstro. Li nur crarc skribis, kc d-ro Zamenhof
mortis en Kopcnhago.
Preserarojn mt nc trovls, sed kelkajn malftuMafŭln kaj
esprimojn al mi nc plaĉantajn, ekz. karavano firtfas tra
la dezerto, longjarb (multjara, Ĉar mallongaf jaroj ne
ckzistas), li prepariftis marlston, tlmus (tlmlĝus) ktp. La
nekorektajol estas facilc forlgeblaj en dua cldopo, kiu
sendube baldaŭ apcros, ĉar la malgranda provlTO de la
unua cldono (du mll llbroj) dc la bonega krestomatlo
cstos rapidc elĉerpita. Pruvo dc $ia boncco estas l<i
fakto, kc la Esp. Lit, As. rckpmendis la libron. (Q . AluL)

/Aontevs & /Aartinez, Barcelona (hisd.)
C o m c rc io 31-3-2.
Ml aĉetas je nia propra kalkulo kaj komisio germanajn kaj aŭstrajn
Estas preferindaj la Jenaj artlkloj:

MalpienaJ
kverkbareloj. :: Kverklignajoj. :: Diamantoj kaj briliantoj.
Orajoj. :: Artikloj por aŭtomobilo). :: Materialoj por
aŭtomobil-kaleŝoj. :: HorloĝoJ.
Ledoj, silkaj
ŝtrumpo) kaj ŝtrumpetoj por slnjorinoj
kaj sinjoroj. :: Tolajoj kaj
teksajoj. :: Vitraro
ka) tiel plu.

komercajojn.

JAN A M O 8 KOMENSKV (Johano Amoa Comeniua). Bohcmc
ycrkto prof. d-ro Jan Novak. Tradukia «Rondcto de Espcranttotinoj" en^Praha. 27 pft. 10: 161/» cm. 1921. Eldonia
•Rondcto de Eaperantistinoj" eti Praha-Smichov, Jungmanova 6. Prezo: 6 kĉ. (afrankite 6,40 kĉ).
Eatai fakto, ke nur malmultaj homoj, t. e. neĉeĥaj
pereonoj, aclaa ion pri la vivo kaj la laboroj de la granda
ĉeĥa korifeo Comeniua. Nur la nomon konaa la plcj
multaj. Ni tlal aalutaa la aperon de la broŝuro pritraktanta la vivon ka) la verkojn de tiu eminentulo, al kiu
Eflropo ŝuldas grandan dankon.
Ni ne povaa Ĉi tie doni Iongan raportdn pri la enhavo
de la llfcreto, kiea antaflparolon verkia d-ro Kamaryt el
Brktialava. Ciu hlatorliato Ĉcrpos valorafojn el ĝi. Laŭ
lingva vldpunkto ĝi eataa bone akribita. Mi trovia:
(Holandio (anat. Holando), apercipo (?) k. a. (O . AJul.)

Internacia Eksped- kaj Transport-Oficejo
ALEKSANDER ROZANYKWLAT & K-io, VARSOVIO, DLUOA 23.

KOMERCAĴ-EKSPEDADO
al Ĉiuj urboj de Poiujo, Litovujo, Germanujo, Aŭstrio, Francujo, Rumanio, Usono kaj „viceversa“ .
Dogano, erikasigo, asekurado de ŝarĝajoj kontraŭ tuta aŭ parta ŝtelo.
Propraj tenejoj korespondantaj en 42 urboj.

GAZETOJ.
E3PBRANTO-PRAKTIKO. Aŭg.-scpt.
Raporto: Berlin-Dresden-Praha, kun poatparolo al la
Loka Kongresa Komitato pri maltoŭgaorganlzoen Praha.
ESPERANTA FINNLANDO. Aŭg.-scpt.
Kun riĉe iluatrita raporto .Bildoj el la 16-a Univeraala
Kongreŝo de Eaperanto".
LA BSPERO. Sept.-okt.
Raporto prl .L a karavana vojaĝo al Praha" k. a.
N O V A TEM PO . Aŭg.-scpt.
ArtikoloJ pri wLa kultura signifo de intcrnacllsmo", la
XIII-a, Dante ktp.
BSPBRANTA LIOILO. Sept.
HUNGARA ESPERA N TISTO . Sept.-okt.
Kun raporto) pri la X III a kaj pri la Postkongrcso en
Sudapeat. Belaj .kantoj" de Julio Baghy. Du Ilustrajoj.
O FIC IA LA O A Z E T O ESPERANTISTA. 26. aept. 1921.
Enhavaa la oflcialajn deddojn kaj komunikojn de la
Llngva Komltato: Raporto al la Dektria Kongrcso de la
Prczidanto de la L. K. kaj Akademio. Krom tio raporto
de la Prezldanto de la Konatanta Komltato de la Kon^reaoj. — Adreao de la redakcio: 61, rue de Clichy,
VBRDA U TO PIO . Jul.-aŭg.
Interalle portreto kaj kortuŝa artikolo prl ruaa blinda
eaperantiato VaaillJ Eroŝenko, aocialiata verkiato kaj
bonfarlnto, elpellta el Japana teritorio kiel aupozita bol-

Ŝeviko.

AnoncetoJ.
B D ZIĜ O . Ernsl Mulhachall — Elfebcth Muthachall naak.
Jcachkc. — Cottbua, Porat (Oerm.), la 26-an dc feeptembro
1921.
M O R TO . Mortla nia abonanto, ftatala eaperantiato a-o
John Wllaon cn Hlllcadon. Lcck, BrllL, la 25-an de aŭguato.
BILBAO, T O N D ILO . M l petaa la germanan aamideanon,
dc kiu ml rlcevla tondilon por doni ftin al lla koreapondanto, ecligi al mt tiea adreaon. Joaft Santamaria, Cc
Brmo Ricardo AgUero, Alameda de Urquijo 27, Bilbao,
Hiap.
B T N -o 21. N-o 21 dc «Bap. Triurafonta* eatoa afietata de
Tauno Hakancn, Prcdrikinkdlu 45, A. lok. 6, Helalnkl,
Flnnlando-SuomL Kiom vi volaa?
A M O PBR PROVBRBOJ. Unuakta komedio de Arthur
Azcvcdo.
El la portugala lingvo tradukife A. Couto
Fcmandea. Bldonejo Oakar Ziegler & K-io, Markt-Redwib
(Ocrm.). Prczo 5 rcap.-kuponoj. ACetebla Cc la tradukInto: Laranjeiraa, 225, Rio de Janeiro, Brazilio. — Komcdicto trc taŭga por la prczentado.
PROPAOANDILOJN Ciaspecajn bonvolu aendi por granda
propaganda ckapoziclo okazonta dum la 11-a Oermana
Eap. Kongreao 1922 cn Brcalaŭ al Oeorg Habellok,
Brcalau 10 (Ocrm.), Schlelermacheratr. 19. M i kompenaos
Hun acndajojn pcr ii. pofttk. de Brealau.
RUSAJ SAMIDEANOJ i Multa) hungaraj aamidcanoj ricevia
dc vi dlveraajn acndajoin, leteroj» kaj poftlkartojn kun
la pcto jc rcapondo. Sed el Hangarujo eataa neeble
acndi lon a) Rualando; do pardonu, ae vi N E ricevia
rcapondon. Ni korc dankafe pro la aendilaj leleroj kaj
capcrantajoj. Bapcrcble ni povoa iam rckompenci ilin.
(Bnacndita dc Hung. Eap. Scrvo.)
■SPBRANTO-OPICEJO, Brcmcn, Kirchwcg 61/1., Ocrmanio,
pcraa kaj prlzorgaa ftiuapccajn aferojn kaj rilalojn: komcrcajn, Informajn, Intcrftanfiajn ktp. SpeclalaJoJ: aocialiatai kaj allaj UteraturaJoJ, poftlkartoj, atampiloj, fotografajoj, pofttmarkoj. Horlogoj — novargentaĵoj — teknikaj
objcktoj (prccipc tranĉlloj, forkoj, kulcroj ktp.). H.EHLERS.
D A N TE -E K S P O ZIC IO okazoa en la Nacla Muzeo de Budapcat. Klu povaa pruntedonl caperantan tradukon cl
Divina Komedio, aendu fiin tuj al Paul Balkanyi, Budapcat V I, Hajoa-utcu 15-11-2.
PILATEUSTOJ. Jua apcrlntaj konatlluclaj polaj pofttmarkoj,
bdcga cldono, aamc 50 diveraaj antikvaj maloftaj pofttmarkaj komplctoj de divcraapccaj polaj pm.; aame ukralnaj, Pctlura, ruaaj Jublleaj Romanoff, gcneralo Judeniĉ
kontrafibatalanto dc bolftevlkoj, ruaaj aovjetaj kaj diveraaj
pofttmarkoj dc Lilwa Srodkowa de generaio Zeligovakl.
Livcrado al acriozaj kolektantoj. La pago per reapondkuponoj, bankbilcloj afi pcr neuzitaj naciaj pofttmarkoj.
Adoifo Obcrrotman, Varaovlo, Krak-Przcdm. 10.
DBMANDO. Klu donla cn Praha lon al bulgara eapcrantIfeto por filn alporti al ml, fedu, ke mi nenion rlcevla kaj
kc II dcvoa rcpoatuli filn. Ivan Krcatanoff en Pirdop,

Oni korespondas en ĉefaj eŭropaj lingvoj, ankaŭ en Esperanto.
Oni serĉas rilatojn kun seriozaj eksterlandaj eksped- kaj transport-flrmoj.

Peresperanta propaganda parolado!

Per Espemto tra 1? lanloj. I
S cp JaroJ cn A r g c n tin io .
Por oricnti intcrcscmulojn:
Ĉirkaŭ 120 lumbildoj pri JcnaJ
tcm oj:
Vojaĝoj. — UEA-acrvo,. — Eaperant^io. — Buenos Aircs. — Argentlnaj
pcjzaĝo). — Popola vivo. — Kutlmoj.
— Spccialaĵo) dc terkultura kaj brutarkrcskiga mcdio, dc industrio, komerco, vivkondiĉoj ka) pluaj karakicr*
: : : : izaj intercsajo). : ; :
Konfcrcncpcriodo: flno de oktobro kaj
novcmbro.
Invilantoj partoprenos )c la kostoj dc
Ĉi tiu mullekosta cntrcprcno pcr almcnaŭ 600 germ. markoj d malaltvalutaj landoj, pcr duobla sumo cl
cctcraj landoj.
Por ĝuŝtatempa organizado urĝas
tuja scilgo al:
| _

LK eletr, Szaszsebes

Valora memorajo por ĉiu esperantisto.
Presita sur luksa papero.
Kun 11 ilustrajoj Iaŭ originalaj fotografajoj.
(Funebra procesio sur strato Teatralna. —
Sur ,a Tombejo. — Enterigo de la ĉerko.
— Paroladoj de la predikanto d-ro Poznanski, de s-ano Grabovvski kaj de majoro
Neubarth. — La tombo, novaj fotoj de
aprilo 1921.)
Prezo 15 germ. mk. kaj sendkostoj.

Eldonejo de -Esperanto Trlumfonta“,
Koln-Horrem.
_ _

(Sebesul-Sasesc),

TranssilTanlo, Rnmannjo.

Korcspondo koj InterAanfto.
S-o M. Ohtfinl, 100, Kobal-to, Klta-ku, Osaka, Japan., dealraa korcapondl kun llngvaj geinatruiatoj aŭ gelcrnantoj
kaj komcrdatoj, pcr lctcroj afi iluatr. pofttkartoj. Kolektaa
gcograflajn kartojn ka) interftangaa gazetojn aŭ llbrojn
ftn Bapcranlo aŭ.nadllngvo. Ankafi ftataa vcraajojn.

CMcrnantoj de la esp. kurao ĉe Osaka Slminkan (Urba
Bomo) dezlras korcapondi kun gelcrnantoj tutmondaj.
Prcdpc bonakceptaa lctcrojn afi pofttkartojn iluatr. de
•katrcmc malproksimaj landoj. RuaoJ, hlfepanoj, hlndoj
k .a . scndu aladreao: Esperanto-kurao, Ĉc a-o M. Ohtanl,
105, Kobal-to, Kita-ku, Osaka, JapanuJo.
Bargco Scatakov, Pctrograd, Ruaio, V. O. 14-a llnio, 51. I.
17, 15-Jara Junulo, dezlraa korcapondi pcr letcroj kaj
pofttkartoj liuaft*.
P-lo Tcodoro Portcza, Ĉallc Escuraach n-o 1, Palma dc
Mallorca, Hlap., dcziraa Interftangi pofttkartojn» llustr.,
Ictcrojn kaj pofthnarkojn kun la tuta mondo. Kun fraŭlInoJ korcapondos pri ĉarmaj aferoj.
OMo Brcuer, Orottau 165, ĉchoalovakio, koreapondafe kaj
biterftangas pcr pofttkartoj llustr., pofttmarkoj ka) esp.
gazcto), kun ĉluj landoj.

Prltz Pictfech, Orottau, «Ankerbonk*, ĉeĥofelovaklo, deziraa
latcrftanfl poftlkartojn Uuatr, (bfL) kun la tuta mondo.

IntarsioJ.
Marketro-fabrikajojn el ligno, perlamoto ka, metaĴo
por fabrikejoj de mebloj, horloĝoj je favoraj kondiĉoj liveras

■ Artajo-, Bildo-, Libro- ■ H. Knanp, Artmetiejo por Intarsioj.
8, Heidelberg (Germanio)
■ Vendistoj kaj Art- ■ Karpfengasse
Oni petu specialan proponont
Reprezentantoj
serĉataj por ĉiuj landoj.
_
Am ikoJ,
_
kiuj havas intereson por belegaj akvareloj,
oleopentrajoj ktp. de eminentaj ka j konataj pentristoj aŭstriaj, turnu sin al

« M M M H M H a M H M b lH ftM m ftft»

Libra kaj Arta Presejo

Emil Friedr. Adolph

SEPP OSTERER, GRAZ, ADSTRIO,

Fond. 1888. H a sslo c h (Palatinato)

Gieisdorfergasse 5.
Favora okazo por eksterlandanoj pro la
malalta valuto aŭstria.

H

Teief. 58

Fabrikado dc bonkvalilaj artprcsa) prospcktoj kaj
dc ĉiaj prcsajoj por komcrco kaj industrio cn Ĉiuj
cŭropa) llngvoj, inkluzivc P u s a kaj E s p c ra n ta
Oni pctu ofcrton.

Korespondado: Esperanto, inglo, Franca, fiermapo ktp.

V ITR O -P E N TR E 1O
Emil Weiler, Freiburg i. Br.
Starkenstr. 21

(Oermanio.)

Speclala
*
ateliero por unuarangaj „Svisaj-m ajstro-vitroj“
insignovitroj, enmetoj ktp.
en antikvaj specoj. — Petu prezojn kaj
desegnojn. — Reprezentantoj serĉataj. —
Eksporto ĉiulanden.

Bulgario.
ESP. LEOAĴO bonfellla kaj intereaa: »La Bulgara Lando
kaj Popolo*, 4 av. fk. afi 20 germ. mk., kaj »EI la prokfelma Orlenlo*, 2,50 av. fk. afi lOgerm. mk. Ambafi kun
trikoloraj etnogr. kartoj kaj prcalta) cn Bcrn. Tiuj lileratur-acicncaj verkoj donaa plcnan bildon prl Bulgario
kaj Rualo kaj cataa lafidataj de mll aamldeanoj. HaveblaJ
fta la aŭtoro: Iv. Krcatanoff, Plrdop, Bulgario.

La lastaj tapoj de 0-ro Zamenhof
kaj ia fnnehra ceremonio.

S-o Johannca Tamvcrk, Kar|a6, Haapsalu, Eslonio, dcziras
korcspondi per poŝtkartoj iluslrilaj (b ild fl) nur kun fraŭlinoj.
Fri$ Jaucr, Magdeburg-B., Maricnstr. 2, Germanujo, dcziroŝ
inlcrŝanĝi papiliojn kun ĉiŭj landoj, ankaŭ Gcrmanujo.
Pclcr Klopfflcisch, Dtlsseldorf, Gcrm., Ronsdorferstr. 81,
korcspondas pcr poŝtkarto) ilustr. (bfl.) kaj leteroj kun
ĈiuJ landoj. Interŝanĝas ankaŭ poŝtmarkojn.
Kiu sendas al mi 40—60 div. poŝtmarkojn stamp. dc sla
lando, riccvos samc tiom da germanaj poŝtmarkoj. Wilh.
Luer, Corneliusstr. 78, DUsseldorf, Gcrm.
ĉokolad-laboristo dcziras korcspondi kun kolcgo] cl ĈiuJ
landoj. Paŭlo Nath, Libcra Urbo Danzig, Gcrm., Schmiedegasse 26.
20-jara, gaja stiriano dcziras korcspondadi kun fraŭlinoj
dc la tuta mondo. Karl Schmidt, V. B?G., Krumpcntal
apud Eiscncrz, Stirio, Aŭstrio.
F-ino Elfnjtt Gcrtt, Budapest VI, Kiraly-u. 47-11-16, dcziras
korespondadi kun gcsamidcanoj pcr il. poŝtkarioi kaj
lclcroj.
S-o Karlo Zttldy, Budapcst IV, Deak Ferencz-u. l- II (Pĉnzintĉzcti kttzpont) dcziros korespondadi pcr il. poŝtkartoj
kaj letcroj.
26 gclcrnantoj dc Espcranto cn la X-a distrikta kaj 66 gclcrnantoj cn IX-a urupo dcziras korespondadi. Por cntuziosmigi ilin, oni scndu adresojn al k-do Adalbcrto
Schuller, IX. kcr. At»gyal-utca 18-1-17, Budapcst, Hung.
S-o B da Jukl, X. Httlgy-u. 48, Budapcst, Hung., dcziras
korcspondadi pcr ilustr. poŝtkartoj kun Ĉiulandaj fraŭllnoj kaj kun Japanio.

z

|'Horlofioj ĉiuspecaTj
poŝ-vekhorioĝoj, malgrandaj vekhorloĝoj, star- kaj murhorloĝoj en
plej bona kvalito. — Demandu
prezaront — Reprezentantoj serĉataj.

HERMANN TOBUSCH,

horloĝ-eksporto, Preiburg I. Br.
(G erm ani^^
Kalserstr. 16.

Esperanto-Verlag Beriin S 59
Friedrlch Ellersiek — Wis8nann*8tr. 46
(Germinujo).

Esperanto-eldonejo kaj libro-eksportejo
liveras ĉiujn haveblajn librojn el Germanujo,
eldonas Esperantajn verkojn kaj la gazeton

„Esperanto-Praktiko“
Ĉiumonata organo por perfektigo en
Esperanto.
Esperanto-Katalogo senpage, specimena
numero de la gazeto kontraŭ 1 respondkupono
aŭ 1 Mk. germ.
Specialaj kataiogoj pri gcrmanaj librhj laŭ
deziro.

