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„Nun nia ofero staras fOrte. La glacia
tavolo antairijurOj de la mondo estas rompita
kaj nia afero kreskas regule kaj senhalte. Ciu
jaro potence pligrandigas niajn fortojn kaj ni
iras al nia celo jam kun plena trankvileco.
Centoj da miloj da 'radikoj kaj radiketoj .sub-
toms nian arbon, kiu jam ne timas la venton.
La naturo. kiu longan tempon batalis k on tr a
ni, batalas nun p or ni, -car tiu sama forto
de inercio, kin longan tempon terure malhelpis
"iun nian paon, ci mem ovas nin antaiien.
1i_2 se ni volus halti, ni jam ne povus !"

D-ro L. L. Zamenhof.

I Elvutilittuturin

Bonvenon!
La unuaj vortoj en. tiu ĉi gazeto, la

Kimgres-Bulteno de la XVI a, estu kora kaj
gtiftceralr3rrrerrifro-14 4omniirtfft0 flinfor  -
in oj, fraŭlinoj kaj sinjoroj, samideanoj, kiuj
Horn volonte sekvis la inviton al la granda
ĉiujara festa kunveno de la ,Esperantuja
popolo" en la ĉefurbo de la respubliko
Aŭstrujo, en la multe priparolata kaj multe
prikantata Wien.

La unuan fojon, de kiam okazas Univer-
salaj Kongresoj de Esperanto, la samide-
anaro kolektiĝas ĉirkaŭ la verda standardo
en grandurb o, ĉar, malfeliĉe, la tiom
belege preparitan X an en Paris dum la
1914 a neniigis le komenco de tiu terura
katastrofo de la homaro, kies konsekvencoj
nun suferigas ĉiujn Eŭropajn ŝtatojn. Feliĉe,
la Esperanto-ideo postvivis tiun tempon de
malfeliĉego kaj ĝiaj fidelaj partianoj vigle
laboras en iuj landoj por la venko, kiu
videble, paŝo post paŝo, proksimiĝas. Kaj
kun ĝojiga antaŭsento de tiu venko en paca
batalado la pli ol tri mil reprezentantoj de la
Esperantuja armeo, kiuj sin anoncis por la
XVI a, povas renkonti unuj la aliajn en urbo,
kiu daŭre konservos la memqron de la
kara Majstro, de nia neniam forgesebla
D ro Zamenhof. Posedante jam en si la
multvaloran frukton de sia genio, li vivis
en ĉi tiu urbo dum kelke da tempo de siaj

• unuaj virjaroj. Do, tiu êi urbo ja meritas-,
esti unu fojon la centro de Esperantujo.

Kaj la Esperantujanaro en tiu ĉi urbo
plenforte klopodis, inde kaj gajige gastigi 

la „sampopolanojn" ĉiulandajn. La ĉi tieaj
samideanoj vidas honoron por si en la
amasa partopreno el ĉiuj ŝtatoj, Eŭropaj
kaj ekster - Eŭropaj kaj en la alveno de
multaj personoj gravaj en la movado por
Esperanto.

Tiu ĉi • fakto esperigas, ke dum la nun
komenciĝanta Kongreso de Esperanto ankaŭ
gravaj decidoj por la plua prosperigo de
nia sankta afero okazos, decidoj, kiuj en
la historio de Esperanto meritos distingon.
Tagoj de serioza laboro atendas la pro-
tagonistojn de Esperanto, de laboro, kies
rezultoj forte helpu al kiom eble plej
ĝenerala disvastigo de niaj idealoj!

Car tiu ĉi kongreso estu, kiel ĉiuj ĝis-
nunaj de Esperanto, impresiga montro kaj
pruvo de la valoro de nia kara lingvo,
sed tiun ĉi fojon antaŭ granda publiko,
kiun prezentas la loĝantaro de geandurbo,
kaj la efiko de tiu ĉi kongreso longatempe
post ĝiaj tagoj estos sentebla en tiu '6
lake, kie ête4Troefrz!5_,fis- vigla intereso por
kultur-problemoj, kaj malproksimen ekster
ĝiaj limoj tra la tuta respubliko. Espereble
ĝi instigos la registaron de la nunjara
Kongresŝtato kaj ankaŭ ĉiujn homojn intel
ektajn interesiĝi pri la neŭtrala lingvo, kies
ĉiumaniera uzebleco estos montrata al ili
dum la nun sekvontaj tagoj nekontraŭdireble.

Tion spertos precipe la ankoraŭ ne
Esperantaj partoprenantoj en la fakaj kon
ferencrj kaj ekz. la pacifista manifestacio
per unu komuna lingvo multe pli forte 1m
presos la ĉeestantaron ol iu ajn samcela
nacia manifestacio, ear videble por ĉiu ĝi
montros la interfratiĝon de popoloj ĉiuling
vaj per iliaj reprezentantoj en tiu solena
kunveno..

Sed, sufiĉu la ĝisnunaj diroj pri „serio
zajoja. Ankaŭ multspecaj amuzoj kaj distroj
atendas en Wien la XVI-anaron. Se — kion
ni tre deziras kaj esperas — la ĉielo mon
tros serenan mienon, estos vera ĝuo, pro
menadi tra la grandurbostrato, inspekti la
magazenojn .de komercistoj — precipe la
karaj kongresaninoj trovos por tio konten
tige multajn okazojn kaj povos prijuĝi la
„modon de Wien" ĉe.la „fonto" — veturi
en la belegan proksiman pejzaĝon ĉirkaŭ
la urbego, spiri la freŝan aeron de parkoj
kaj de arbaroj kaj vespere is la profundo
de noktoj laŭ bona Kongresana kutimo
amuziĝi kun samideanoj babilante, diskut- 

ante, aŭ aŭskultante belan muzikon, bone
gan teatrajon, variajn kabared-prezentadojn
amuzan lurnbild-paroladon kip. kip. Ĉion
eblan faris la Wien'aj samideanoj por sent-
igi la karajn gastojn hejmaj inter ili. Ta-
men ili ne volas promesi tro mutton, nur
inviti, ke la amikoj eksterlandaj mem vidu
kaj provu kaj Ham juĝu pri la aranĝoj de
la Kongreso preparitaj zorge kun multaj
klopodoj de la Loka Kongresa Komitato.

Nun la Loka Kongres - Komitato finis
siajn preparajn laborojn kaj kun vera dojo
di bÖnvenigas la amason da gastoj, kies
nombro estas kvazati jam rekompenco va:
lora de ĝiaj penoj. Karaj gesamideanoj el
ĉiuj regionoj de la tero, fariĝu, ni petas
vin, sinceraj veraj amikoj, fratoj de viaj ĉi
tieaj samideanoj, tiam ankaŭ la XVI a restos
neforgesebla por ni ĉiuj kiel nova bona
kaj bela fundamentoŝtono por la de ni ĉiuj
sopirata templo de Esperantismo!

Vieno vin,salutas, karaj Esperant-
,

uj a n oj
W ien, la 6 an de Aŭgusto 1924 a.

La Loka Kongresa Komitato.

'Q? Oi ç ' P?in 	
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Bonvenon en Wien !
Bonvenon koran, gefrataro kara,
Veninta tien i pro la ĉeesto
Al nia granda, sankta manifesto
De l' jaro mil kaj naŭcent dudek-kvara!

Salutas Vin la urbo poptlara
Kun gaja rid' kaj per afabla gesto
De l' loĝantar', aminda la atesto
Pri ĝia gastameco senkompara ;

Ĝi Vin salutas kun la kor-deziro
Ke, 'ĉu amuzo Via ĉu laboro,
En ĝiaj muroj 'estu bonsukcesa,

Kaj por la tuta viv', post hejm-reiro,
Plej bela restu por Vi la memoro
Pri l' temp' en ĉarma Wien dum la XVI a!

Fr. Zwach.
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2.T. TUTMONDA VOJAĜOFICEJO 	 vendas veturbiletojn por fervojo kaj vaporŝipo ai ĉiuj 1:. 

.,--,	 landoj de la tero, lokojn en litvagonoj, ŝ a n ĝ a s monon, 7.-z-,-_.....,..	 havigas biletojn por rondveluradoj en la urbo, asekuron de 1.-7_
i THOS• COOK & SON- vojaĝpakajoj, loĝejon en hotelo, gvidlibrojn por vojaĝoj kip...	 ,.-,--..-...-	 .3,_
E	 Wien, I., Stefansplatz 2 
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horohoro Numero de la
kunvenejo

Pago  2 ' Kongresa Bu lten o Nro 1

Generala Kongresprogramo.
La Loka Komdato faris ĉion eblan por inde

okazigi tiun ĉi grandan Vieiian Kongreson. Por
orientigo ni mencias ĉi-sube la ĉefajn aranĝojn el
la kongresa programo :
6 - a aŭgusto: vespere, senĝena intersalutiĝo de

la kongresanoj en Koncert-Palaco;
7 - a aŭ gusto: antaŭtagmeze, malfermo de la

kongresaj laboroj, unua ĝenerala
interkonsili;o,• posttagmeze fak-
kunsidoj kun neesperantistaj
gastoj ;

8 • a aŭgusto: la tutan tagon fakkunsidoj en
24 grupoj, ĉe kiuj ankaŭ ne
esperantistoj partoprenos;

9 - a aŭgusto: antaŭtagmeze lab or- kunsidoj, post-
tagmeze je la 3-a horo senvualigo
de Zamenhofa Memortabulo
ĉe Botelo Ilammerand, Schliissel-
gasse ;
vespere senĝena interparolado en
ĉiuj kunvenejoj de Koncert-Palaco,
neesperantistaj gastoj partoprenos
ankaŭ ;

10 -a aŭgusto : autaŭtagmeze 101 2 horo, granda
solena Fest-Kunveno en la
granda salonego de Koncert-Pa-
laco, nur por la kongresanoj kun
legitimacio kaj insigno, reprezen-
tantoj de publikaj estraroj en-
kaj eksterlandaj, de korporacioj,
institutoj,_ kaj posedantoj de h o-
n o r k a r t o j. Solena parolado de

Dro. P r i v a t, salutoj, horkantado.
11- a aŭgusto: antaŭtagmeze dua  ĉefkunveno kun

raportoj de naciaj delegitoj, post-
tagmeze specialaj kunsidoj, ves-
pere teatra prezentado en
Burgertheater : Raimund'a „La
1Ia1lparulo" ;

12 - a aŭgusto : kiel en la pasinta tago: kunveno,
kunsidoj, teatra prezentado;

13-a aŭgusto: antaŭtagmeze, ferma kunsido,
postagmeze je la 5•a horo kaj
vespere granda t internacia
ĝartlenfesto en Prater, Varietea
urbo;

14 -a aŭgusto: frue je la 6 a horo, per speciala
vagonaro, ekskurso al la ravanta
Alpa restadejo Semmering;

Labor-ordo de la XVI -a.
L a 6"" de A ŭ Usto:

Numero de la
horn 	^ 	kunvenejo

15 Ekzamenoj de la Internacia lnstituto • de
Esperanto .	 .	 .	 . . . .	 .	 16

18 Unua reciproka salutado de la kongresanaro	 6
20 Kunvenoj de C. K. kaj de L. K. K. .	 16
20 Kabaredo Vesperto", Olimpia-Salonoj I.,

Rotgasse 3 . .	 . 16

.l

La I an de Aŭgusto:
8 Naciaj l:unvenoj laŭbezone en Akadernia

Gimnazio, konstruaĵo kontraŭa de la
kongresejo, listo tie elmetita . . . . div.

8 1/2Kunveno K. R. 	 . . . . . . .. 	 16
9 Katolikoj, meso kaj prediko en la Mino -

riten-preĝejo 	.	 .	 . 	. 	.	.	 .
10 Interna malfermo de la kongresa laboro . 14
15 Rondveturado en salonva gonaro, ankaŭ la

8 an, 9 au, 11 a" kaj 12 i"'i, Ĉiam je la
sama horo, de IV., Schwarzenbergplatz

15 Pacifista prepara kunveno de la U.  E. P. L.-
estraranoj 	  21

	15 Fervojista kunsido   22
15 Blinduloj, malferma kunsido lai speciala

programo en la blindulejo (Prater) 	—

Komercistoj, unua prepara kunveno	 .
15 Poŝtoficistoj, faka kunsido 	 • • • • • • •
16 Katolikoj, solena malfermo de la I.  K. U. E.-

kunsido laŭ speciala programo, Gumpen
dorferstrasse 3q 

17 Altlernejaj studentoj, prepara kunveno .
17 Bontemplanoj, prepara kunveno . .
17 Komercaj oficistoj
17 Konkordo, societa kunveno 	
18 Framasonoj, ceremonio laŭ speciala

muniko .	 .	 .	 . 	. 	.	 .	 .	 .
20 Kristauoj, propaganda kunveno, lumbild-

parolado en la domo VII. , Kenyong. 15
20 Kabaredo, Internacia, I., Rotgasse 3 . .

La 8" de Aŭgusto:
8 Altlernejaj studentoj, ĉefkunveno laŭ spe-

ciala programo en la Universitato, mal-
granda festsalono   —

8 Aŭstruja Esperanto-Delegitaro, ĉefkunveno 20
8 Germana Instruista Societo 	  —

	

8 Laboristoj, unua prepara kunveno   13
8 Junularo, laborkunsido 	  21
8 Pacifistoj, laborkunsido . .. . . 	

• 
23

9 Kristanoj, ĝenerala kunveno de K. E. E.
VII., Kenyongasse 15 	

9 Blinduloj, dua laborkunsido en la blindulejo
9 Fervojistoj, dua faka kunsido 	  22
9 Katolikoj, meso en la kapelo VI., Gumpen-

dorferstrasse 39 	  —

10 Bankoficistoj, organiza kunsido, I., Lówel-
strasse 18, ĉe Reichsverein . .	 .

10 Filatelistoj, kunsido en la kafejo Stuben-
ring 18 	

10 Internacia Instruistaro	 . . . . . . 	  13
10 Katolikoj, laborkunsido, VI., Gumpendorfer-

. strasse 39 	  —

15 Interfoira Komisiono 	  24
15 Psikistoj, kunsido 	  25
16 Kuracistoj, T. E. K. E.-kunsido . . . 	 26
16 Virino1, lumbild-parolado pri Nov-maltus-

auismo kaj kulturo . . . . . . .
16 Katolikoj, preĝado kun prediko, Minoriten-

preaejo . 	  —

	17  Liberpensuloj, kunveno . . . .   27
17 Radio-Asocio, Internacia, kunveno . . 	
18 Paroladoj pri kontraŭuloj de Esperanto 	
18 Komercistoj, publika solena ĉefkunveno laŭ

- speciala programo en la festsalono de la
komerca gildo, IV., Schwarzenbergpl. 16

19 Katolikoj, festkunveno laŭ speciala pro-
gramo, Gumpendorferstr. 39 . .

19 Lumbild-parolado, „Maks kaj Moric"	 • 14
20 U. E. A.-estrarkunveno . . . . . . . 18
21 Kabaredo „Vesperto", I., Rotgasse 3 .

La C)an de Aŭgusto:
ti Germana Esperantista Ligo en C. S. R. . 20
8 Junularo, dua kunsido . . . . . . . 21
8 Laboristoj, ĉefkunveno, IX.,tiViihringerstr.43 —
8 Studentoj, dua ĉefkunveno, Universitato . —

8112 Katolikoj, meso en la Minoriten-preĝejo .
9 Filatelistoj, dua kunveno, kafejo I., Stuben-

ring 18 . . .	 • • 	• . 	. —
9 Fervojistoj, tria faka kunsido . . . . . 22
9 Internacia Esperanto-Instituto, kunsido de

reprezeutantoj de naciaj E. -Inst. kai naciaj
ekzamenkomisionoj . . . . . . . 17

9 Blinduloj, tria laborkunsido, blindulejo
(Prater)	 .	 . • .	 .	 .	 .	 .	 .

10 Bankoficistoj, I., Liiwelstr. 18 	. . .
10 Katolikoj, lasta laborkunsido, VI.; Gumpen-

dorferstr. 39 . .
11 Studentoj, propaganda parolado, Universitato
11 K. R.-ĉefkunveno 	  . • • .
15 Inaŭauro de Zamenhofa memortabulo ĉe

Ilotel Ilammerand, VIII., Florianigasse-
Schlósselgasse . . . . . .

16 Komuna fotografado ĉe Urbodoino . . .
17 „Garda Turo", kunsido kaj publika parolado
19 Interkonatiĝa antaŭfesta vespero de la Kon

gresanaro	 . . . . - . 	6, 10, 11, 12

Numero de la.
kunvenejo

	8 Bahaistoj, ceremonio   25
8 C. K.-kaj L. K. K.-kunsido laŭbezone . 	  16

10 Granda solena manifestacio de la Kon-
gresanaro kun la oficiala honorgastaro
laŭ speciala programo 	  12

19 Festkoncerto laŭ speciala programo . . 	12
22 Kabaredo „Vesperto", I., Rotgasse 3

La 11a' de Aŭgusto:
8 Literatura Asocio .	 . 21
8 Ruĝa Kruco . . . . . . . . . . . 22
8 Filatelistoj, tria kunsido, I., Stubenring 18  —

10 Dua ĉefkunsido de la XVI" . . . . . 12
15 Pacifistoj (U. E. P. L.) granda manifestacio

laŭ speciala programo 	  12
15 `Blinduloj, kvara laborkunsido, blindulejo 	 —

17 Inĝenieroj, faka kunveno . . . . 	 23
17 Tabakkontraŭuloj, kunveno, I., Kleeblattg. 7
19 Blinduloj, koncerto de la blindaj Esperant-

isto]	 .	 .	. 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	.	 .	 14
19 Festprezentado de „La Malŝparulo", III.,

Bürgerteatro, Vordere Zollamtsstrasse
22 Kabaredo, Internacia, I., Rotgasse 3

La 12an de Aŭgusto:
8 Farmaciistoj, faka kunveno . 	21
8 Vegetaranoj kunsido . . . . 	22

10 Tria ĉefkunveno de la XVI" . . . . . 12
15 Rondveturado sur ŝipo „Leda" sur la Da

nubo de la ŝiphaltejo Weissgerberlánde
15 Pacifistoj, ferma kunsido  
15 Blinduloj, kvina laborkunsido,  fermo, blind-

ulejo (Prater) . .	 . . . 	.  .

19 . Dua prezentado de „La Malŝparulo", III.,
Bürgerteatro, Vord. Zollamtsstr. 	 . .

22 Kabaredo, Internacia, I., Rotgasse 3

La 13an de Aŭgusto:
8 Fakaj kunsidoj laŭbezone 	 21-25

10 Interna fermo de la XVI a 	 12
17 Granda ĝardenfesto laŭ speciala programo,

Prater, „Buute Stadt" .

La 14an de Aŭgusto:
6 Speciala rapidvagonaro al Semmering de

Südbahnhof . .
20 Laŭvola kunveno en Volksgarten apud la

lama imperiestra palaco Hof burg . . - -

Dokumentoj.
Kontrakto de Helsinki.

(Kun la nova Teksto de artikolo 1V., revizita de la
geneva Konferenco de K. R. kaj U. E. A.)

I.
Oficiala Esperantista Organizo.

La Oficiala Esp. Organizo estas jena:
1. La Naciaj Societoj elektu Konstantan Re-

prezentantaron de la Naciaj Societoj (K. R.), kon-
sistantan el unu reprezentanto de ĉiu nacia societo,
kun nombro da voĉoj, proporcia je • la nombro de
anoj, por kiu ĝi pagis kotizon al la kaso de la
K. R. Tiu Reprezentantaro starigos sian internan
regularon. Ĝi povas havi prezidanton kaj ĝeneralan
sekretarion elektitan ekstere de la Reprezentantaro.
Ĝi zorgos pri la reciprokaj informado kaj kunlabo-
rado de .la naciaj societoj por komunaj celoj kaj
pri ilia monsubteno al la komunaj Institucioj de la
Esperantistars. 	•

2. La individuaj Esperantistoj grupigu inter-

nacie per aliĝo al Universala Esperanto-Asocio,  kiu
disvastigas la ĝeneralan uzadon de la lingvo.

3. La Fakaj (teknikaj kaj profesiaj)  Societoj
grupigu la Esperantistojn por propagando kaj uz- .
ado en specialaj rondoj.

H.
La Konstanta Reprezentantaro (K. R.) .kaj la

Universalr Esperanto • Asocio (U. E. A.) interkon-

ko-

23

24
25
28
26

14

9
13

16

13

27	 La lo an de Aŭgusto:

93.

DO ROTHE U M
Wien, I., Dorotheergasse 17

• B a nkfakco
Aĉeto kaj Vendo de valutoj, biloj kaj devizoj
Aŭkcio de uzad-objektoj ĉiutage de la 15 a

De mardo ĝis vendredo ankaŭ juvelaĵoj. Ekspo
ziciO de la 13 a  

.á 
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BILDO] EL VIENO
el Lechner'a Albumo de Vieno, eldonita de la Universitata Librejo R. Lechner (Vilh. Müller),

Wien, I., Graben 31.
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La Korlega Teatro kaj panoramo de Vieno
Burgiheater und Panorama von Wien — Le théâtre de la cour impériale et une vue sur la ville — The Imperial Court Theatre and a view to the City
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Urbodomo
Rathaus — L'Hôtel de ville -- The Town Hall
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Pago 4 Nro 1Kongresa Bulteno

La taia Operejo

Staatsoper	 L'opéra l'état	 The. State opera Flouse

:.

^ C1

^

La Urba Uardeno

Stadtpark	 Le jardin de la ville .— The City Park
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EAU DE COLOGNE ' EAU GLACIALE
EAU ou J,M)ON CLYCEDET TE

EAU QECOACINE SE1FE DA,SaU ITA -SEI FE-
,aE.D.A L D I ri

nalastStata 	lenin! VII., Maria-
hilferstrasse

f[B¢ Nais¢rstress¢.

Grandaj Vendoj
Favorprezoj de Objektoj
Mastrumaj kaj Vestaj
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sentos pri la elekto de Centra Et,peranto-
K o m i t a t o, kiu konsistos el ses anoj, oficantaj
dum tri jaroj kaj reelektotaj po du ĉiujare.

Tiu Centra E. Komitato zorgos pri la *eneralaj
interesoj de la movado. Gi starigas .centran kason
kaj por tio enspezas donacojn, kotizojn de kon-
gresoj, kotizojn de Naciaj Societoj pere de la Re-
prezentantaro, kaj subvencion de U. E. A.

III.
La Lingva Komitato estas sendependa. sed la

Naciaj Societoj. la U. E. A. kaj la Fakaj Societoj
povas prezenti kandidatojn al }i.. -

IV.
La Centra E. komitato decidas pri la okazigo

de la Universalaj Kongresoj kaj komisias ilian
lokan arangon al loka organiza komitato.

La Universalaj Kongresoj konsistas el:
solena malferma kunsido;
laboraj kunsidoj, en kiuj la oficialaj institucioj

prezentas raportojn kaj aŭdas la rimarkojn kaj
deziresprimojn de la kongresanoj ;

fakaj kunsidoj;
kunsidoj de la diversaj oficialaj komitatoj

aparte aŭ kune.
La institucioj nomataj ,.oficialaj" estas:
la Lingva Komitato (L. K.) kaj tria Akademio;
la Konstanta Reprezentantaro de Naciaj Societ-

oj (K. R.);
la Universala Esperanto-Asocio kun bia Komi-

tato ( U. E. A.) ;
Ia Centra Esperanto-Komitato (C. K.).

V
Krom la Universalaj Kongresoj povos okazi

periode oficialaj teknikaj konferencoj, laŭ decido de
la Centra Komitato, kiu tamen ne zorgos pri kon
ferencoj politikaj aŭ religiaj.

VI.
Oficialaj komunikoj de la oficialaj Institucioj

estas publikigataj pere de Esp. e;azetoj.
La oficialaj dokûmentoj kaj raportoj estas pu-

blikigitaj per zorgo de la Centra Komitato en
Oficiala Dokumentaro laŭ tiaj nunaj f'ormatoj.

^

- Projekto--fie Kongresa- reguIaro- -ÿ-

(prezentita al la Centra Komitato sur la bazo de
la fundamentaj dokumentoj).

1. En Universala Kongreso de Esperanto povas
partopreni „ĉiu persono, kiu scias kaj uzas la ling
von Esperanto, tute egale por kiaj celoj li uzas gin",
kondiĉe, ke tiu persono

a) sendis sian aliĝon al la loka komitato, kaj
h) pagis la kotizon.

La aliĝo al la kongreso komprenigas akcepton
de ĉi tiu statuto kaj de la regularo de la Kongreso.

2. La celo de la Kongreso estas la esploro de
+_.iuj demandoj konmuninteresaj por ĉiuj Esperantistoj,
kun escepto de religiaj, politikaj, kaj sociaj deman-
doj, kiuj estas netu5eblaj en kongresa kunsido, kaj
la lingvaj demandoj, kies esploro kaj solvo estas
rezervataj al la L. K. kaj Akademio. Tamen, por
ebligi al 1a kongresanoj kiuj interesiĝas  pri unu aŭ
alia el tiuj demandoj, ilin priparoli inter si en pri
vataj kunsidoj, la Komitato zorgas por ke ili povu
disponi ĉambrojn, kien ili kunvenas laŭ deziro. La
kunvenaj lokoj kaj horoj, elektitaj de ĉia tiel for
miginta grupo. estas oficiale sciigataj:

3. La Universalaj Kongresoj konsistas el:
a) solena malferma kunsido;
b) laboraj kunsidoj, en kiuj la Oficialaj Institucioj

prezentas raportojn kaj aŭdas la rimarkojn kaj
deziresprimojn de la Kongresanoj  ;

e.) fakaj kunsidoj ; kaj
d) kunsidoj de la diversaj oficialaj komitatoj aparte

kaj kune.
4. Ĉar la funkciado de Ia oficialaj institucioj

estas regklata de la kontrakto , de IIelsinki.` revizebla
nur per interkonsento de K. R. kaj U.E.A;. la kongreso
neniel rajtas alpreni decidojn devigajn, ĉu por  izolaj
Esperantistoj, ĉu por la Esperantaj Societoj, Ĉar
por la Oficialaj Institucioj, sed iri plene rajtas esprimi
dezirojn kaj konsilojn. Por decidigi pri  tiuj dezir-

esprimoj 'aŭ konsiloj, la koncernataj institucioj aŭ
komitatoj traktos ilin kiel eble plej baldaŭ. La
diskutoj rilataj al aferoj de la Universala Asocio
estas regulataj per ties statuto.

5. Eventuala profito el ĉiu Kongreso apartenos
al la Centra Kaso post depreno de unu triono
dediĉota al la propagando en la Kongresa lando
interkonsente kun la Loka Komitato.

KONGRESA ESTRARO.
6. La Kongresa Estraro konsistas, krom la

honoraj prezidantoj kaj membroj, el:
.Unu Prezidanto kaj almenaŭ unu \Ticprezidanto

el la lando, kie sidas la .Kongreso;
Kelkaj aliaj Vicprezidantoj, reprezentantaj la

plej gravajn organizajojn de la movaio ;
La Ĝeneralaj Sekretaridj kaj iliaj helpantoj.
La Estraro estas elektita de la Kongreso, laŭ

plopono de C. K. kaj L. K. K.
7. Por solena mnalfermo, se okazas salutparoladoj

naciaj. ili estos ordigataj laii la tradicia maniero :
Unu Delegito kaj lativole unu anstatatianto, el

ĉiu regno, kies regnanoj ĉeestas la Kongreson;
Unu Delegito kaj laŭvole unu anstataŭanto,

por ĉiu lingvo parolata , en tiu regno, krom la
oficiala lingvo, kondiĉe ke reprezentantoj de Ia
dirita lingvo ĉeestas la Kongreson.

Tiuj Delegitoj estas elektitaj, en preparaj
kunsidoj, antaŭ la unua kongresa kunsido, de la
kongresanoj, kiujn ili reprezentos.

FAKAJ SEKCIOJ.
S. Por la esploro de ĉiuj specialaj ail teknikaj

temoj aŭ eĉ de 1a temoj rezervitaj pro kongresa
neŭtraleco, oni povas formi fakajn sekciojn.

Tiuj sekcioj konsistas, ĉu el specialistaj societoj,
antaile organizitaj, kaj decidintaj kunveni duin la
Kongreso, ĉu el personoj, kiuj grupi„ras libere, dum
la Kongreso, por esplori kune temojn, pri kiuj ili
havas • specialistan kompetentecon aŭ interesiĝas
speciale.

La Sekcioj povas peti, ke la deziroj, kiujn
ili esprimis; aŭ la konkludoj de iliaj raportoj, estu
prezentataj al la Kongreso, se tiu prezento estas
fhrebla laŭ la generalaj principoj, kiuj regas la
Kongreson.

KO G E AJ KUNSIDOJ.
1_ tongres 	c islcul 1S :

a) La temojn senpere metitajn, de la C. K. en
la ta; ordon ;

1") La dezirojn kaj konkludojn de la Sekcioj,
'prezentitajn al la Kongreso.

REGULAR() POR LA KUNSIDOJ DE
LA KONGRESOJ.

10. a) La laboraj kunsidoj de la Kongreso estas
prezidataj de la Prezidanto de C. K. aŭ de lia
anstataüan to.

b) ju oratoro devas doni sian nomon skribe al
la Estraro de la kunsidoj.

c) Ĉiu rezolucio aŭ amendo devas esti komunikita
skribe al la Estraro.

4) La oratoroj sin sekvas, laü ordo de sia enskriho.
e) Ĉiu oratoro, krom la raportantoj, povas paroli

nur dum dek sinsekvantaj minutoj. Ciu oratoro
ne povas, sen speciala permeso de.la,prezid
anto, paroli dufoje pri la sama ..demando.
escepte pri punkto pri ordo.

f) La ora,toroj povas paroli nur pri la tagordo.
La prezidanto reprenas la parolon al ĉiu oratoro,
kiu parolas pri alia temo.

g) La interrompáj estas malpermesitaj.
h) Post la fermo de la diŝkuoo, decidita ' de la

kunsidantaro, oni voêdonas.
i) Oni devas voĉdoni pri la amendoj, antaŭ ol

voĉdoni pri la prezentita propono.
k).La voĉdonoj povas okazi per levitaj manoj, se

ne ekzistas dubo pri la rezultato de tiu voĉdono.
Se ekzistas dubo, laŭ opinioj de la prezidanto
kaj de la proponintoj, oni halotas.

jurnalistoj ! Raportantoj ! Fakestroj !
Zorgu pri preciza kaj rapida inform-servo en la

„Rultenos ! dIuj seiigoj, raportoj kaj aktual•temaj arti-
koloj venu legeble skribite senprokraste en la manojn
de la drfsekretario!
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Wien, Vi, Mariahilferstrasse 85/87 t

(en la icomereejo „Iilea")

   Tel. 54-27 kaj 64-72. 	

Veturbiletoj laŭ ĉiu direkto de en- kaj ekster
lando, veturbiletoj par ĉiuj vaporáiplinioj,

. asekuro de pakajoj ktp.

Seninterrompa servo (ankaii sabatN) de
la 9 a gIs la 1.7 a
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asekuras kun la plej favoraj kondiĉoj t
„DER ANKER" 41* ĝenerala Akcia Societo por Asekuroj :

* Wien, I., Hoher Markt l0/ll Telserb 55
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Laûda Kanto
pri

Farina „Gegenüber"
dem Jülichsplatz (kontraŭ Jülichplaco)

La, plej Malnova kaj la plej Bona
KOLNA PARFUMAKVO

•
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Burggarten
(Kastelkardeno) ĉiutage je la. 8a vespere (se pluvas

en la featyalono de Hofburg)

Sinfoniokoncertoj 	 Operoj -- Kab4redoj.
Ludas la Viena Sinfonio-orkestro.

Vendado de kartoj en koncert-direkciejo Vindobona,
Karlsplatz, vendejhalo, aŭ en Burggarten.
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Urbai EIektrofareioi
Direkcio : Wien, IX., Mariannengasse 4, Telefono 24-5-40.
Nombro de konsumantoj la 31 — de Aûgusto 1919a: 158.878

la 1 an de Majo 1924a: 338.000
Prezo de unu Hektowat-horo lumelektra 520 •K °I, kune kun la depago  por akvofortuzo kaj por komerco.

La plej malkara lumigilo ! Altiĝo. de la lumprezó kompare kun tiu antaŭ la tutmonda milito, nur t is la 7428-oblo !
Prezo de unu Hektowat-horo fortelektra 280 K °i, kune kun la depago por akvofortuzo kaj por komerco.

Aranĝo de instaloj luataj en malgrandloaejoj, ankaŭ instaloj kun partopagoj en lobejoj, vendo de lumig-aparatoj, ludono de elektro
motoroj, vendo de elektraj lampoj.

Mendo kaj ricevo: Wien, IX., Mariannengasse 4.

Magazenoj de la Urbo Wien 4

Publikaj Deponejoj por ĉiuspecaj Konservotaĵoj. — Disponeblaj por entute 10.000 vagonoj.
Adreso por Telegramoj: Stadtlagerhaus Wien.

Direkcio: Wien, II., Ausstellungsstrasse. Telefono 42-0-50 Serio, 7 stacioj.
Modernaj grenmagazenoj kun maSinaj ekipoj por transporto kaj purigo, establoj por grenpurigo kaj specialigo laŭkvalita, grentransport
ŝano kun kvar ŝipelevatoroj, transportŝanbo por unuopaj transportajoj  • per krano, liberaj de limdepago magazenoj, oficejo de la

Centra Limdepagejo, publika pesejo, favorigo de transportoj returnaj.
Tri fervojstacioj : Wien-Lagerhaus, Wien-Winterhafen (vintra haveno), Wien-Speicher (magazeno) Zwischenbrücken.

Tri enŝipigejoj ĉe Danubio.
Kun la Magazenoj de la Urbo Wien estas en interrilato : Malvarmigejo de la Urbo Wien.

Ejoj por malvarmigo kaj frostigo kun 8000 kvadrataj metroj da disponebla spaco por konservado de viando, ĉasajoj, birdoj, graso,
butero, fiŝoj, ovoj, fruktoj, sudlandaj fruktoj, lakto, biero, floroj kaj alispecaj malvarm-konservotajoj.

Establo por sekigo kaj plikvalitigo de fruktoj. La plej modernaj ekipoj por sekigo kaj plikvalitigo de prunoj, varmsekigo de ĉiuj
frukto- kaj greno-specoj, specialigo laŭkvalita de faboj, senkernigo de nuksoj, senŝeligo de pizoj, poluro kaj duonigo. speciala ekipo

por sekigo de malgrandaj fruktoj.

Telefono 99-3 -20 Bierfarejo de la Urbo Wien Telefono 99-3-21    

Rekomendas siajn tre bone konatajn specojn de bieroj, nome :
Spezial Wiener Stadtbrau	 Wiener StadtbrAu Do ppelmalz 	 Borromausbráu

(hela biero kelmatura) 	 (malhela bie ro kelmatura)	 (malhela forta biero)
Bieroj en boteloj, sendataj en la loejon per la liverejo de bieroj botelaj, Wien, III., Baumgasse 47. Telefono 12-23.
En ĉiuj restoracioj de „Wiener Messe" (Wien'a Foiro) nur la tipoj delikatbiera1 el la Bierfarejo de la Urbo Wien estas servataj.

•

Ĉar la lasta paĝo de ĉiu numero estas
la sama, ĝi nur estis kopiita unu fojon.
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Gewista
Urba Anonca Entrepreno, -Wien, I., Jasomirgottstrasse 2 	 - - Telefono No. 60-5-60 serio

Urbal Elekt.rai Tramvojoi
Komenco de veturoj je la 6a de Ring, fino de veturoj je la 24 a de Ring. 2700 vagonoj ĉiutage uzataj, 73 linioj. -Unuforma prezo
de veturo dumtaga 1700 K. Linioj interrilatant.aj la 1Vien'ajii stacidomojn : Westhahnhof—Franz-Josephs-Bahnhof—Nordbahnhof-
per la linio 5 ; Franz-Josephs-Bahnhof—Nordbahnhof per la linio 15; Westbahnhof—Süd- kaj Ostbahnhof per la linioj 18 kaj 118 ;
Tabor—Süd- kaj Ostbahnhof per la linio 0; Franz-Josephs-Bahnhof —Süd- kaj Ostbahnhof per la linio D. Post la fino de la regulaj,
veturoj dumnoktaj sur la rondlinio pasanta preter ĉiuj stacidomo] bis la 1 " nokte. — Al la Foir-ekspoziciejoj : Al la ĉefa pordego de
Rotondo per la linioj A kaj Ak : veturo sen vagonŝanbo de Rotondo (ĉefa aleo en Prater) al la Foir-palaco per la linioj H i, L kaj
(dum Foir-tempo) M. — La plej bona veturo al la somerlobejoj en la 1Vienerwald-(Arbar-)regiono duin 25 minutoj de  Ring; Neu-
waldegg'on (linio 43), Pótzleinsdorf'on (linio 41), Nussdorf'on (linio 36), Grinzing'on (linio  38) kaj Sievering'on (linio 39). Eksterurhaj
linioj 260 kaj 360 de Mauer, Rodaun'on, Perchtoldsdorf on kaj Miidlin;'on kun rekta interrilato de la linio 60. Intervaloj de vagonaroj

15 kaj 20 minutoj, daŭro de veturo al la sportejoj kaj al la vetrajdejo Freudenau.

AtIt /n10b1llo •Qninibusoj Veturoj ,dumtage (labortagoj) de 7.45 gis 19.45 sur la linio Schotten
gasse— Traben—Stefausplatz—Rotenturinstrasse—Schwedenplatz  ; inter-

valo de omnibusoj 3 minutoj. Veturoj dumnoktaj de la Oa ĝis la 3" de Stefansplatz bis la stacidomoj Nord-, Süd- kaj Franz-Josephs-
Bahnhof, Hietzing'on, Hernals'on, Gersthof'on kaj Diibling'on. — Specialaj veturoj de ekskursantaro per aŭtomobila omnibuso dum

tage kaj dumnokte. Mendejo : IV., Favoritenstrasse 9.  Telefono 52-5.8O serio.

Urba Gasfareio
Direkcio kaj konstant ekspozicio : Wien, VIII.  , Josefstadterstr. 10, Telefono 24-5-20 serio.

Nombro de konsumantoj: la 31" de Aügusto 1919a: 239.085
la 15 " de Majo 1924a: 288.000

Fabrikaĵoj: Gaso, ekonomia hejtigilo por mastrumoj kaj metioj' Koakso, 5gradoj de koaksera grandeco. Benzolo por motoroj, por
komerca uzo kaj plenpura, pura Toluolo, Solve-Nafto, kruda Nafto,  ŝtonkarba gudro-peĉo.

Fakaj konsultoj senpagaj pri ĉiuj specoj • de gasuzado.

Urba instituto por Asekuroj
Direkcio: Wien, L, Tuchlauben 8 	 Telefonoj 67-2-72, 67-401
Oficejoj en Landoj Aŭstrujaj : Graz, Herrengasse 11 — Linz, Weiguniplatz 8 — Innsbruck, Burgerstrasse 3 — Klagenfurt, Bahnhof

• strasse 53 — Salzburg, Faberstrasse 11 —• Bregenz, Jahnstrasse 11.
!Negoe- Branĉoj : Asekuro pro Fajro, Stelo per enrompo, Rabo, Garantidevo, Aŭtomobiloj, Akcidentoj unuopaj kaj kolektivaj,
dumvojaĝaj, Vitrorompo, Vivo kaj Rento. — Asekuroj por Transporte, Maŝinrompo, pro Hajlo ktp. plej kontenige estas perataj.
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Proprajo kaj eldono de Loka Kongresa Komitato. — Respondeca: Franz Schade, Wien, VI., Mollardstr. 55. — Asocia libro - presejo Fratoj Hollinek, Wien, III. , Steingasse 25.



Prezo 5000 a. K.

Oficiala Organo de la XVI a Universala Kongreso de Esperanto Wien-Vieno 1924
Redakcio: Koncert-Palaco, Wien, III., Lothringerstr. 20.

Redaktoro : Pr° Emil Pfeffer. 	 Nar rekte , kurage kaj ne ttanki.tante1

Legeble skribitaj manuskriptoj por la redakcio estu transdonataj en la kongresejo al la êefsekretario.

Numero 2.	 Wien-Vieno, ĵaŭdo, 7. Aŭgusto 1924. 	 Aperas. ĉititage.

.2■7i konstante ripetadis, ke ni tide ne
deziras nin enmiksi en la intern an vivon
de la gentoj, sed ni deziras nur krei ligantan
ponton i n t er la gentoj. La devizo de la ideaj
Esperantistoj, neniam is nun precise formu-
lita, sed "ciam klare sentata, estas; Ni de-
ziras krei neu—tralan fundamenton,
sur kiu la diversaj homaj gentoj
povus pace kaj irate interkomu-
niki14adi, ne altrudante al si reci-
proke siajn gen.tain apartcqojn."

D-ro L. L. Zamenhof.
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La aranĝo de la XVI a estas alia ol la
ĝis nun kutima ; la sukceso aŭ malsukceso
decidos, ĉu tia aranĝo estos ankoraŭ estonte
rekomendinda aŭ ne. jam la unuaj sciigoj
de la Loka Kongresa Komitato al la parto
prenontoj en ĉi tiu kongreso informis pri
kunmeto de la seriozaj kongreslaboroj en
la unuan parton de la Kongres-semajno,
antaii la solena manifestacia festkunveno
dimanĉe, kiu havos la karakteron de la
ĝisnunaj malfermaj kunsidoj. La sekvontaj

in tagoj donos multspecajn okazojn, post
la daŭrigaj kongreskunsidoj antaŭtagmezaj,
amuziĝi kaj agrable interfratiĝi kelkaloke.
La tagordo de la labora kaj de la solena
Kongres-partoj kaj la programo de prome-
noj, ekskursoj kaj amuzoj detale estas pre-
zentitaj en la Kongres- kaj Gvidlibro; sed
nur por la plej gravaj aranĝoj la horo jam
estas antaŭfiksita en ili; pri la lokoj, tagoj
kaj horoj de la ceteraj same kiel de la
24 fakaj konferencoj dumkongresaj infor-

os precize, kri.frifvfl-Tort-gres-
libro por la laste nomitaj, la ĉiutagaj an-
taŭsciigoj en ĉi tiu Kongres-Bulteno.

Do, nunmomente estu menciataj ĉi tie
krom la jam citita solena manifestacia kun
sido en la belega plej granda salono de
la Kongresejo la saman tagon (dimanĉo)
vespere 3randa koncerto, kiu prezentos
karakterize la ĉarman Wiensan muzikon
per ludataj de tre bona orkestro muzikajo
de Beethoven, Schubert, Strauss kaj aliaj
majstroj de muzikarto vivintaj kaj verkintaj
en Wien kaj famaj sur la tuta civilizita
tero, plue post ĝi kiel jam dum la antaŭaj
vesperoj, spritaj, bonhumoraj prezentadoj
de internacia kabaredo.

Lunde kaj marde vespére okazos en
la proksima al la Kongresejo Wiener Burger-
theater la festaj prezentadoj de la tre ŝatinda
sorĉfabela komedio de Ferdinand° Raimund,
poeta dramverkisto kaj aktoro, kiu vivis
dum la komenco de la pasinta centjaro
kaj scipovis kvazaŭ speguli en siaj plej
konataj dramoj ĉiujn ecojn moralajn kaj
sociajn karakterizajn al la Aŭstruja kaj
speciale la Wien'a popolo, tiel, ke unu el
tiuj liaj verkoj pli bone kaj rapide informas
fremdlandanojn pri la eliko kaj pensmaniero
de tiu popolo ol longedaŭra restado inter
ĝi. Geaktoroj el la ĉefaj Wien'aj teatroj,
Burgtheater (Ŝtata Teatro) kaj Deutsches
Volkstheater (Teatro de la germana popolo) 

kaj la certe bone primemorataj de la Nairn-
bergaj Kongresanoj Ges(ij Starke el la tied
teatro ludos la ĉefajn rolojn en tiu teatrajo,
kies muzika akompano kaj kantoj donas al
ĝi apartan ĉarmon. Espereble, tiu dramo
kun etika lendenco akiros la plaĉon de la
tutmonda atidantaro kaj estos unu el la plej
ravaj memorajoj pri la nunjara Kongreso.

Post la ferma Kongres-kunsido merkrede
antaŭtagmeze la vespera granda Orden
festo sur 'la teritorio de la Wiena kvazati
mezurba naturparko Prater donos agrablan
finon al la kongrestagoj en Wien.

Dum la 148 de Aŭgusto la bone pre
parita ekskurso per fervojo en la Stirian
Alpregionon de Semmering kolektos ankorail
grandan parton de la gasioj kun la Wienaj
samideanoj por amika, ĝoj- kaj ĝuplena
kunesto kaj tiam la Kongresanaro de Wien
disfalos en siajn „erojn" ; la eksterlandaj
hejmen kunportos impreson de agrable
-travivital en la plej simpatia societo tacioj
kaj la Aŭstrujaj hejmen iros kun la certeco,
ke de nun ili ĉie sur la tero havas, spite
la multajn land- kaj rnarlimojn, fidelajn
karajn personajn amikojn, dank' al la genia
interfratigilo : la neŭtrala Zamenhofa lingvo
internacia Esperanto.

Ne forgesitaj estu ĉi tie ankail la loka
historia por Wien festo de solena malkovro
de memortabulo por nia Majstro sur muro
de la domo, en kiu li loĝis dum restado
pro studoj en Wien dum la 1889 a (sabate
je la 15 a) kaj la aranĝoj de grupaj promenoj
Ira la urbo kaj vizitadoj de ĝiaj vidindajoj,
dum kiuj Wien'aj samideanoj donos la
dezirindajn klarigojn, la rondveturoj en
specialaj luksaj vagonaroj de la Urba Elektra
Tramvojo kaj tiu sur speciala gip° tra la
kanalo de Danubo kaj sur tiu riverego
mem, ekskursoj Sch6nbrunn'on kun ĝia
belega rokokostila grandega parko kaj ĝia
bestoĝardeno kaj al Kobenzl kun ĝia mirinda
ĉirkaŭvidejo super Wien kaj vasta ĝia ĉirk
aŭo de fruktoportaj kampoj kaj vinberĝar
denoj kaj de arbaroj sur pli malpli proksimaj
kaj altaj monto; is la Alpoj. La Loka
Kongresa Komitalo esperas, ke eĉ post
jaroj ĉiu partopreninto kaj partoprenintino
en la XVI a diros gajmemore : Belaj estis
la tagoj en Wien!

Kion prezentos la Kongrestagoj?
La Loka Komitato, organizinta la XVI-an,

estis gvidata antaŭ ĉio de la intenco, ke
fiu granda kon reso vere meritu sian nomon,

de I' plertrilitirsame per a 'ar p e
laboroj, kiel ankaŭ per la varieco de la
distroj, prezentitaj al la tutmonda samide-
anaro. Por ambaŭ flankoj de la nomita
programo donas Vieno kiel urbo la plej
konforman medion.

Vieno, jam de pluraj jaroj kuŝanta
flanke de grandaj politikaj okazajoj, ne plu
scenejo de politikistaj konferencoj kaj mond
historiaj decidoj, ne plu centro de bataloj
kaj interpuŝig'oj de naciaj pasioj, ĝojas esti
elektita de nia vere pacema kaj vere inter-

, nacia movado kiel la loko de la Konsiliĝoj.
Sed ankaŭ la kongresanaro povos bal

daŭ rimarki, ke ili havas ĉiujn kaŭzojn, por
esti kontentaj pro sia elekto. Oni devas
preskaŭ miri, ke la ekkono pri la eminenta
taŭgeco de Vieno por loko de internaciaj
kongresoj kaj interkonsiliĝoj ne estis is
nun pli ĝenerale disvastigita. La bonega
geografia situo de Vieno ĉe la grandaj
transeŭropaj trafikvojoj, la aparta ĉarmo
de tiu ĉi kunligo de grandurbo kaj urbo
por turistoj, pro la situo ĉe la piedo de
Alpoj, la ravanta pejzaĝa bildo de l' urbo
kaj ĝia ĉirkaŭregiono, la somera beleco de
ĝiaj bone flegataj parkoj, la pacemeco kaj
nacia senpasieco de ĝiaj loĝantoj — jen
kio kaj ankoraŭ multo alia nepre faras
Vienon la plej tatiga kongresurbo.

•
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Esperanto forigas militon
(Dediĉita al la Granda Pacifista Manifestacio, okazonta

lunde, la 11-an de aŭgusto.)

Ne plu milit', ne plu jam!
Ne plu malliberigo!
Ne plu popol-sklavigo !
Ne plu milli'!

Ne plu horn-sang', ne plu jam!
Ne plu malklerigado !
Ne plu homar-bue"ado !
Ne plu hom-sang' !

Ne plu mizer', ne plu jam!
Memoru : pal-virinoj
Kaj ftizaj la knabinoj!
Ne plu mizer'!

Ne plu frenez', ne plu jam!
Vaniĝu la delogoj
De ŝovinist-mensogoj !
Ne plu frenez'!

Ne plu kruel', ne plu jam!
Nenie sur glob' tera
Brulu ĉi sent' infera!
Ne plu kruel'!

Ne plu malam', ne plu jam!
Homaron unu flamo
Kunfor4i povas: Amo !
Ne plu malam'!

Ne plu milit', ne plu jam!
Fratoj ne per armilo
Vi estu: per plugilo!
Ne plu milit', ne plu jam!

Panholzer.
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PROGRAMO
por la

studenta fakkonferenco en Wien
okazonta la 7.•an, 8.• an kaj 9-an de aŭgusto 1924.

7.-a de aŭgusto posttagmeze en la kongresejo.
Prepara kunsido. Interkonatiôo, necesaj
informoj, priparolo de la programo de
la ĉefkunveno kaj de vicordo por paro
lontoj.

8. -a de aŭgusto an'taütagmeze je 8'f2 h. en la fest-
salono de la universitato. Oef-
kunveno. Salutvortoj de la prepara
komitato. Elekto de kunvenestraro. Ko-
nigo de diskutindaj temoj : disvastigo de
Esperanto inter akademiaj studentoj, pro -
blemo de Internacia Studenta Esper-
antista Asocio, deklaroj de teestantaj
delegitoj el ĉiuj landoj kun raportoj.

9.-a de aŭgusto antaŭtagmeze ,8.•a h. En la fest-
salono de la universitato. Pri-
parolo de laboroj organizaj, propagandaj,
instruaj. Daŭrigo de referatoj. Libera
interŝanĝo de opinioj pri proksima j
taskoj de Internacia Studenta Esperanto
Asocio.

1 12 11 h. Fotografado en la universitata
korto.

11 h. Publikaj propagandaj paroladoj
en germana, franca kaj angla lingvoj.

Ĝis nun anoncitaj paroladoj:
F. W. I l l i n g : Pri la problemoj kaj vojoj de la

Esperanto-scienco.
A. M i l d w u r f: Internacia studenta movado.
E. S o n n en f e l d: Praesperanta lingvoformo kaj kon-

kludo el ĝi.
Pluaj prelegontoj kaj parolontoj el inter la studentaro

kaj profesoraro (pri studentaj  aferoj) estas petataj sin anonci
ĝustatempe !

Al la gelaboristoj
Ni taksas nia honora devo, vin plej bonkore

akcepti okaze de la XVIa en nia progresema urbo.
La laboristoj, havante tute propran idearon, vivante
en specialaj cirkonstancoj, ĉiujn okazantajojn rigardas
de aparta vidpunkto. Pro tio, ni aŭstriaj gekama
radoj, aranĝas apartajn kunsidojn, dum kiuj la ge
laboristoj pritraktu siajn specialajn aferojn. Krome
ni montras al vi la urbon Wien aliflanke, de la
flanko de laboro kaj de la rekonstruo. Ni esprimas
nian esperon, ke vi en nia rondo sentos vin hejmecaj
kaj la travivajojn ne nur rememoros duin longaj
jaroj, sed ke ĉi tiuj travivajoj estos por vi instigo,
dediĉi ĉiujn viajn fortojn al nia liberiga laborista

movado. La estraro de Aŭstria Laborista
Ligo Esperantista Wien.

Programo

de la aranĝoj por laboristoj dum la XVIa Universala Kon
greso de Esperanto, Wien, Aŭgusto 1924.

la de aŭgusto. Posttagmeze. Interna laborkunsido de  la
fakkountato.

8a de aŭgusto. Antaŭtagmeze. 1 a fakkunveno, je la
8a—l0a en la malgranda salono de la
kongresejo.

Posttagmeze. Je la la e vizito en la
gasfarejo Wien Leopoldaü (la plej mo-
derna sur la kontinento).

9a de aŭgusto. Antaŭtagmeze. Laborista kunveno, je
la 1 /29a—lla en Magistrata Domo,
IKa ciistrikto, WahringerstraBe 43, 2a
etaĝo, granda salono.

Posttagmeze. Je la 2a Q vizito en
la pulmosanigejo „Kreuzwiese".

l0a de aŭgusto. Antaŭtagmeze. Je la 8a—l0a kunveno
de la aŭstriaj laboristoj, en la grupejo
de „Frateco", Wien, VII., Lerchen-
felderstraBe 1.

Posttagmeze. Ekskursoj al la ĉirkaŭ*
de la urbo.

11 a de aŭgusto. Antaŭtagmeze. Eventuale daŭrigo de la
laborista kunveno, je la 9a— lla en
Magistrata Domo, IXa distrikto, W51-
ringerstraBe 43, 2a etaĝo, granda salono.

Posttagmeze. Vizito en la urbdomo,
renkontiĝo je la 2a antaŭ la urbdomo.

Vespere. Je la 6a Q Internacia Salut-
vespero en la laborista hejmo, XXIa di-
strikto, AngererstraBe 14.

12a de aŭgusto. Antaŭtagmeze. Je la 8a Q vizito en la
domego _Fuchsenf'eldhof• (unu el la
plej raciaj kaj higienaj popolloĝdomoj,
koustraigita de la koluunumo Wien)
kaj en la kooperativaj kolonioj Altmanns-
dorf kaj Rosenhiigel, tagma.nĝo laŭvole
en kooperativa domo Rosenhügel, pro
menado al Hermeswiese, Lainzer Tier
garten.

A t e n t u! La legitimacio, kiu rajtigas partopreni ĉiujn
aranĝojn kaj uzi la specialajn vagonaroju de la tramvojo,
estas ricevebla en la Laborista Informejo (en la kongresejo)
je la prezo de 20.000 aŭstr. kr .

A t en t u ! La horo, signita per Q, estas la ekvetur-
tempo. Oni veturas per specialaj tramvagonaroj de Schwarzen-
bergplatz (p. Ŝvarcenbergplac), ĉe la fontanego (proksime
de la kongresejo). La indikata tempo nepre devas esti
atentata. La specialaj vagonaroj nur kondukas al la

•koncernaj lokoj. La reveturado okazas laŭvole kaj ne povas
esti uzata la legitimacio.

PROGRAMO.
Lunde, la lian de aŭgusto 1924, je  la 7a vespere, en la
granda salono de la laborista hejmo, Wien, XXI., Angerer-

stralle 14

Internacia Salutvespero
je honoro de la eksterlandaj gekamaradoj esperautistaj.

1. Akcepto ĉe haltejo Jedleseerstralle. Marŝo al la labor
ista hejmo.

2. „Socialista marŝo" (virhoro).
3. Salutparolo al la gastoj (Ligprezidanto kdo. Josef Slezak).
4. „La ciganino". nruzikpeco de Balfe.
5. Parolado de kdo. Rasztoczky pri „niaj organizaĵoj."
6. „Ĉe la bela blua Danubo ", valso de Johann Strauó

(virhoro kun muzikakompano).
7. Festparolo de urba konsilanto kdo. Anton Weber (tuja

traduko esperanten).
8. Respondo de eksterlanda kamarado (tuja traduko ger-

manen).
9. „Vagado tra operetoj de Strau1 ".

10. Deldamo de kdo. Hans Richter.
11. „La Internacio" (virhoro).
12. Finmarŝo. „Per propra forto", de Ruprecht.

Muziko teatra deorkestro de lasocialista unuiĝo „Lernej
kaj Infanamikoj" Kantado de la laborista kantunui „o
„Jedlesee ".

R>IEKllóïC .E.

Sentenco en versoj.
Siblas la ond' al la mar' : Vi pensas malprave vin forta.
Kvankam nur parto de vi, ondas laŭ propra mi leg'.
Mugas el fund' la respond' : Jam vi disfluis senforme,
Antaŭ ol nuda la ver' povis konigi al vi.

A. Schnitzler.

Diversaj Informoj,
„Internacia Katolika Unui o Esperantista." Pro -

gramo por „Nia Naŭa" la, 9 a Kongreso6.-9. Aŭgusto 1924
en Wien. 6a de Aŭgusto. „Interkonatiĝa vespero" en la
kongresejo, Konzerthaus, III. , Lothringerstralle, kune kun
tiu de la XVI a Universals Kongreso de Esperanto.  —
7a de Aŭgusto, de la 9a en Minoritenkirche (itala
nacia preĝejo), I., Minoritenplatz: Solena sankta meso  kun
pr e diko. Kantoj: „Venu, sankta Spirito", Meso de Fr.
Schubert. Posttagmeze je la 4 5 , en la festsalono de la.
„Submajstra Domo" (Katholisches Gesellenvereinshaus.  VI.,
Gumpendorferstralle 39): Solena maltermo de „Nia Naŭa"
per la prezidanto de „I, K. U. E.", lia provinciala moŝto
Pro. M e b t a n. O. Piar. Kanto : Himno Katolika. Elekto
de la Kongres-prezidantaro. Post la oficiala salutado :
Ia i a b o r k u n sido,  kaj vespere en 1a domĝardeno : ,,Wiena
amuza vespero." — 8a de Aŭgusto, matene je la 9a,  en
la kapelo de la ,.Submajstra Domo": Sta. meso
kun prediko. Preĝoj el la nova „Esperanto-preĝareto".
„Matenmanĝo" en la domĝIrdeno. De la 10 a ĝis la 12 a ,
en la sama domo: II a laborkun si do. Posttagmeze je la-
2 3, en la kolegiejo de la Proj Piaristoj, VIII., Piaristen-
gasse 43: Ĝenerala kunveno de akciuloj de la Anonima
Akcia Societo, „Espero katolika" ; je la 4 a , en Minoriten-
kirche: Komuna vespera prerado kun prediko  kaj
sakramenta beno. Kanto: „Ni volas Dion', de Moreau,
prediko en esperanta kaj germana lingvoj, litanio de la
plej sankta Nomo de Jesuo, sakramenta beno: Vespere je
la 7 a, en la festsalono de la „Submajstra Domo": F e s
kun  veno: prologo, alparolo dirata de katolika ekster-
landana Esperantisto. Muziko kaj kantoj. „Himno Papa"
de Paul l eller-Paul Mitt•mann  (tradaMgoligin l iatáWa-
permeso de la verkistoj de la ekskolonelo Fr. Zwach. —
9a de Aŭgusto, matene je la 8 1 , a , en Minoritenkirche :.
Sta. meso por niaj m o r t i n t o j kun p r e d i k o. Antaŭta g-
meze en la „Submajstra Domo" de la 10  a ĝis la 12' :
lIIa kaj lasta laborkunsido. Per la kanto: „Granda
Di' ni laŭdas Vin", , ; Nia Naŭa" katolika Esperanto Kon_
greso estos finita. — Dimanĉe, la loan de Aŭgusto, je la
8'/2 a matene, antaŭ la manifestacia kunsido de la XVIa Uni-
versala Kongreso de Esperanto s t a. meso  kun p r ediko
por ĉiuj katolikaj Esperantistoj- kongresanoj, en la Karls-
kirche. (Sidejo de la Liga grupo: Aŭstria Katolika Ligo
Esperantista [A. K. L. E ], Wien, L, Kleeblattgasse 7/L)

Kristanaj Esperantistoj : Publika kunveno estas
anoncata por hodiaŭ (jaŭdon) je la 7'/2 horo, en la dome
de la Kristana Asocio de Junaj Viroj. Eniro : Kenyongasse,
15, aŭ Neubaugürtel, 26, Wien, VIL Parolado kun lum
bildoj pri „La tutmonda servo de la Kristanaj Asocioj de
Junaj Viroj'. La parolado estas tradukota en la germanan
lingvon.

La kunsido estas direktota de S-ro Paul Hübner,
prezidanto de la Kristana Esperantisto, Ligo Internacia,
kaj ĉiuj gesamideanoj estas kore invitataj.

Liberpensnloj kaj Esperantistoj. Okaze de la Kon-
greso aranĝas Aŭ -stria Ligo de Liberpensuloj salutvesperon.
kun paroladoj, en kiu al la eksterlandaj samideanoj-liber-
pensuloj estos donita la okazo ricevi bildon pri la liber-
pensula movado en Aŭstrujo, ke ili povu poste pri ĝi en
sia hejmlando raporti. La paroladoj de samideanoj  estos
tradukataj germanen. La kunveno okazos vendrede la 8-an
de Aŭgusto je la sepa horo en prelegĉambro de Kranken-
kasse (Kaso de Malsanuloj) Magdalenenstr. Nr. 33.

Bontaktika defendo de Esperanto kontraŭ lingvaj
kontraŭnloj. Sub tiu Titolo okazos morgaŭ, la S-an de
aŭgusto, je la 6 vespere en la ĉambro 13 parolado de
sam. Feith el Vieno. Ĉiuj propagandistoj de Esperanto,
esp -aj kursestroj, instruistroj ktp. estas petataj ĉeesti.

Naskolimigo kaj kulturo. Lumbild-parolado pri Nov-
Maltusanismo de Sam-ino 1I ü l 1 e r el Vieno okazos morgaŭ,
vendrede, je la 4 vespere en la meza ĉambrego de l' Kon
gresejo. Precipe grava por gejunuloj. Eniro senpage. Ĉiu
progresemulo oferu ĉi-tiun posttagmezon  al tiu grava
aktualajo!     

0  0 0â

DOROTHEUM
Wien, L, Dorotheergasse 17

Ba1 .1kŸ ^. 1Z0
Aĉeto kaj Vendo de valutoj, biloj kaj devizoj
Aŭkcio de uzad-objektoj ĉiutage de la 15 a

De mardo ĝis vendredo ankaŭ juvelaĵoj. Ekspo
zicio de la 13 a
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BILDO] EL VIENO
el Lechner'a Albumo de Vieno, eldonita de la Universitata Librejo R. Lechner (Vilh. Müller),

Wien, L, Graben 31.
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La placo „Albrecht"
Atbrechtsplaiz -- La Place Albrecht =  — The Square "Albrecht"
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La Monumento de Johann Strauss
Johann Strauss-Denkmal — Le Monument de Johann Strauss — The Monument of Johann Strauss
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La popolgardeno kaj la Atataj muzeoj

Volksgarten und die Siaatsmuseen	 Le jardin public et les musées de l'étai — Public Garden
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La fontano „Mozart"
Mozaribrunnen	 La Fontaine =Mozart. - The Founiatn "Mozart"
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Aüstruja.Akcia Societo por
Aeropianvojaĝoj
Ĉiutagaj FIllhoj de

Prezoj de flugo:

ílliinchen'on Aŭstr. K°J 900.000
Niiruberg'on 1,350.000

Wien
Frankfurt'on
ZŬrich'on

» „ 1,950.000
1,7(30.000

(,Tenĉve'on » 2,350.000
Budapest'on n » 400.000
Rondflugoj super Wien
kaj la Wien'a Arbaro

(Daŭro proks. 20 minutoj) Prezo Aŭstr. Koi 150.000
por unu persono

En Junkers plenmetalaj Limuzinoj

Flugbiletoj kaj Informoj en ,, Oesterreichisches
Verkehrsbureau", Wien I,, Friedrichstrasse 1

Telephon 52 -5. 90

s1111111111111111ie11111111s ■

i
a

■

„ZUM STADTPARK"
I. Kolowratring 1, apud la Urba Parko,

nur unu minuton de la Kongresejo „Konzerthans ",
rekomendas al la kongresanoj sian  oonegan manko-
tablon taĝnzezan kaj vesperan. Moderaj prezoj kaj bona

servado, distinga biero kaj bonaj vinoj.
	 .m1/■MINo

,M=Mismamexamarssualmanramesnawmonntasc

(Aûstria oficejo por trafiko)
Oesterrekhsches
Verke rsbur.:a
Centro Wien, L, Friedrichstrasse Nr.1

(kontraŭe de Sezession)

Telefono : 52 -5 90 Serie. Telegramadreso : Austriaverkehr.

Filioj kaj reprezentejoj en- kaj eksterlande
entreprenoj por ŝipaj kaj aeroplanaj veturadoj.
- Sipkomunikoj al ĉiuj gravaj havenoj. - Propra
banko. - Societaj kaj aŭtomobilaj voja)oj. -

Informoj pri ĉiuj vojag-aferoj.
De la 7a Aŭgusto propra servado en Konzerthaus

(Kon gresejo).
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Plenaj gesamideanoj ! Multaj eksterlandaj samideanoj
plendas. ke ili, serdante hotelon, straton aŭ bezonante ian
informon pri lokaj rilatoj, ne scias al kiu Nin turni, ĉar
ne povas distingi la di-urbajn samideanojn de la fremdaj.
Estas do nepre konsilinde. ke ĉiu Viena esp-isto portu
krom la kongresa insigno, ankoraŭ alian, kiu montru lian
Vienanecon ekzemple rubandeton kun la subskribo: Vieno,
aŭ pinglon kun la nacia blanka-ruĝa fiageto!

fÂlunko al TEKA-avoj! La faka kunveno de kuracistoj
okazos vendrede la 8. de Aŭgusto je la 16-20a horo en
A kademisches Gymnasium, L, 13eethovenplatz 1 (kontraŭe
de la kongresejo).

Rondveturado en salonvagono de la urba tramo por
viziti la famajn urbajn sanitarajn institutojn, okazos Iunde la
11 an. Forveturado precize je  la. 9a horo de Schwarzenberg-
platz. Anoncu vin de d r o S ci s en la kunvenejo.

Aliaj akademianoj aŭ interesiĝantoj estas kiel parto
prenantoj volonte v id ataj.

Fakkunsido por la Filatelistoj. Loko : III Heurarkt,
Kafejo „Ara Heumarkt". Programo:  8. Ailgusto 1924
(Vendredo), 10 h. antaŭtagmeze naalferma kunsido. a) Salut
vortoj de la aran ka.nto; b) Elekto de la estraro. Provizora
tagordo: 1. Fondiáo de la tutmonda filatelista Esperanto -
Asocio. 2. Kreo de Esperanto -Filatelista-Gazeto. 3. Propa-
gando inter la naciaj Filatelistoj, filatelistaj societoj kaj
gazetoj. 4. Eventualajoj. - 9. Aŭgusto 1924 (Sabato)
9 h. ĝis 12 h. antaŭtagmeze eventuala daŭrigo de la labor
kunsido kaj poste interŝanĝado de poŝtmarkoj inter la
ĉeestantoj. 7'i, h. vespera vizito al la filatelista societo
„Theseus", Wien, L Bankgasse 2. -- 10. Aŭgusto 1924
(Dimanĉe) 10 h. antaŭtagmeze interŝanĝado de poŝtmarkoj.
- 11. Aŭgusto 1924 (Lundo) 10 h. antaŭtagmeze. Finunsido.
1. Elekto de la raportanto por la kongreso. 2. Finvortoj
de la estro. Poste interŝanĝado de poŝtmarkoj. - Ciuj
filatelistoj bonvolu certe partopreni ! - Josef K o I n h o f e r,
aranĝanto.

La "Burgaarten" (kastelĝardeno) estas la sola loko
en la mondo, kie dum somero estas ĉiutage prezentataj en
libera aero Sinfoniokoncertoj kaj operoj. Ĉi tiu belega parko
estis la promenejo de la iama iwperiestra familio, kaj estas
post la revolucio malfermita por la publiko. Ĝi estas tre
akustika. Krom la sinfonia- orkestro direktata de koncert-
direktoro Martin Sporr, kunagas ankaŭ §atataj solistoj. -
P r o g r a m o de la sekvontaj tagoj : 6. aŭgusto : Sinf'onikon
certo. 7. aŭgusto : Someromeza nokto  de Shakespeare, muziko
de Mendelssohn. S. aŭgusto: Beethoven-vespero. 9. aŭgusto:
Sinfonikoncerto. 10. aügusto : Teatrajo (Viena komedio: „Im
weil3en Rossel").

t esamideanoj ! Adetu la ofic. Kongresbildkartojn kun
insigno.

Kartoj kun Zamenhof-memortabulo ha.veblaj en la
l ibrovendej o.

La restoracio Francisko Falk „Zum Stadtpark',
fondita dun. la 1873a i la jaro de la tutmonda ekspozicio en
Wien), estas gastejo, en kiu oni en  Wien trovas efektive
bonan, burfe kuiritan manĝon. Sro Falk rekomendas sian
restorite o$ r anonco en fi tiu bulteno. Kio trankvila
konscienco ni povas ege rekomendi ĉi tiun gastejon al la
kongresanoj. (pagita anonco.)

Jurnalistoj ! Raportantoj ! Fakestroj!
Zorgu pri preciza kaj rapida inform-servo en la

„Bulteno" ! L'inj seligoj, raportoj  kaj aktual•tenaaj arti-
koloj venu leg;eble skribite senprokraste en la manojn
de la defsekretario!

BMW	
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ĉiuspeca el nia eldonejo estas lia-
vebla en granda sortimento en la

• Kongresa Librejo. 	 •
Precipe ni atentigas pri niaj kolektoj

Esperanta Bibliotelto internacia	 il
I Nova Esperanto - Biblioteko
•

kaj pri nia gazeto	 •

Germana Esperantisto
(Specimenaj numeroj en la Kongresa Librejo)

étpe^a^lo Ve^lagElle^siek^Bu^210 M
IBadin hi Dr¢stleo.

Minaillan® 	 4111 1111111111111111111110

Restoraio rrancisKo
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^ Fabriko d e Fortepianoj

• • 5tiasny =̂

Wien, VII., Neubaugasse 68.
Telefono 32-4-59, 34 -5 -15.

Pianinoj, koncert- forlepianoj kun angla
aŭ Wien'a mekaniko, bonega kvalito.

Fondita 1894. .

a	 Honora Diplomo
. 	jubilea Ekspozicio 1898.

üt n:eunawnnruenalu;auur.rnmauunuW All rWirtutuia;rrrinauuuntumi wmnrmiturrrun

Opei'o-Restoracio  k-Kafe o 1 ^
Wien, I., Operngasse 8

kontraŭ la Ŝtata Operejo.
Menuoj laŭ fiksaj prezoj kaj laŭ la

manĝaĵoj- listo.

VIAN VOJAĜPAI{AJON 	 '
asekuras kun la plej favoraj kondiĉoj

DER ANKER" 	 •
ĝenerala Akcia Societo por Asekuroj 1.

Wien, I., Hoher Markt 10111  Te 'seóo. s5 >^
	4 .

Wien, VI., Mariahilferstrasse 85/87
(en la komereeĵo ,,'lien")

	 Tel. 54-27 kaj ( 1 -72 --

Veturbiletoj lail ĉiu direkto de en - kaj ekster-

lando, veturbiletoj por ĉiuj v;+por5iplinioj,
asekuro de pakajoj ktp.

Seninterroinpa servo (ankan sabate) de
la 9a ĝis la 17.

ti•.4. ti.1r. •ti.1•. A.. ^..1• ••r.•r ••O.. •ti..^.04. A..•a.- 4 b .
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Burggarten
^ (Kastelĝardeno) ĉiutage je la sa vespere (se pluvas
.4 en la, festsalono de Hofburg)

^ Sinfoniokoncertoj - Operoj - Kabaredoj.
dt 	Ludas la Viena Sinfonio-orkestro.
114 Vendado de kartoj en koncert-direkciejo Vindobona, :
^	 Karlsplatz, vendejbalo, a rt en Burggarten. 	le-
.f. 	 4^sC****V4-43++44$4*-4- 4144444•**tii*4*** ,^*iigwvat

Lauda Kanto
pri

Farina „Gegenüber"
dem Jillichsplatz (kontraŭ Jiilichplaco)

La plej Malnova kaj la plej Bona
KOLNA PARFUMAKVO

a-

^

^
^

Grandaj Vendoj
Favorprezoj de Objektoj
Mastrumaj kaj Vestaj at A.hilZentralnalastVII., Maria-farstrasse • E[ka hiserstrasso.
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Oficiala Organo de la XVI a Universala Kongreso de Esperanto Wien-Vieno 1924
Redakeio : Koncert-Palaco, W ien, III., Lothringerstr. 20.

Redaktoro: Dro Emil P f e f f e r. Nur rekte, kuraĝe kaj ne Ilankigante !

Legeble skribitaj manuskriptoj por la redakcio estu transdonataj en la kongresejo al la ôefsekretario.

Numero 3. Wien-Vieno, vendredo, 8. Aügusto 1924. Aperas ĉiutage.

„ Ciam pli kaj pli, Icomencante de aferoj
bagatelaj kaj transirante al aferoj plej gravaj,
komeneante de aferoj pure materialaj kaj
transirante al ĉiuj flankoj cle la homa spirito
kaj moralo, oni proponados al ni diversajn
rimedojn, kiuj servas al la -fratigado de la
homoj kaj al la rompado de la muroj inter
la gentoj — kaj ĉivil tion ĉi ni povos prijuĝi,
akcepti aŭ ne akcepti, sed ni neniam devos
in blinde forĵ eti antaŭe. Ĉar ĉio, kio serva s

al la fratigado de la gentoj kaj al la rompado
de la mala)nikaj muroj inter la popoloj —
se ĝi nur ne enmiksas sin en la internan
vivon de la gentoj — apartenas al la verda
standardo".

D-ro L. L. Zanzenhof.
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La interpretisto.
En la hodiaŭa „S t u n d e" („Horo"), tre po

pulara Viena ĵurnalo, aperis, videble sub la in
fluo de nia Kongreso, ĉi-suba ĉefartikolo, kiu
estas denove frapanta pruvo por la urĝa ne
ceseco de Esperanto en internaciaj kaj inter -

ŝtataj rilatoj. Ĝi montras evidente, kiel ĉiu
prokrasto en la ĝenerala kaj oficiala akcepto
de nia lingvo flanke de la registaroj suferigas
kaj sin venĝas sur la popoloj, al kiuj la solvo
de la problemo de lingvo iniernacia sin trudas
nun kun elementa nepreco. La R e d.

La Londona Konferenco devis marde
por kelkaj horoj esti interrompita. La inter-
pretisto, kiun la germana delegitaro kun si
havis, tradukis la germanan respondnoton
tiel neprecize, tiel kontraŭ la spirito kaj
kontraŭ la literoj, ke la francoj kaj angloj
ŝanceliĝis inter ekmiro kaj indigno. Por
ke la pordo de intertraktado ne estu tro
frue kun krako fermita, deklaris la germana
delegitaro sian pretecon prezenti siajn ella-
boraĵojn skribe. Por povi ilin prepari, devis
la tuta Konferenco esti je kelkaj horoj
prokrastita, la bona agordo disvaporiĝis,
la temperaturo de la sentimentoj falis je
kelkaj gradoj kaj de la lipoj de profesiaj
diplomatoj flu jis mokanta rideto.

Interpretisto, kiu tradukas malbone,
estas spirita parenco de lakeo, kiu la vinon
anstataŭ en la glason verŝas sur la buston
de la ĉetable sidantaj sinjorinoj, de droŝ
kisto, kiu anstataŭ veturi sur la strato ve

turas en la stratfoson, de ĉambristino, kiu
la dekstran ŝuon kunlaĉas sur la maldek
stra piedo. Ĉe tio disponas ĝuste la ger
manoj pri la plej bonaj intelektaj helpfortoj,
pri la plej lertaj spiritaj metiistoj, pri la
plej eminentaj disvastigantoj de l' lerneja
scio. Neniu alia nacio ol la germana kal-
kulas tiom da konantoj de fremdaj lingvoj

L. N. TOLSTOJ. Granda amiko kaj pioniro de Esperanto en Rusujo,
1828-1910 la plej tegata moderna verkisto, kies verkoj estas

lradukitaj en pli ol io lingvojn: Anna Karennina,
Edzi ;o pro amo, Kio estas religio, Milito kaj prudenta,
Moderna sklaveco ktp. -- Busto de Trubeckoj. —
Vidu la noteton en ia hodlatla kroniko.
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en siaj vicoj. Tio estas almenaŭ la maliceco
de 1' objekto, ke la interpretisto, kiu devis
konstrui la plej primitivan ponton de inter-
kompreniĝo, ne alkreskis al la alteco de
sia tasko. Oni ne devas tiel senpripense
tuj forpuŝi de si la suspekton, ke la in
terna koniraŭslaro kaj opozicio de la
naciistoj kontraŭ la rekonstruo de Eŭropo
subite eksplodas en neartikulitaj sonoj kaj
falskomprenoj. La interpretisto, kiun la ger
manoj venigis al Londono estis — kiel

ŝajnas   pli interpretisto de la sentiment-
oj, regantaj ekster la kadroj de l'inter-
traktado. Li tradukis ne la sonon, kiun trin-
kis lia orelo, sed la sentimenton, kiun
li alportis kun si.

La germana poeto Grillparzer diris pri
la germanoj, ke ili estas nefeliĉa popolo,
ĉar ili havas la fantazion tie, kien ĝi ne
apartenas. La interpretisto devas la pensojn
de unu popolo enporti en la sonformaĵojn
de la alia kaj li -- por tiel diri — kunŝovas
la spiritajn seĝojn al si reciproke. Sed la
germana interpretisto ne povis sian ro
mantikecon de la sentoj lasi hejme. Li havis
la stelplenan ĉielon de la Kant'a ideo super
si kaj la rnoralan leĝon de naciaj politikistoj
en si kaj eble tial oni ne povis interkom-
preniĝi, ĉar la germana interpretisto estis
tro profunda . . .
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Kanto de l' laboro.
(Dediĉita al la fratoj laboristoj kunvenintaj por

la XVI-a.)

Eksonu kant' pri l' fianĉin',
Unua homa amikin',
Valora pli ol or'.
Riĉaĵo ĉia en la mond'
Elfluas el ĉi tiu font':
Glor' al labor' ?

Kiam ankoraŭ kiel best'
La hom' en praarbara nest'
Sin kaŝis kun angor',
Kiel li venis al la pan' ?
Nur per laboro de la man'
Glor' al labor' !

Kaj kiel Galilei jam
Vokis al tuta mond' kun flam' :
La mond' sin movas for!
Vi voku : Per laboro, jes,
La mond' sin movas en progres'
Glor' al labor' ! 	 M. Polland.
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' 	 `P U T M O N ® A V O J A 6 ^t^ 	v e n d a s veturbiletojn por fervojo kaj vaporŝipo al ĉiuj
_
, 	landoj de la tero, lokojn en litvagonoj, ŝ a n ĝ a s monon,
° 	 f ,̂.^ 	"^ 	°	 havigas biletojn por rondveturadoj en la urbo, asekuron de
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 - 	v>^t 	vojagpakajoj, logejon en botelo, gvidlibrojn por vojaĝoj  kip.
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	 Kongresa Bulteno	 Nro 3

Dokumentoj por laXVIa.
Raporto de la Prezidanto de la Kon-

stanta Kongresa Komisiono.
'Estas .mia devo, raporti al la XVI-a Kongreso

pri la funkciado de la Konstanta Komitato de la
Kongresoj, ail Konstanta Kongresa Komisiono
(K. K. K.) dum la periodo inter la XV-a kaj XVI-a
Kongresoj

La XV-a Kongreso en Nuremberg° per pli-
multo da voĉoj esprimis la deziron, ke la XVI-a
okazu en Bulgarujo, en la urbo Sofia, prefere ol
en Viena, el kiu urbego ankaŭ estis ricevita grava
invito. Iom poste, tamen, la invitintoj en Sofia pro
diversaj kaŭz6j devis rezigni pri sia propono. La
Centra Komitato do decidis okazigi la XVI-an
Kongreson en Vieno ; kaj en .oktebro lasta g ia
Prezidanto sciigis tion al mi, par ke la K. K. K.,

_al kiu laŭ la Kongresa Regular° estas komisiataj
la f;reneralaj preparoj, povu plenumi sian taskon
kun la kunla,boro de Loka Kongresa Komitato
(L. K. K.) en 'Views.

En la komenco estis komunikataj al mi la nomoj
de la L. K. K., jene:

Unua Prezidanto S-ro Johan° Schröder.
Dua Prezidanto : S-ro Otto Simon.
Tria Prezidanto : S-ro Oskar Zimmerman n.
aefsekretario de la L. K. K. kaj Organizanto

de la XVI-a: S-ro Franz Schad e.
Aliaj anoj, por diversaj fakoj; S-roj Walter

Smita 1, Josef S cb am ane Eugen M. Hai sle r,
Karl O. Siko r, Ferdinand Hartwich, Edmund
S s kaj Franz Z wac h.

Oni proponis. kiel reprezentantojn de la XVI-a
en la K. K. K., S-rojn Schröder kaj- Simon,
por okupi la lokojn de la du anoj por la XIV-a
elirintaj. Ili estis akceptitaj, kaj la K. K. K.,
kies konsiston (laŭ mia lastjara raporto de 24-a
de Julio 1923) aprobis la XV-a Kongreso, tia-
maniere plenigis, jene:

Honora Prezidanto Generalo II. Sber t.
Prezidanto: J. M. Warde n.
Vicprezidanto : Edmond Priva t.
Ĝenerala Sekretario : Gabriel Chave t.
Kuratoroj de la Kongresa Kaso : Generalo

Sébert kaj J. M. Warden.
Anoj por la XV- a: R. Ledermann kaj O.

Pilhofer.
Anoj por la XVI- a: J. Schr U d e r kaj O.

Simon.
La K. K. K. intenilatinte kun Vieno, trovis

ke la L. K. K. frue komencis labori energie por

prepari la Kongreson kaj jara pripensis kelkajn no-
vajn ideojn por ni a . ĉiujara festo. Kiel kutime, la
unua tasko de la K. K. K. estis fiksi la daton de
la Kongreso kaj la kotizon de kongresatioj. Post
zorga konsiligo kun la L. K. K. ni fiksis la daton
6 — 14 de aŭgusto, kun speciala rilato al la cir-
konstancoj de la programo skizita de la L. K. K.
Pro la ankorati neordinara valuto en multaj landoj,
Ja kotizon oni arangis same kiel en la lastaj jaroj,
rezervante tamen al la L. K. K. la rajton ŝangi,
se necese, la kotizon por landoj kun nefiksa kurzo.

Por gvidi al la L. K. K. en la prepara laboro
de la Kongreso kaj por evitigi kelkajn erarojn de
iuj antatiaj kongresoj., la K. K. K. pretigis specialan
Instrukciaron. La kompiladon de tiu Instrukciaro
el la arkivoj de la K. K. K. ni Suldas al la sin-
doua laboro de S-ro Chave t, kiu estis generala
sekretario de la Komitato dum multaj jaroj kaj
havis vastan sperton pri kongresaj aferoj. Gia celo
estas, plisimpligi la laborojn de lokaj komitatoj. La
Viena L. K. K. raportis al mi, ke gi jam trovas
la Instrukciaron tre valora: kaj espereble gi ankaŭ
utilos por venontaj kongresoj. • Simile, por gvidi la
arangantojn de fakkonferencoj okazontaj dum la
Kongreso, S-ro Schade pretigis alian instrukciaron,
por klarigi iliajn celojn, labormetodojn ktp. Tiu
dokumento ŝajnas ankaŭ tre utila.

La L. K. K. proponis poi la programo de la
Kongreso iom malsaman arangon al okazis is nun;
nome, ke en la komenco estu nur interna malfermo
de la Kongreso, kun kunsidoj de fakkonferencoj,
poste en la mezo de la kongressemajno granda
publika Esperanta manifestajo, kaj en la finaj tri
tagoj la ordinaraj laborkunsidoj de la Kongreso.
Pro la motivoj antaŭmetitaj de la L. K. K., la
K. K. K. konsentis al la propono, por ke la nova
arango estu provita ĉitiujare.

Kun granda bedatiro mi devas raporti al la
Kongreso la eksiĝon de S-ro G. Chavet el la ofico
de generala sekretario de la K. li. K. Kiam, laŭ
la peto de D-ro Zamenhof, oni starigis la Esper-
antistan Centran Oficejon en Parizo en 1905,
S-ro Chavet fariĝis g ia Sekretario. La dua Kon-
greso (Geneve., 1906) kreis Konstantan (4eneralan
Sekretariejon de la kongresoj. De tiu data S-ro
Chavet estis unu el la kongresaj sekretarioj. En
1909 li farigis (.'efsekretario de la Kongresoj kaj
Ci'enerala Sekretario de la K. K. K., kaj li estis
reelektita de Ĉiuj sinsekvaj kongresoj. Duin preskail
dudek jaroj, do. S-ro Chavet fervore kaj lojale
laboris por la Esperanta •movado, doninte sian
tutan forton por &ia antaŭenigo. En februaro lasta
li sciigis al mi, ke, pro siaj aliaj profesiaj okupoj,

por Esperanto, li devis kun granda bedaŭro peti
la akcepton de lia neatendita eksigo, kin lasis nin
en granda embaraso.

Pri la' tagonlo de la XVI-a Kongreso, mi
devas raporti, ke la sola speciala demando is nun
ricevita por esti priparolata ĉe la Kongreso, estas
propono de la Pola Esperanto-Asocio (antaŭe Pola
Esperantista Societo), pri disciplina rilate al lingvaj
aferoj. Ĝia teksto estas:

Konsid.erante, ke multaj Esperantistoj ne
tute konformigas, en la praktika uzado de la
lingvo Esperanto, al la lingvaj opinioj de la
Akadetnio de Esperanto kaj de la Lingva
Komitato ;

Konsiderinte, ke, post la morto de la kreinto
de Esperanto, Doktoro Lazar° Ludoviko Zamenhof,
la ambaŭ suprecititaj institucioj estas la plej alta
aŭtoritato en la aferoj de la lingvo Esperanto,,
al kiu ĉiuj Esperantistoj devas submetigi en la
nomo de unueco de nia lingvo, havanta tiel
grandan signifon por g ia plua disvolvo kaj
propaganda :

La XVI-a Universala Kongreso de Esperanto
turnigas al ĉiuj Esperantaj organizoj kaj gazetoj
kaj al 6iuj individuaj Esperantistoj, kun peto kaj
postulo, ke ili konformigu al ĉiuj lingvaj opinioj
de la Alsademio kaj de la Lingva Komitato.*

En unueco nia forto!
Krome, la Kongreso ricevos, kid arangite per

la interk-onsento de Helsinki:
Raportojn de la Oficialaj Institucioj (L. K.

kaj Akademio, K. K. K., K. R., U. E. A. kaj C.K.);
Komunikojn de rezolucioj de Fakkunsidoj ;
Invitojn por estontaj kongresoj.

La definitivan tagordon de la laborkunsidoj
fiksos la K. K. en sia kunsido antaŭ la komenco
de la Kongreso.

8. Julio 1924. J. M. War den,
Prezidanto de la K. K. K.

Salutoj por la XVI-a.
(Telegramoj kaj leter-ekstraktoj.)

kiuj jam lasis al li neniom da tempo disponebla

Internacia Oficejo de la Paco Bern sendas al
Ja Esp. kongreso siajn plej bonajn dezirojn kaj
salutojn en plena simpatio kun giaj celaclaj; iciditte
kiel tre tiuj-ĉi servas al la paco.

L. Kun la plej granda danko pro la afabla
invito mi havas la honoron sciigi la Satatan lokan
komitaton, ke la generala konsulejo per la oficestro
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La bonfaranto.
En la novjara tago 1932 proklamis la amerika

milionulo Charles M. E. Chugge en la gazetoj de
Nov-jorko :

„Mi decidiĝis pagi al juna laboristo, kiu pruvos,
ke li jam de dek jaroj estas okupita en karbo-
minejo. stipendion por vojago ĉirkat la tero. Tiu
di vojaĝo okazos en societo de mia sekretario, iros
de Nov-Jorko tra Japanujo, la malaja insularo, tra
Hindujo, tra Rua Maro al Eŭropo, restado ĉe
Riviera, en Italujo, Francujo, Gerrnanujo, Skandi-
navio, Ruslando, tra Krimeo al Malgrand-Azio,
poste al Egipto, en la centran Afrikon, poste laŭ
longe de la marbordo al Kapurbo. Parto de la
vojago estos dediĉita al Aŭstralio, kiun la vojag-
onto, se plaĉos al li, povas enmeti en la programon.
La datiro de mondvojaĝo estas fiksita je tri jaroj ;
por preparo (lernado de lingvoj k. t. p.) estas kon-.
sentita unujara restado en Nov-Jorko. Ministoj
almenaŭ tridekjaraj povas konkuri pri tiu ĉi stipendio.

Kondiĉoj por la aspirant° :
1. Li devas de almenaü dek jaroj esti ministo.
2. Li devas pruvi naturan inteligenteco-n,

freŝan observadon, viglan temperamenton.
3. Li devas skribe konsenti post la fino de

Ja vojago labori plu denove dek jarojn en la sama
minejo.

Oia protekcio estas esceptita. Pri la elekto de
1' premiito decidos ses sendependaj viroj, nornitaj
ne de mi, sed de la plej ŝatataj verkistoj de
Ameriko.

Por la kostoj de la voja,giss mi destinas 80.000
funtojn sterlingajti. La vojago povas do esti efektiv-
igita kun la plej granda komforto.

Mi mem volas ekkoni la stipendiulon nur post
lia vojago. Charles M. E. Chugge."

aio iris korekte kaj sen korupteco. El inter
proksimume 6000 peticioj, kiuj alvenis elektis la
komisiono 240, kiel speciale k.onsiderindajn. Poste
decidis la loto. Sekve efektive senpartie. La 32-jara
ministo Francis Rooth el Nov-Orleano havis la
ŝancon, ke lia peticio estis eltirita el la urno.

Rooth estis fraŭlo, kiu laŭvere aspektis jam
kiel kvardekjarulo, -ear oni ne laboras sen post-
signoj en karbominejo. Lia barba vizaĝo estis seri
oza kaj malgrasa, liaj okuloj ankoraŭ brilantaj, sed
tamen jam melankoliaj, kaj ank-aŭ lia alta gracia
figuro estis jam join antaŭen klinita. Kiam li estis
ankorati juna homo, li estis verkinta poemojn al
iu juna knabino kaj li aldonis ilin al sia peticio,
kvankam li mem havis plu nenian komprenon por
la halo de la poemoj el sia ebria juneco. Entute
li skribis la peticion preskaŭ ne serioze, sed Serce,
li sendis gin, atendante nenian respondon. Kiam
iun matenon oni vokis lin el la ŝakto supren en
la kontoron de la societo, por informi lin, ke li,
Francis Rooth, estas la feliĉulo, kiu kun la helpo
de sinjoro Ch. M. E. Chugge nun faros trijara.n
mondvojagon, tiam en la unua momenta li et ne

estis gojigita, ĉar li aŭdis nur la vortojn, sed
ankorati tute ne sentis ilian signifon.

„Vi eê ne ridetas?' diris la oficisto.
n Ho jes", rediris Francis, penante fari afablan

mienon.
Nun oni tralegis al li ankoraŭ unufoje ĉiujn

kondiĉojn. Tion li devis subskribi.
,,Nur unu punkto estas grave, diris la oficisto.

,Vi devas kontrakte konsenti post la fino de la
vojago denove dum dek jaroj servadi ĉe ni. Sin-
joro 'Charles M. E. Chugge ne volas vin por ĉiam
elŝiri el via ekzistenco kaj tial li postulas, ke vi
al li — ĝi estos espereble nenecesa, — donu la
rajton, vin eventuale ankaŭ per nia fabrika gardi-
staro, per niaj Pinkertonanoj venigi denove en Ia
ŝakton. Sed tio estas ja nur la plej ekstremaj
eventualecoj, kiuj ja neniam okazas. Ĉe kontrakto
oni devas tainen pensi pri ĉio !"

Francis Rooth subskribis.
ITnu jaron li vivis en Nov-Jorko, lernis franco,

germane, itale, lernis sin bele vesti, bonege mangi,
paroli kun sinjorinoj. Li estis instruata en pian-
ludo, venis en la grandajn teatrojn, en la operejon;
li lernis veli, remi, nagi. Dum la tuta jaro li vivis
en vilao ĉe la marbordo, juna pentristo estis lia
amiko, kiu klarigis al li la belecon de la maro, la
miraklojn de l' vespera suno, la grandiozon de

vintra pejzaf,s,o. Kun la kuzino de tiu pentristo
li ofte dum tutaj tagoj estis ekstere sur la maro
en malgranda jahto kaj tiel li ricevis la lastan po-
luron, la amindecon de l' koro.

aa-
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DOROTHEUM
Wien, L , Dorotheergasse 17

13 a ra k. f a. lz
Aĉeto kaj Vendo de valutoj, biloj kaj devizoj
Aŭkcio de uzad-objektoj ĉiutage de la 15 a

De mardo is vendredo ankaŭ juvelajoj. Ekspo-
zicio de la 13 a    
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respektive ties anstataŭanto estos reprezentata ĉe
la festkunveno.
Kun. la esprimo de perfekta ŝatado Ĝ e n e r a la
Konsulejo dela Respubliko Clehoslovaka

en Vieno.
L. La Aŭstria Ligo por la Ligo de Nacioj,

kiu en simila maniero por la Esperanto-movado
kaj por la reciproka sinkompreno kaj kunlaboro de
la popoloj estas aganta, salutas la partoprenantojn
de la Kongreso plej kore kaj deziras al la kon-
siliĝoj la plej bonan sukceson. Ni permesas al ni
por la festkunsido sendi delegitaron.
En la nomo de la prezidantaro de Aŭstria Ligo por
1a< Ligo de nacioj la ĝenerala sekretario A. M ül l e r.

L. Dediĉante al la afero de Esperanto la plej
viglan intereson, ni deziras al la konsiliĝoj de la
kongreso plenan sukceson.

Viena f o i r o, Akcia societo.

L. Mi permesas al mi sciigi la sekretariejon
de la Universala Kongreso en Wien, ke mi kiel
reprezentanto de la akademio por mondkomerco en
Wien ĉeestos la festkunvenon. Plej respekto
Prot.Fritz D i n d e I, Akademio por MondkomercoWien.

^,. Kun la plej bonaj deziroj por kiel eble plej
bela kaj sukcesplena trapaso de la kongreso mi
subskribas
Dr. Rud. 0 r t m a n n, Kortega Konsilanto, ministerio

por instruado.

T. XVI-a estu inda al la Unua.
Prof. Otto S i m o n, L. K., Boulogne-kongresano.

T. Sveda samideanaro fidele sopire salutas
kongreson.	 L. Ny 1 e n,. prez.

L. Ni deziras al via kongreso la plej bonan
trapason. U r b e s t r a r o I n n s b r u c k (Tirolo).

L. Akceptu la certigon, ke ni plene ekkonas
la signifon de internacia helpa' lingvo por la
komercista mondo kaj ni ĉiam penos akceli tiujn
viajn celadojn. Kun perfekta altestimo
Prezidejo de Gremio de Komercistaro

en G r a z (Stirio).

L. Ni permesas al ni per tiu-ĉi vojo al la
respektinda Kongreso deziri la plej bonan sukceson.
(Ii kontribuu al tio, ke la ideo de Esperanto trovu
ĉiam pli grandan disvastiĝon, por akceli la spiritan
kaj ankaŭ ekonomian avantakon de la tute+ homaro,
H. H a a g e n, vicprezidanto de l'Catnbro por

komerco, metioj kaj industrio en Salzburg.
L. Mi deziras al via kongreso por viaj inter-

traktadoj kiel ankaŭ entute por via afero la plej
bonan sukceson.
Prezidantaro de la Ĝacubro por Laboristoj kaj

Oficistoj en Salzburg.

La 14-an de oktobro 1'934 surpafiis Francis
Rooth la grandan anglan vapor  p ipon „ Viktoria",
la juna pentristo akompanis lin kiel sekretario.
Sur la 'ipo atendis sendito de mister Charles M.
E. Chugge la mondvojaĝanton kaj transdonis al li
ĉeklibron, {:iun li — ekster la. stipendio — estis
uzonta en la . grandaj mondurboj de Tokio ĝ is
Stockholm. Por ĉiu urbo estis al li konsentitaj
1000 funtoj, sed denove sub la kondiĉo, ke ili
estos eluzitaj, tio estas elspezitaj en ĉiu urbo.

Neeble estas priskribi, kiel Francis Rooth ĝuis
tiujn tri jarojn. La japana mirakla mondo, la pra
eterna grandiozo de la hindaj arbaroj, la. eleganteco
de Riviero, la suna kaj stela belego de marveturoj,
lia amikeco kun la pentristo, komence la sopiraj.
leteroj de la kuzino, la ĝuadoj en Parizo, la heleco
de l' norda pejzaĝo, unu nokto en la dezerto sub
.flava ĉielo, poste la vojaĝo per la transsiberia fervojo
tra senhomejo kaj silento, subite  en Moskva antaŭ
la grandiozo de Kremlo, somera monato  ĉe Lido en
Venecio, en la suno preskaŭ nude sur  " la marbordo
kuŝ;ante apud la plej belaj virinoj de Eŭropo ; en
Ronno poste li mallevigis sur la genuojn antaŭ
Miliaelanĝelo, en Nizza li .travivis- la plej frenezan
karnavalon de l' mondo, poste li estis subite en
Malgrand -Azio, en la elsekiĝintaj, elmortintaj lokoj,
tiel karaj por multaj. Li fariĝis pli juna de tago
al tago. Lia amiko, la pentriŝto, estis provizita per
leteroj al la plej afablaj homoj de lit tero. Li
konatiĝis kun la grandaj' poetoj de Eŭropo, ankoraŭ
pli, kun la veraj granduloj de ĉiuj landoj, starantaj
super la gloro, kun la plej noblaj karakteroj, kun
la plej delogantaj virinoj, sed ankaŭ la kavernojn
de mizero, de senlumeco, de nudeco, de malpurajo
li vidis, por de ili plej rapide forkuri. Sian plej
feliĉan tagon li travivis sur Javo. Sed pri tio
alifoje.

Daŭrigo sekvos.

T. Koran gratulon por la kongreso sendas la
Esperantistaro en Shanghai (Ĥinujo ).

L. La membroj de la Loka Esperanto-Grupo
A n a h u a c en Tampico (Meksiklando) havas al
plezuron, sendi al vi per sia komitatanino S-ino
Matilde Jaquel de Guerra siajn plej varmajn
dezirojn por la plena sukceso de la Kongreso.
La estraro por la ,Esp.-Grupo A n a h u c, Tampico

(Meksiko).

(Daŭrigo sekvos.)

Viena kabaredo prezentata de
„Vesperto ".

Dramatika Rondo Esperantista.

Bonvenon, gesamideanoj, post longa, laciga
vojaĝo. Jam ni aranĝis por vi agrablan senlacigou
en formo de Viena kabaredo. Gi certe preparos al
vi ĝuon por oreloj kaj okuloj, incitos viajn rid-
muskolojn kaj forgesigos al vi por kelkaj agrablaj
momentoj la monotonecon de la vivo. Hodiaŭ', la
Man de Aŭgusto je la 21' (tia vespere) okazos en
la kongresa kabaredejo nia dua kabareda prezen-
tado, aranĝita de „Vesperto", Dramatika Rondo
Esperantista. Riĉeco kaj varieco de la programo
garantias al la vizitontoj plenan ĝuon kaj kontentigon.

Niaj vienaj kabared-aktoroj de „Vesperto•' pre-
zentos „S e n s a c i o n", epizodon, plenan de misteraj,
spirhaltigaj scenoj kaj pago post pago preparigas
ĝuiga solvo el labirŭ,t:aj impresoj kaj komplil<ajoj.
hantistino gajigos per siaj modernaj kansonoj la
aŭskultantaron, duin desegnisto de karikaturaĵoj
„pagtigos" certe la okulojn de la rigardemuloj,
glitigante per nekredebla rapideco kaj lerteco desegn
ilon sur blanka papero, por kvazaŭ per sorĉa vergeto
aperigi sur ĝi karikaturajn bildojn, jen ridigajn,
jen beletajn.

Kaj la fama viena komponisto Franc Schubert
reviviĝos, kaj montros ĉarmetan epizodon el sia
vivo. Li konfesos al la publiko sian sekretan amon;
rava sonĝo en formo de ĉarma feino ĉirkaŭteksas
lian koron kaj inspiras al li tŭnojn, per kiuj li
deklaros sian senton al sia aniata knabino. Muzika
akrobato kun siaj ekscentrikaj kaj ridegigaj faroj
plene okupos la orelojn same kiel okulojn.

„Oni serĉas fianĉinon'." estas la .nomo
de originala. burlesko, kiu certe formos fa kuluii-
nacian punkton de nia kabareda vespero. Ĝi mon-
tros al la publiko la eltrovemon de amo, kiu dis-
volvos antaŭ la okuloj de l' rigardantoj aron da
scenoj plenaj de komikaj situacioj. f i gvidos sur la
scenojn ruzan detektivon, kiu sin lerte igas tuj
respektata de ĉiuj kaj ĉiam restas estro de la
situacio. Ankaŭ naive trokuraĝa vojaĝesploristo
aperos, kiu ĉiam estas viktimo de progresantaj
okazajoj. T r i o b la g e f i an ĉ i ĝ o sekvas la solvon,
kaj kronas la tutan scenaron. La tuta burlesko
estas akompanata de ĉarmaj kantoj kaj dancoj.

Entute la unua kabaredo kontentigos certe
ĉiujn, kiuj i atas agrablan , distran amuzon.

Do tial vizitu hodiaŭ je la 21 a (9a vesp.)
nepre la Vieuan kabaredon, prezentotan de
„Vesperto" en kongresa. kabaredejo , 1. Rot-
gasse 3,

Kabaredaj aranĝoj dum la XVIa  .

Merkrede la 6an de aŭgusto je la. 8a : Viena kabareda
prezentado de „ esparto".

Ĵaŭdo 	 la 7 an je la 8 a : lnternacia kabaredo.
Vendrede la 8atn je la 7 a : Lumbildparolado .Maks kaj

Moric" de B u sc h, traduko de kol.L w a e h.
Je la 9 }a : Viena kabaredo de ,Vesperto  • .

Dimanue la 10an je la 10 a : Viena kabaredo de „Vesperto".
Lunde	 la 11 an je la 10 a : Internacia kabaredo. „Morto

de delegito de U. E A."' prezentata de ..Kon-
kordo', kabareda grupo el Zagreb (Jugoslavio).

Marde	 la 12 ai je la 10 a : Internacia kabaredo.
)Merkrede la 13 an : Granda ĝardena finfesto en „V a r i e t c a

u r bo', Prater, kun ridega programo.

Diversaj Informoj.
Ekzameuoj de la Internacia Instituto de Esperanto.

Merkredon, la 6-an, okazis eu Konzerthaus ekzamenoj de
la Internacia inst.ituto de Esperanto Kunsidis tie pur ek-
zameni la Itandidatojn, Dro Privat ( franca lingvo), S•ro
lsbruclier tholanda lingvo), S-reeEdmon.ds (angla
lingvo), S•ro Schamanek (germana lingvo .

Sukcesis en la parola parto de la supera ekzameno
(rajtiganta pretigi instruistojn) d u kandidatoj, kiuj. poste
preparos tezon pri donita temo por la skriba parto.

En la parola parto de la ekzameno por atesto pri
kapableco trajtiganta instrui la lingvon) sukcesis sep kan-
didatoj, kiuj tuj poste faris la skriban parton. La nomoj
de la sukcesintoj estos auoncitaj poste.

Ruĝa Krnco: La unua faka kunveno de la Ruĝa
Kruco okazos sabaton, 9. aŭgusto, je la l0a horo matene,
en la Gimnaaio Akademia. Raporto pri la progreso dum

la lasta jaro, proponoj el diversaj landoj, organizo de Ia
movado por la venontaj kongresoj, ktp.

Geanoj kaj geamikoj de la Ruĝa Kruco en la tuta
mondo estas respektplene petataj ĉeesti tiun gravan kunsidon.
Rodolfo 1:I o r n e r, delegito de la Internacia Komitato de la
Ruĝa Kruco.

Tolstojanoj I Ĉiuj partoprenantoj de 1' Kongreso, kiuj
sin interesas por Tolstoj, estas invitataj viziti la Tolstoj
vilaon, la vilaon kun la Esperantostelo en Wien, XVIII.,
Hockegasse 71, kaj la en ĝi troviĝantan Tolstoj-bibliotekon,
la al Tolstoj dediditan publikan sidbenkon kiel ankaŭ la
belan vidaĵon de Vieno kaj dirkaŭregiono, prezentiĝantan
de tie. Dimande, la 10-an de aŭgusto, je la 3-a horn atendos
de la eniro de Koncert-Palaco unu sinjoro kun la verda
Tolstojflago tiujn, kiuj dezirus kune veturi al la Tolstoj-
vilao en Pŭtzleinsdorf, atingebla per la elektra tramvojo
en 40 minutoj.
Internacia Ligo de Esperantistoj Puat- kaj Teleĥraf

olleistoj (Ilepto).
Raporto de la kunveno de la 7 de aŭgusto je la

15 horo.
Provizora kunveno. 15 personoj deestas. Prezidas sro

S p i e l m a n vicprezidanto de ilepto.
Sro de Marich ĝenerala direktoro de „la tt`tmonda

polica ligo" kaj sro Fuchs, reprezentanto de la „tutmonda
ligo de la ordo" salutas la kunvenantojn je  la nomo de
tiuj asocioj.

Dro Spielman salutas je la nomo de la estraro de
ilepto kaj deklaras ke la nuna hodiaüa kunveno estas nur
p r e p a r a kaj por konigi la tagordon de la grava morgaüa
kunsido. Li resuuaas la rezultatojn de la pasinta administra
jaro kaj la sukcesojn atingitajn. Li ricevis 13.600 sub-
skribojn por la granda petskribo adresita al la poŝtaj ad
ministracioj. La ligo adresis petskribon al la poŝta univer
sala kongreso de Stockholm por demandi ke 1. la admini-
stracioj povu korespondi esperante ; 2. la adininistracioj
rekomendu kaj subvenciu la instruadon de Esp. al la junaj
gepoatistoj ; 3. enmetu esperantan angulon en la oficiala
gazeto de la posta unuiĝo; 4. metu afiŝojn aŭ stelojn verdajn
îie la gidetol kie dejoras esperantistoj ; 5. esperanto estu
akceptata kiel klara lingvo en telegrafio. La kunveno
decidas sendi telegramon al la kongreso de Stockholm por
esprimi tiujn dezirojn.

Sro Spielman konigas ankaŭ, ke la svisa administracio
apogos tiun petskribon kaj de nun pagos la kursojn faritajn
por la gepoŝtistoj.

Morgaŭ kunveno por diskuti pri la raportoj, la nova
statuto, la gazeta demando kaj la kotizo.

La sekretario C o u r t  i n a t.

Invito de Ekonomia-Kultura Societo „1Vikng44 .
La Ekonomia-Kultura Societo „Wikug" ara.nnas por

la partoprenantoj en la X VI-a Universala Kongreso de
Esperanto en Wien:

Ie: la 7-an, 8-an, 9-ran kaj 12-an de Aŭgusto:
rondveturojn en - luksaj vagonoj de la Urba Elektra

Tramvojo sur Ringstrassc, Mariahilferstrasse Schónbrunn-on
kun vizito de la iani Imperiestraj Apartamentoj eu

la somerpaljaco Sebilnbrunn km de la Schŭnbrunn'a_  beato
kardeno (Menagerie).

Forveturo je la 15-a de Schwarzenbergplatz (antaŭ
la Fontano), reveno sur Schwarzenbergplatz je la 19-a.

Prezo por unu persono, kune kun la  enirpagoj en
Schánbrunn, 56.000 Kronoj.

Biletoj estu adetataj en la Akceptejo unu tagon  antaŭ
la intencita partopreno.

Ile: la 7-an, 8-an, 11-an kaj 12-an de Aŭgusto:
rondveturojn en luksaj vagonoj de la Urba Elektra

Trzatnvojo sur Franz-Josefs-Kai. Scbottenring, Wahringer-
strasse kaj en aŭtomobiloj al Kobenzl (kafejo kaj restoracio
kun belega tii-kaŭvido super Wien kaj malproksimen al la
Aniaŭ-A1poj).

Forveturo je la 15-a sur Schwarzenbergplatz (ante.'
la Fontano!, reven sur Schwarzenbergplatz je la 19-a.

Prezo por unu persono 55.000 Kronoj.
Biletoj estu adetataj en la Akceptejo unu tagon untaŭ

la intencita partopreno
111 e: la 12-an de Aŭgusto:

rondveturon sur Danubo per speciala luksa lipo , Leda"
de la Societo por veturado per vaporŝipoj sur Danubo.

Forveturo de Wien al la enâipikejo. Weissgarberlande
Ill-a kvartalo (tramvoj-linioj 2. EI  krij J 5) je la 15-a. Ve-
turado en Danubo kanalo malsupren ĝis ĝia influo en
Danubon, rondveturado tra la vintra h a veno kaj veturado
koutri uiflue sur la ĉ fa ,•iveregŭ ĝis Nussdorf kaj kunflue
ĝ;s Weissgifrberlitude, reveno tie je la 18 30 (se la profun-
deco de akvo estas malfavora, la lipo veturas kontraŭflue
nur )";ia Reichsbrücke kaj reveturos ĝis Weissgarberlande).

Sur"sipe malvarmaj manĝaĵoj knj f.riukaĵoj (bufedo!).
Veturo prezo por unu petsuno 35.000 lisonoj.
Biletoj por partopreno estu adetataj en la A kceptejo

dû tagojn antaŭ la intencita partopreno.
1V e : la 14-un de A ŭgusto: •

V eturon sur Semtnering'on.
Forveturo en speciala vagonaro de la Stataj fervojoj

el la Wien'a stacidomo Sedbahnhof je 6.20, alveno sur
Semmering je la 9-a, promene en la regiono de Semmering,
komuna to anianko en. Südbahn hotelo, posttagmeze marŝo
Maria-Schutz'on, komuna posttagmeza manĝo, reveturo el
Schottwien en speciala vagonaro . je 19 10, reveno en la
stacidomo Meidling je 21 12 kaj en la stacidomo Südbahn-
hot' je 21.20.

Prezo de veturo, kune kura la kostoj de regaloj (maten-
tag - k aj postlagmezaj manĝoj) por unu persono 200 000 Kronoj.

Biletoj estu aĉetatuj en la Akceptejo ĝis la lia de
Aŭgusto

Ĉiuj ekskursoj okazas kun akompano de gvidanto]
spertaj eu Esperanto, tiuj donas klarigojii kaj atentigos la
partoprenantojn pri la vidindaĵoj kaj la pejzaĝaj belajoj.

Jurnalistoj I Raportantoj I Fakestroj t
Zorgu pri preciza kaj rapida inform-servo en la

„Bulteno" I diuj seiigoj, raportoj kaj aktual•teniaj arti-
koloj veno legeble skribite senprokraste en la manojn
de la defsekretario I
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BILDOJ EL VIENO
el Lechner'a Albumo de Vieno, eldonita de la Universitata Librejo R. Lechner (Vilh. Müller),

Wien, I ., Graben 31.
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La kortega palaco
Hofburg — Le palais Impéritl — The Imperial Palace
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La regado sur'maro
Die Mach! zur See	 La Domination sur mer

The Naval Power

• .••
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La regado sur iero
Die Macht zu Lande -- La Domination sur ferre

The Military Power
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Aiistruja Akcia Societo por
Aeroplanvojaĝoj

Flugoj de
Prezoj de logo:

Aŭstr. 	900.000
	1

•	

,350.000
71 	1,950.000

• 1.760.000
• 2,350.000

7, 	7, 	400.000

R.ondlingoj super Wien
kaj la Wien'a Arbaro

proks. 20 minutoj) Prezo Aŭstr. Koi 150.000
por unu persono

En Junkers plenmetalaj Limuzinoj

Flup;biletoj kaj Informoj en Oesterreichisches
Verkehrsbureau", Wien I, Friedrichstrasse 1

Telephon 52-5 90

W******************40**************$
*1411.

* VIAN VOJAĜPAKAAN+e- 	 *
* 'il•iv asekuras kun la plej favoraj kondMoj Go.
* .4..E 	 „DER ANKER" 	 4.ta 	R.e* generala Akcia Societo por Asekuroj* *
4' Wien, I., Hoher Markt 10/11  Te1eer6-0.5:55 11‘■0 	 11'.4; 	 *
WO 3,46 4r 4 44 40-4 0 *****34 ii 34 4-44iiii- 4-4**4V3iii-riiiii

lloiNkothig „Kin 6

Wien, VI., Mariahilferstrasse 85187
(en la kornercejo "Men")
	  Tel. 54-27 kaj 64-72. 	

Veturbiletoj laü eiu direkto de en- kaj ekster-

(Autagaj

Minch en'on
Nŭmberg'on
Frankfurt'on
Zŭrich'on

I Genève'on
Budapest'on

Wien

Bonega tagmallgo
en la komunaj mangejoj de Mittella -A. G.

Malferinaj dum labortagoj:
T. Himmelpfortgasse 8. — I. Ballbausplatz 1 (Hof-
burg). — I. Postgasse 9 (alte Postsparkasse). —
L .Liebiggasse 6 (altes Korpskommandogebiiude). —
L Nibelungengasse 10. — L Schillerplatz 4. —
III. Landstrasser Hauptstrasse 146. — VI. Maria-
hilferstrasse 88a (Zitahof, I. Stock). — VII. Kirehen-
gasse 13. — VIII. JosefstAdterstrasse 43. — IX.

Porzellangasse 33.

Malfermaj ankat dam •dimaneoj kaj festotagoj:
I. Sehillerplatz 4.	 VIII. Josetstadterstrasse 43.

Sinanonco 6e la kuirejestroj!
Neniu trinkmono. 	 Neniu alkoholo.
Mangtempo 12a-3a, dum diman(ioj kaj

festotagoj 128-28.
Mangajoj povas esti ankaŭ forport

ataj.

Prezoj en abono:
A-menuo:

K 4000 (Supo, legomo kun aldonajo, farunajo.)
11-menuo:

K S000 (Supo, viando kun aldonaĵo, farunajo.)
C-menno:

K 11.000 (Supo, viando kun aldonajo, farunalo.)
D-menno:

K 13.500 (Supo, rostajo kun aldonaĵoj, farunajo.)
Alpago por unuopaj ruangliartoj: por A-menuo K 600,

por B-, C- kaj D-menuoj K 1000.
Dimanĉa menuo K 15.000

Krome apartaj maatajoj en granda elekteblo kaj

Nowimmuommodh

je ntalr.,t'randaj 1-1rezoj. (At-Istria oficejo pur trafiku)
Oesterreichisches
Verkehrsbureau
Centro Wien, I., Friedrichstrasse Nr.1.

(kontraŭe de Sezession)

Telefono: 52 • 5-90 Serie. Telegramadreso; Austriaverkehr.

Filioj kaj reprezentejoj en- kaj - eksterlande
entreprenoj por Aipaj kaj aeroplanaj veturadoj.

Slipkomunikoj al eiuj gravaj havenoj. — Propra
banko.	 Societaj kaj aŭtomobilaj vojagoj. —

Informoj pri Ziuj vojag-aferoj.
De la 7a Aügusto propra servado en Konzerthaus

(Kon gresejo).

	■10

Restoracio francio Talk I
„ZUM STADTPARK"

I. Kolowratring 1, apud la Urba Parko,
nur unu minuton de la Kongresejo „lionzerthaus",

rekomendas al la kongresanoj Sian bonegan mango-
tablon tagmezan kaj vesperan. Moderaj prezoj  kaj bona

servado, distinga biero kaj bonaj vinoj.

EAU PE COLOGNE E-AU G LAC 'ALE.
EL L) u JtO,PON A C.)LYCERLTTE.

EAU DE C_OLOWE-SEIF FDA5Q.0 ITA -5 E. 1 FE
AERALP111 	 9

Nro 3
	 Kongresa Bulteno 	 Pago 5

ia********************************0.49(* 	** ** Burggarten 	 **; 	 *
* (Kastelgardeno) diutage je la 8a vespere (se pluvas4i, 41*en la festsalono de Hofburg4.; 	) 	*
* Sinfoniokoncertoj — Operoj — Kabaredoj. 411* *
W 	Ludas la Viena Sinfonio-orkestro. 	*
IV Vendado de kartoj en koncert-direkciejo Vindobona, 1."* 4
* Karlsplatz, vendejbalo, aŭ en Burggarten. 	4* 	*
st3*4*******vii4-4444k****4**44F*44+4;44%ii*
II 	ll if

Opero-Restoracio kaj -Kafejo
Wien, I., Operngasse

kontraŭ la Ŝtata Operejo.
Menuoj laŭ fiksaj prezoj kaj la la

manĝajoklisto.
SUMMED IIPEIMMINOM NMI MENEM IIIIII•MMEMI Esperanto-1
*Literaturo°

êiuspeca el nia eldonejo estas ha-
vebla en granda sortimento en la

Kongresa Librejo.
Precipe ni atentigas pri niaj kolektoj

Esperanta Biblioteko Internacia
Nova Esperanto-Biblioteko

s
	 kaj pri nia gazeto

German Esperantisto

Fabriko de Fortepianoj

ai1i liaj Pasty
Wien, VII., Neubaugasse 68. -5

Telefono 52-4-59, 34-5-15.
3Pianinoj, koncert-fortepianoj kun angla

aŭ Wien'a mekaniko, bonega kvalito. I
Fondita 1894.

_
_ jubilea Ekspozicio 1898. ,,
T 	 a

ittlIIICII1IMM11111141111111111411111MMIM11111111114114441141111111fila
e

Anglo-Austrian Bank Limited
Vienna Representation I. Strauehgasse 1
London. 24. Lombard Street, E. C. 3

Capital Authorized . L 2,000.000
Capital Issued . . . „ 1,406.370
Reserves   , 375.156

Telegrams: Anglobank Vienna — Telephone: 63570
21 monsangejoj en Vieno

Sidlokoj:
A ilstruj o: Baden a,p. Wien, Bregenz, Gmünd, Graz,
Graz-Hauptbahnh. (defa, stacidomo). Innsbruck, Krems,
Laa a. Th , Linz, Mariazell, Semmering, St. Pölten,
Villaeh, Villach-Bahnhof (stacidomo), kaj Velden ee
Würthersee, Wels, Wiener Neustadt. — Jugosl a-
v uj o: Maribor. — Hun g ar ujo: Budapest, mon-
ga,ngejoj: Calvinplaco kaj Elisabethring. Ital uj o  :
Trieste. — Rumanujo: Czernowitz, Grosswardein• a
Clubankaj transakeioj estas efektiv igataj E

iSuri

"*.
iummuumislucturnivimmuuntuunuccuistmanuniniumuccuitaimsa

lando, veturbiletoj por	 iiij vaporgiplinioj,

asekuro de pakajoj ktp.

Seninterrompa servo (ankaii sabate) de
la 9" g'is la 173

Lai:Ida Kanto
pri

Farina „Gegenüber"
dem Jlilichsplatz (kontraŭ Jtilichplaco)

La plej Malnova kaj la plej Bona
KOLNA PARFUMAKVO.

ifspemillolforldEllersiehOotoli!. .liI	 Win kJ MOH. 	 I
011111111111111111110111111111111111111111111111111111111■ • 1111111111MPO

I (Specimenaj numeroj en la Kongresa Librejo)

Honora Diploma

Grandaj Vendoj 	 I
Favorprezoj de Objektoj
Mastrumaj kaj Vestaj a A.  Intmloolost VII., Maria

hilferstrasse
Ede Kaiserstrasse. 
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Oficiala Organo de la XVI a Universals Kongreso de Esperanto Wien-Vieno 1924
Redakcio : Koncert-Palaco, Wien, III., Lothringerstr. 20.

Redaktoro: Dr° Emil Pfe ffe r. 	- Nur - rekte, kuraĝe kaj tie flankiĝante!

Legeble skribitaj manuskriptoj por la redakcio estu transdonataj en la kongresejo al la ĉefsekretario.

Numero 4.

,,Ni komencu la grandan feston, por kiu
ni ĉiuj kunvenis el la diversaj landoj de la
mondo; ni ĝoje pasigu nian grandan ĉiujaran
semajnon de la pure homara festo. Ni memoru
pri tio, ke niaj kongresoj estas ekzercanta kaj
edukanta antaûparolo por la historio de la
estonta intertratigita Homaro. Por ni estas
gravaj ne iaj bagatelaj eksteraj detalaĵ oj de
nia lingvo, sed ĝia esenco, ĝia ideo kaj celo,
tial ni antaŭ ĉio devas zorgi pri jia seninter
rompa vivado, pri ĝia senhalta kresicado.
Granda estas la diferenco inter homo - infano
kaj homo-viro; granda eble estos' la diferenco
inter la nuna Esperanto kaj la evoluciinta
Esperanto de post multaj jarcentoj; sed dank'
al nia diligenta gardado la lingvo fortike vivos,
ĝia spirito , fortiĝos, ĝia celo estos atingita, kaj
niaj nepoj benos nian paciencon."

D-ra L. L. Zamenhof.
1444wN!1NNR1^nl!Itlll lq ulq wI iN'I f?R4i1.1itV'mm'h►^I9+ 414,•ztr`

Evoluo aû stagnacio ? 	•
La timo pro novaj. vortoj.

de Prof. P. C h r i  s t al 1 e r, Stuttgart.

Multaj esperantistoj timas pro novaj vortoj.
Unu el ili en Esperanto Triumfonta (No. 155)
kondamnas ĉiun, kiu kreas novan vorton. kaj eĉ
nomas lin malamiko kaj perfidulo de nia lingvo.
La fervora bonulo, laŭ sia nescio, ne pripensis, ke
li kondamnis personojn, kiuj tre, tre multon faris
por nia afero, ekz-e rektoron Boirac, la multjaran
prezidanton de la Lingva ' komitate, d-ron K. Bein,
la eminentan verkiston. La kritikinto proponas, ke
oni havu en vortaroj nur la oficialigitaju vortojn
kaj tiujn, kiujn nia majstro krome uzis. Nu, ĉar
tiu dua fonto ne plu funkcias, ni do havu lingvon
toniĝantan, tio estus mono de nia lingvo. Mortintaj

lingvoj estas ili, kiuj ne plu evoluas. ST0 B , la
kritikinto, ŝajne ne scias. ke nia majstro en ĉiu
grandeta verkajo aŭ tradukajo dis novajn vortojn,
kaj ke li iam skribis: ,,ne miru. ke en miaj tradukoj
de la klasikaj verkoj vi trovos iufoje lokon, kiu
en la unua momento ŝ ajnos al vi. ne tute klara. Se
mi volus doni uur tradukojn kun tute populara
stilo, tiam mi devus : a) elekti por traduko nur
verkojn popularajn, b) ĉiujn ne perfekte kompren
eblajn aŭ ne facile tradukeblajn frazojn tute eljeti,
aŭ traduki ilin libere laŭ mia plaĉo. Tia maniero
de agado . estus por mi tre oportuna kaj postulus
de mi multe malpli da tempo, ol mia nuna maniero
de tradukado. kiu ofte devigas n -lin longe mediti
pri tiu aŭ alia esprimo aŭ frazo. Sed kvankam la
ŝajna valoro de miaj tradukoj tiam multe pligrand
iĝus, ilia efektiva valoro malgrandius, ĉar: 1) nia
literaturo konsistus tiam uur el verkoj. malgravaj ;
2) la tradukoj estus ne fidindaj kaj donus mal-

Wien-Vieno, sabato, 9. Aûgusto 1924.

ĝustan kopion de la tradukita verko ; 3) nia lingvo
ne riĉiĝus kaj ne disvolvigus. Precipe pri tiu ĉi
tria punkto mi volus atentigi niajn verkistoju : estas
tre dezirinde, ke ni ne evitu malfacilajn tradukojn,
sed kontraŭe ke ni ilin serĉu kaj venku, ĉar nur
tiatnaniere nia lingvo plene ellaboriĝos. Naciajn
idiotismojn, kiuj ne prezentas necesajon, ni devas
kompreneble eviti kaj ni devas peni traduki ilian
sencon en maniero plej logika kaj internacia; sed
tiajn esprimojn, kiujn ĉiu lingvo nepre devas posedi,
ni devas peni en tiu aŭ alia maniero nepre traduki,
sed ne simple eviti ilin, pro timo, ke nia esprimo
eble ne plaĉos al la legantoj aŭ ne ĉiuj ĝin : tuj
bone komprenos. Unu el la plej ĉefaj taskoj de
niaj verkistoj devas esti la ellaborado de la lingvo :
tial, se ia esprimo, kiun ne ĉiuj tuj komprenas
(ekzemple „elrigardi, subaĉeti" ktp.), .gajnas al ili
nebona, ili devas peni anstataŭigi ĝin per esprimo
pli bona : sed se ili, por ne malbeligi sian stilon.
simple evitos tiujn frazojn, ili faros al nia lingvo
tre malbonan servon. Kompreneble, en- ĉi tio, kiel
en ĉio alia. devas esti observata la deca mezuro
Ne tro krude, ne tro multe per unu fojo !• Novaj
esprimoj devas esti enkondukataj, nur iom post
iom, nerimarkeble. hrom tio ni devas memori, ke
nia lingvo devas servi ne sole por dokumentoj kaj
kontraktoj, sed ankaiikpiv la vivo; tial ofte (precipe
en- i'i nj frazc ne tiit o- ilta-
kaj ne perfekte preciza, sed mallonga kaj viva. ol
frazo perfekte preciza, sed enuige peza kaj tre
kabineta." (La Revuo, vol. 2a pĝ. 95, komparu
ankaŭ Lippmann, Lingvaj Respondoj de D r° Zamen-
hof, n-o 102.)

Sr'' B. eble neniam venkis krom privatajn
leterojn aŭ similajojn, alie. li parolus alimaniere.
Estas ja facile; nenion fari krom kritiki la farantojn.
Kion li farus, se li devus ion skribi pri zoologia
temo, se li ne havas vortojn kiel „mandrelo, pumo,
tapiro ; marabuto alcedo, ortolano" 2 en alia verkajo
li verŝajne ne rajtuŝ uzi „Irlando. Irlando, flandro,
svedo, dano, norvego, kafro". ĉar ili ne estas
oficialaj. kaj ĉu la Majstro en iu presitajo uzis tiujn
esprimojn mi ne certe scias kaj verŝajne ankaŭ,
sr° B. ne scias. Mi citas kelkajn pliajn vortojn,
malpermesatajn laŭ Sr" B.: epilobio, latiro, origano,
sikolnoro; diorito, radiumo. sienito ; anodo. ergo,
otno, pilo, relajso, kapacito, tensio; lenso, panto-
grafo, periskopo, teodolito; integralo, kvadranto;
izobaro, perigeo. Urauuso ; feto, rektumo, kondilo
ktp. Por „abako" li ekzemple ĉiam devus diri
,,surkapitela tabulo" ! En E. Triumfonta n-ro 152
iu kontraŭis la vorton-„vando", li diris, ke „muro"
sufiĉas, ke se necese, oni aldonu „ligna"  aŭ
,,masonita". Sed kion li aldonos, kiam li parolas
pri vandeto, kiu disigas en iaj semujoj la unuopajn
kernojn aŭ grajnojn? Eble haŭta mureto ? Mi ridas
kaj preferas Esperanto-mortigan „vando'. Kompren-
eble ap u d tiu vorto ankoraŭ „septo, pario, parieto",
kiujn oni trovas, gajnas al mi superfluaj, tamen mi
volonte akceptas ,pario" — laü Veran — en la
senco de surfaco de vando (germane Wandurlg,
Wand fliiche).

Ke en vortaroj estas ankaŭ vortoj ne-oficialaj
aŭ ne uzitaj de Zamenhof, tion mi juĝas eĉ necesa,
ĉar 'la „epideutio" ekzistas, oni do devas kalkuli

Aperas ĉiutage.

kun ĝi. Nu, en tia kazo,cu ne estas pli bone, ke
oni trovas en vortaro la vortojn. kiujn jam uzis
verkistoj, ol ke ĉiu ĉerpos vorton laŭ sia plaĉo, ne
sciante. ke iu alia jam uzis formon pli taŭgan por
tiu sama ideo. Certe! estas eĉ devo de vortaristo,
konigi la jam uzitajn vortojn ne oficialajn. Nur li
nepre montru per iu signo., ke la rilata vorto ne
estas oficiala. Tiam ĉiu timulo povas eviti ĝin aŭ
per suba rimarko klarigi la esprimon.

Multaj opinias, ke nur la Lingva Komitato
proponu novajn vortojn, aŭ — laŭ E. T. 152 —
ke la verkistoj demandu ĉe la L. K., ĉu ili rajtas
uzi tiun ait tiun vorton. Tio estus volapüka maniero.
laŭ kiu la aŭtoro pri ĉio decidis. Zamenhof saĝe
lasis liberon al la vivo, eĉ kiel supra citite —

li instigis la lahorantojn por la lingvo, ke ili helpu
ĝin evoluigi. Kia malhelpo estus por verkisto, se
li, ekzemple pri radio-telefonio volas ion skribi por
gazeto ! Skribinte la artikolon, Ii devus zorge  komp-
ari, kiuj vortoj estas oficialaj aü Zamenhofaj,
poste li devus sendi la liston de la ne-aprobitaj
vortoj al Parizo, de tie oni sendus la liston, eble
post kelka tempo — por kunigi la liston kun aliaj
similaj, kaj por ŝpari sendkoston  — al ĉiuj -L. K.
anoj, ili voĉ-donus, kaj post .unu-du-tri' monatoj la
verkisto ricevus sciigon pri la rezulto. Tia procedo
estus kateno or nia lingvo. La L. K. principe ĝis
rt171 1 pr) ion no-an,- ĝi nun ,,konis o` as", , ĝi
laŭ bontrovo enlistigas vortojn ofte trovitajn en la
Esperanto-literaturo kaj sendas..1a liston al siaj
anoj, ke ili juĝu, êu oficialigo estas konsilinda. Oni
povas bedaŭri tiun farmanieron (mi mem dezirus
iom plian iniciatemon), tamen ĝi havas ankaŭ valoron
kaj la lingvo certe ne disfalos, eĉ kiam multaj
novaj vortoj serĉas eniron. La uzo de tia vorto tute
ne estas enigo en la lingvon, ĉar la lingvo vivas
kiel iu nacia,' kaj la inertemo de la amaso ne facile
akceptas la novajon. Mi nur citu du ekzemplojn:
Zamenhof ofte uzis la vorton „aflikti", kiu estas tute
samsenca kun „ĉagreni ". Mi ne scias la kaŭzon.
la nova vorto ne estas pli mallonga, la ideo ankaŭ
ne estas tiom ofte bezonata, ke dua esprimo estas
deziriuda; eble li estis influata de la deziro de
kelkaj, iom malmultigi la ĉapelitajn literojn, liaj
li eble kredis, ke la nova vorto forpuŝos iom post
iom la malnovan, kaj tiu ĉi fariĝos arkaismo. En
la tria aldono al la universala vortaro la vorto
„aflikti" estas akceptita. tamen oni tre malofte
renkontas en la nuna literaturo tiun vorton. La
„popolo" ĝitl ne akceptis. Simile : laŭ permeso de
la L. K. oni rajtas ĉe la a d v e r b a j -aŭ-vortoj
uzi la paralelan formon kun -e, kio allasus la pli
mallongajn kaj pli belajn formojn „hiera, nnorga,
adii" ktp. anstataŭ „morgaŭa, adiaŭi" ktp.; tamen
oni preskaŭ neniam vidas la novan formon, kaj mi
estas certa, ke uzanto de ili estus riproĉata de
s-ro B. kaj kunuloj.

Parolante pri la stelumitaj vortoj en mia vortaro
german-esperanta, eldonita en 1923 de Eliersiek
kaj Borel, kaj en la sam-ampleksa vortaro esperanto-
germana, kies manuskripto nun estas finita, mi
certigas, ke tre, tre malmultaj el tiuj vortoj estas
novaj, t. e. ne jam ie uzitaj. La plej multaj estas
ĉerpitaj el la novaj literaturajoj de nia lingvo. Ili
estas enmetitaj, eĉ kiam tiu ait tiu el ili tute ne
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iTH.O.S 	 landoj de la tero, lokojn en litvagonoj, s a n g a s monon,
havigas biletojn por rondveturadoj en la urbo, asekuron de^ 	 vojaĝpakaĵoj, loĝejon en hotelo, gvidlibrojn por vojaĝoj ktp.

^ ^ 	- - 	l.,. Stefansplatz 2   Informoj se^^p^^e.  
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Paĝo Kongresa Bu steno Nro 4 • 	Q'

plaĉas al mi ; en tia okazo mi metis angulajn
krampojn, et kiam la vorto jam estas uzita de
Zamenhof (ekz-e la vorto muemoniko , , sed ofte mi
ankaŭ forlasis tiajn krampojn — kaj tio ankaŭ jam
estas riproĉita — ĉar wi timas tro multe trudi
mian personan preferon, mi volonte lasas al la vivo
la decidon, ĉu iu vorto estas taŭga aŭ ne. Bedaŭrinde
ja ofte la vivo decidas pri iu stranga formo. ek-
zemple en la ge.rmana lingvo ĝi estigis la vorton
„Frauenzimmer" (virin-ĉambro) por „ino", aŭ ,,Geiz
hals" (avarema kolo) por ,,avarulo", aŭ ,Jung
geselle - (jun-ulo), kiu povas esti okdek-jara, por
,,fraiilo". Mi esperas, ke tiaj ridindaĵoj, kiuj certe
én ĉiu nacia lingvo ekzistas, ne eniĝos en Esper
anton, se tamen tiaj eniĝos, tiam nia lingvo ankaü
en tio montras, ke ;i estas viva, ]kaj Zamenhof ja
ankaŭ ne ,timis la jamajn esperantisrnojn.

Certe ĉiu nova vorto pliriĉigas nian vortaron,
kaj posedo de la tuta vortaro fariĝas neeblajo por
la esperantisto. Sed ĉu tio ne okazas en ĉiu lingvo?
ĉu la plej-scia spertulo en iu scienca fako konas
ĉiujn vortojn de •iu alia scienco? 'ekz-e ĉu filozofo
konas ĉiujn. zoologiajn nomojn? mi certe kredas ke
ne, nek ke 'iu mul%escia scienculo konas la tutan
terminaron de masonisto aŭ teksisto.

Do, la „epidemio" uzi novajn vortojn, ekzistas,
kaj mi volonte -kredas, ke multaj esprilnoj estas
uzataj - de personoj, kiuj ne sufiĉe konas la jarnan
vort-trezoron de 'tria  • lingvo, estas certe konsilinde,
ke oni unue volti'ĉerpi el la jam ekzistanta, tamen,
kian la serĉata esprimo estas tro longa, aŭ ankaŭ
ne tuj klara, tiam nova, t. e. el naciaj lingvoj
ĉerpita vorto estas preferinda. La krioj kontraŭ la
epidemio ja havas sian bonon, tamen ili, espereble,
ne detenos la laborantojn en nia afero sekvi al
sia interna devigo làbori por nia lingvo. Kiel ĉiu
nacia lingvo konstante riĉiĝas per la postuloj de
la pulsanta vivo — antaŭ cent jaroj oni ekz-e ne
konis la ideon de „striko` — tiel ankaŭ Esperanto
devas riĉiĝi, ju pli ĝi penetras en la diversajn
fakojn de homa agado, alie ĝi havus lokon apud
lingvoj de sovaĝuloj, kiel ekz-e iu azia lingvo por
„cerbujo" akceptis la vorton „pensoj-skatolo".

Resume: trankviliĝu ili , kiuj timas disfalon kaj
pereon de nia lingvo. trovante sur ĉiu paĝo de
nova literaturajo vorton, kiun ili ankoraŭ ne konas.
Certe ne ĉiu nia samideano povas aĉeti la plej

enhavan vortaron esperanto-sialingvan, sed ni ja
havas niajn gazetojn, en kiuj oni rajtas demandi
pri la signifo de tiu aŭ alia vorto.. Niaj redaktoroj
certe volonte i espondos, kaj per tia kunlaborado
la intereso per la gazeto plivigliĝas. Nia lingvo ne
havas tiom malfortajn krurojn, ke kelkaj ne-kutimaj
vortoj ĝin faligu, pro ili la mondo ne suferos nek
nia ainata Esperanto.

Diversaj informoj.
Esperanto de la Fiera gazetaro. Multaj eksterlandaj

yamideanoj, konsciaj pri la gravega rolo, kiun ludas la
perioda preso por la antaiienigo de nia movado. de-
mandis, kiel staras- la . afero en Vieno. Ni povas
doni al ili la plej ĝojigan respondon. Nia movado
estis en Vieno Liam priatentata de la gazetaro, sed nun
oni rimarkas. ke la X.VI a treege imponiv kaj surprizis la
Vienajn ĵurnalistajn sferojn. Ĉiuj ĉefaj gazetoj publikigis
kiaj konstante publikigas plu varmajn, eĉ entuziasmajn
bonven-artikolojn. La hieraŭa „Stunde' prenis tian kon
greson, la senperecon de l' interkomprenigo. kiel okazon,
por ekataki la oficialajn sferĉijn de Germanujo, kiuj per la
-interpretista skandalo', menciita hieraŭ en nia cefart.ikolo,
forte malutilis al sia popolo. Ne estas eble .citi ĉiujn el la
18 plej gravaj ĵurnaloj de Vieno — ni diru nur, ke la gazet
aro Viena, sen konsidero pri kia partia aparteneco. ek
komprenis kaj forte aktentas preci pe la politikajn
kaj et.ikajn konsekvencojn de l' Esperantisino;
tio estas antaŭ ĉio ĝojiga. En la kongresejo funk0.as por
la nacilingvaj ĵurnalistoj pres informa oficejo, vigle 'uzata,
kaj gvidata nuntempe de la sperta sain. U l t m a n n. Fine
ni inenciu, ke ankaŭ redaktoroj kaj korespondantoj de
gravaj e k s t a r I a n d a j ĵurnaloj, venintaj al la RVI-a kun
kritikeina scivolemo, jam konvertiĝis sub la influo de tiu
impresanta spektaklo, kiun prezentas la anoj do 43 nacioj,
en frata solidareco interbabilantiij en la Kongresejo. Do
ni estu kontentaj, Ĉar la tutmonda nacilingva perioda preso
estas la ŝtupetaro por la definitiva triumf'o de nia ideo!

Invito al la KFI-a. La Loka Kongresa Komitato
ricevis la sekvantan invit-leteron de la Unio de Internaciaj
Asocioj (Union des Associations internationales) en Palais
Mondial en Bruselo por la Tutmonda Kongreso de inter-
naciaj organizaĵoj, okazanta la 8-an de septembro:

Sinjoroj ! Ni havas la honoron inviti vin al la Kon-
ferenco de Internaciaj Asocioj okazonta en Ĝenevo la
8-an de Sept.

Niaj bultenoj informis vin regule pri la aktualeco de
novaj laboroj de la asociitaj organizacioj pro komuna kun -

laboro, komencita en la unua kongreso de Internaciaj
Asocioj (Con;res Mondial) en 1910, daŭrigita en la kon
greso de 1913 kaj 1920 kaj evoluigita en la konferenco de
1921 kaj 1922.

Niaj lastaj bultenoj ankaŭ informis vin pri la peniga
sperto, kin estis okazigita al ni, flanke de la belga guver-
nemento. Laai formala konsento estis nermesate al ni,

starigi en Bruxelles la „Palais. Mondial. kiel komunan
ejon de la Asocioj kaj Centro de la lnternacia intelekt-
ularo. Subite oni forprenis de ni la domon, en kiu amas -

iĝis niaj kolekeioj kaj estis efektivigataj niaj laboroj. La.
raporto, kiun ni sendas al vi, entenas mention de historia.
fakto kaj he1lidokumentQjn.

Intertempe konstante disvastiĝas tra la . ttita mondo
la internacia movado pozitiva kaj organizema. Sendese
laboras la asocioj por organizi la, internacian vivon kaj
por protekti in kontraŭ ininacantaj dangeroj. I.a kontakto,
la interŝanbo de deziroj, la. kooperacioj kaj koordigo estas
grave necesaj inter la asocioj kaj inter tiuj, kiuj prizorgas
la direkcion. Ĉi-tiuj. estas precipe la objektivaj punktoj,
postu:atttj de - -nia linio kaj de la niondkongresoj.

I.a program° de la konferenco havos la sekvantajn
tri punktojn:

1. Raporto ĝenerala pri la aktuala internacia vivo
kaj pri la laboroj kotnpilitaj de la grandaj internaciaj asocioj.

a) special:1j raportoj de la unuopaj asocioj,
b)" ĝenerala raportos de' la Unio.

2. Kreo de interrilatoj inter oficialaj organizacioj
internaciaj kaj de privataj; Rol° de regnaj asorloj, de la
Ligo de nacio). de la kooperativa komisiono de intelektuloj
kaj de panamerika unuiĝo.

3 Rekonstruo sur larĝa kaj solida bazo de inter
nacia centro kaj de institutoj, laborantaj en Palais Mondial.
Ĉi-tiu-cele : a) evoluigo kaj apliko de statutoj, kreitaj de
la konferenco 1922-a, b) eventuala modifo de la statutoj
de l' unio kaj Rango de ĝia sidejo (Geneve, La Haye, Paris,
Rom aŭ Washington); c) ligo inter la centro kaj la nacioj
organizacioj celantaj la studon de internaciaj aferoj kaj
laborantaj por ĝi.

Ĉiuj internaciaj organizacioj estas invitataj sendi deleg
itoju al Li-tiu konferenco, por ke iliaj komita.t.anoj povu
persone kunhelpi en la kunvenoj. La regularo de la kon-
terenco reviziota en la inalferiva kunveno estos la sama
kiu estis en la plifruaj kunvenoj. La regnoj kaj la unu -

iĝoj de regnoj estas invitataj sendi delegiton. La nacioj
organizacioj, kiuj okupas sin en diversaj landoj per la
ĝenerala evoluigo de internaciaj aferoj estas invitataj
sendi delegitojn. „ad audiendum'. Unu administra kunsido
rezervita por la membroj de la unio okazos dum la kon-
ferenco por aŭskulti la raporton de la ĝenerala sekretario,:
por aprobi la kalkulojn kaj efektivigi la laŭstatutajn
elektojn.

Sinjoroj, ni esperas, ke vi volonte akcepton la inviton,
senditan al vi kaj ni estus tre feliiaj, se vi nin tuj kon-
firmus pri tio. Akceptu la esprimon de nia plej distinga
respekto. La ekzekutiva komitato

P. Otlet, H. La Font -aine.

1111Minsol

Al ĉáuj kongresanoj I
Dimanĉe je la tria posttagmeze aranĝas

la junularo komunan marŝon al. Scliiinbrunn.
Kunveno antaii la kongresejo.
NM!              
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La bonfaranto.
(Daŭrigo.)

Kiam li la I4-an de oktobro 1937 alteri is
en Nov.Jorko, ŝajnis al li, ke ĉio ĉi estis sonĝo
nur de unu nokto.

Li. volis fari la dankviziton ĉ e Mr. Charles
M. E. Chugge, sed lia amiko, la pentristo, diris:
,Atendu, li sendos al vi inviton."

La 18-an de oktobro li estis denove en Nov-
Orleano. Li venis en sian malnovan loĝe1on kaj
estis terurita pro ĝia malvasto, senlumeco kaj mank
p!eno. Sed li elpakis senvorte la kofrojn kaj pro
vizis la logejon per ĉiuj bonoj, kiujn li akiris dum
la vojaĝo: Per persaj - tapiŝoj, hungaraj brodajoj,
japanaj lignogravuroj, l,lina porcelano, franca silko,
anglaj teomaAinoj, turkaj furnadobjektoj, kestoj kun
papilioj él Brazilio, elŜtopitaj kantbirdoj el Hindujo
kaj cent aliaj brilantaj trezoroj.

La 20•an de oktobro li ricevis la ordonon, la
22-an rekomenci sian servon en la minejo, ŝakto
VII, tria etaĝo. Li rememoris subite la interkon
senton, pensis pri la Pinkertonanoj, kiuj aliolcaze
prenus lin perforte, kaj iris.

La 22-an de oktobro li sidis denove profunde
malsupre en la §akto, duonnuda, kun brusto fulgo-
kovrita, sur kiu gutis malsupren la ŝvito, tute
soleca, nur kun sia malgranda lampo apud si, kaj
— tie ĉi li devis resti dum dekunu horoj ! Li
aŭdis la gutadon en la malseka, nigra ŝtonaĵo, li
aŭdis el malproksimo la batojn de siaj kamaradoj,
Ii manĝis sian panon el la nigra pugno. Meze en
la malluma soleco de la ŝakto li vidis subite la

oceanon • en matena lumo, la senfinan, heiblue ra-
diantan horizonton, la neĝajn regionojn de Nor-
vegujo, la karnavalon de Nizza kaj li aŭdis subite
ĉiujn orkestroja de Parizo.

Li martelis kaj martelis. Kaj la dekunu horoj
pasis efektive.

Francis Rooth estis ankaŭ post la laboro tute
sola. Li havis nenian volonton por paroli kaj tion
oni klarigis al si kiel arogantan fierecon.

Li parolis kun neniu.
En la tria tago li estis subite vokita supren

el la Ŝakto. Mister Charles M. E. Chugge atendis
lin en la kontoro de la direkcio. Cu li ne devas
transvestiĝi ? Ne. Des pli bone. Mister M. E. Chugge
volas lin vidi ĝuste en la vestaĵo de ministo.

Nur malgrandan memoraĵon por sia bonfaranto
volis Francis Rooth rapide preni el sia loĝejo. Tio
estis farita en unu minuto.

Francis Booth vidis en la kontoro de l' mineja
direkcio sian bonfaranton M. E. Chugge je la unua
fojo. Ĝi estis senenergia, pala, korpulenta viro,
formale kuŝanta en mole remburita seĝo. Lia spon
geca vizago ŝajnis dormema. La ŝvelforma mano
salutis apatie.

„Volu sidiĝi, Mister Rooth, kaj rakontu al
mi, kiel vi fartas!"

„Dankon, mi preferas stari. Ĉu vi deziras
detalan priskribon aŭ nur en ĝeneralaj trajtoj?
Cu mi devas komenci de la enŝipiĝo ?"

La spongeca vizago ridetis apatie. „Sed ne,
ne, ne ! Kiel vi nun fartas, volu. rakonti al mi."

Francis Rooth jam pli frue antatisentis, ke la
miliardulo ne demandos lin pri liaj travivajoj dum
la mondvojaĝo. Pro tio li metis en la poŝon la
malgrandan memoraĵon. Sed pro singardo li de
mandis ankoraŭ unut'oje

„Cu mi rakontu pri Hindujo — pri la nordaj
noktoj — pri niaj tigroĉasoj en Bengalio?"

La libelo.
En la praneiuloj sidis Dio kiel la centro de

l' universo kaj sonĝis sian sonĝon de kreado.
Sonĝis bildojn en la grizecon de l' pramaterio,

bildojn, kiuj estis steloj, sunoj, maroj kaj insuloj,
arbaroj, birdoj, fiŝoj, herboj kaj ŝtonoj.

La pranebuloj, kiuj estis preterpasantaj, dis-
fluadis, por sin formi denove, la steloj tamen kaj
la sunoj, la maroj, kontinentoj, la floroj kaj arboj,
birdoj kaj fiŝoj estis kreitaj. Kaj Hel el brodita
rubando povas sin dekroĉi la bildoj, tiel sin dekro
ĉis la sonĝoj de Dio el la pramaterio; ĉar en ili
estis la volo al kreado. Kaj tiel ili elŝvebis kiel
formaĵoj eksteren en la spacon kaj sin ordigis.

Kiam Dio el sia sonĝo vekiĝis — pro la multa
lumo kaj la koloroj kaj la ĉirpado de birdoj —
tiam ankoraŭ grizaj nebuloj sin tiris sur la vojo
al kreado kaj ĉiompotenco. Tiujn nebulojn tamen
konservis Dio en ilia formo ; li - lasis ilin, kiel

La pala, grasa vizaĝo ridetis ankoraŭ plie°`''
apatie kaj la ŝvelforma mano montris per la dika
montrofingro al la tero: ,Nur tion, estimata, nur
tion ... kiel vi nun ... post ĉio ... fartas . 	 tie
profunde en la Ŝakto, kie vi 'vivos la sekvantajn
dek jarojn."

Estis silento. en la kontorĉambro.
Francis Rooth .Ŝovis la manon en la poŝon,

kie kuŝis la memoraĵo, eltiris fulnirapide revolveron
kaj mortpafis sian bonfaranton Mr.. Charles  M. E.
Chugge per tri boncelitaj pafoj. Unu krakis en la
fruntkavernon, du trafis en la ventron.

Kiam li al la juruloj de Nov-Orleano rakontis
pri sia mondvojaĝo kaj pri la interparolo kun sia
bonfaranto, li estis liberigita unuvoĉe.

Stefan Grossmann.

*.OROTHEUM
Wien, . , Dorotheergasse 17

Ia.alzfalzo
Aĉeto kaj Vendo de valutoj, biloj kaj devizoj
Aŭkcio de uzad-objektoj ĉiutage de la 15 a

De mardo ĝis vendredo ankaŭ juvelaĵoj. Ekspo
zicio de la 13 a
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La katolika E.-kongreso devos pritrakti jenajn de la
kardinalo Piffl aprobitajn proponojn :

I. De Pro 3Aeŝtan :
1. La katolikaj Esperantistoj klopodu, ke en internaciaj

urboj, kiaj estas Romo, Jeruzaleino, London°, Parizo, Vieno,
k. a., la ekleziaj aŭtoritatoj devigu oficiale unu aŭ plurajn
pastrojn, ellerni perfekte la internacian lingvon Esperanto,
kaj okazigu laŭbezone regulajn Diservojn, por ke ili servu
la tien are kunvenintajn katolikajn Esperantistojn, kiuj
deziras tie plenumi ankaŭ siajn animajn dezirojn.

2. La katolikaj Esperantistoj alstreeu eiujn  siajn
fortojn kaj ne §paru monon kaj oferojn por ebligi la reaperon
de la nepre necesa organo ,Espero Ka to I ik a', benita
de la Papoj Pio X-a kaj Benedikto XV-a, kaj protektata
de Lia Kardinala Moto D-ro Pif?!.

Se reaper() de ,Espero Katolika" ne estos ebla, oni
fondu novan organon kun pli granda redakcia. stab°.

La redakcio kaj administracio de tiu organo estu
gvidataj de apartaj personoj.

II: De S-ro Hookham:
La komisionoj kaj institutoj starigitaj de I. K. U. E. ĉiu

jare pretigu raporton pri sia pasintjara laboro, kin raporto
estu antaŭmetata al la kongreso.

Ill. De D-ra Smulders:
1. La Estraro de la Internacia, Katolika Unuiĝo

Esperantista (I. K. U. E.) sendu al la Sankta Seĝo humilan
petskribon, por ke estu favorata la proceso pri la beatigo
de Pap° Pio X-a, de kiu la katolika Esperanto-movado jam
tuj ĉe sia ekestado ricevis benon, alkuraĝigon kaj  la veran
katolikan senton.

2. La Naila Kongreso de I. K. U. E akceptu la preĝo
tekston por privata uzado, redaktitan de Pro Meritan kai
aprobitan de Lia Kardinala Motlto D-ro Piffl:

Ho, Dio, ni petegas : donu al Via granda: Servant°
Papo Pio X.a, kiu surterc celadis eion renovigi en Kristo,
kaj en tiu sento ankaŭ tioin ofte benis, alkuraĝigis kaj
aprobis la ĉiujn naciojn pace unuigantan katolikan
Esperanto-movadon, la gloron de Viaj altaroj, kaj al *ni
(liuj la gracon, ke ni vivu laŭ lia sankta ekzemplo,
pligrandigu Vian Dian gloron, kaj eiam nin montru
tidelaj gefiloj de la sankta katolika eklezio. Per Jesu'
Kristo, nia Sinjoro. Amen.

IV. De S-ro Schendeler:
La dum „Nia Oka' starigita „Katolika Inform-Oficejo'

(K. I. O.) prizorgu ankaŭ la recenzadon de la Esperantaj
verkoj, precipe de tiuj, kiuj estas danĝeraj por la Kredo
aŭ la bonaj moroj. Ui ankaü liveru kritikon al artikoloj,
eventuale aperantaj en Esperanto-periodikoj, en kiuj oni
primokas nian sanktan religion aŭ ĝiajn institutojn. tiujn
recenzojn kaj kritikojn ĝi aperigu en nia organo aü en
apartaj broguroj.

Kristanaj Esperantistoj: La du kunsidoj de la
Kristana Esperantista Ligo Internacia ĝojige prosperis.

Per la lumbilda parolado de 6-ro Borner, Genève,
estas klare montrite. ke la Universals Interligo de la

-nubojn migri super la tero kaj logi inter la .pintoj
de montoj.

Kaj tiel estis finkreita la mondo. Kaj Adam
kaj Eva estis sin kisintaj

Cent jarojn poste okazis, ke vermeto venis
antaŭ la tronon de Dio kaj atendis tie, is Dio
in vidos. Gi atendis ne longe ; ĉar la Ciombona in

ekvidis, prenis in sur sian manon kaj demandis pri
giaj deziroj.

Ho, bela gi volus esti ! Tiel bela kiel la ĉielo,
tiel bela kiel la maro. De la 6ielarko gi volus
ankaŭ ion havi kaj de la Ĉarmo de 1' frua prin-
tempo. Ho, kaj de la delikateco de l' unua pasema
kiso gi tiel .arde dezirus ion kun si porti ! Kaj
kun tiu realigo ki volus vivi inter ĉielo kaj tero.

Kion faris. Dio?
Li, la Ĉiombona, aŭdis nenian plendon kontraŭ

sia verko en tiu petego, li aŭdis nur  la laŭdon ! Laŭdon
por sia ĉielo kaj siaj maroj, por sia kolorarko kiu
sin konstruas sur nuboj, por sia ĉarma printempo
kaj por la kiso, veldganta sur la lipoj de liaj homoj.

Kaj li ridetis kaj pensis dum kelka momento
kaj sonis la duan fojon sonon de kreado. Kaj
vidu ! Jen sin elteksis sur la vermeto kolorvariaj
flugiletoj, delikataj kiel rigidiginta ekspiro ; la
oro de l' dia trono kaj la blankaj vestajoj de
Keruboj sin spegulis en ili.

Kaj Dio ekrigardis, gojis kaj diris; ,,Nun flugu!"
La vermeto ekzamenis siajn ĉarmojn kaj

elAvebis el la mano de Dio malsupren al la tero.
Kaj gi estis la libelo, tia kia gi estas hodiaŭ.
En p,-iaj flugiloj brilas la bluo de la tielo, en

giaj flugiloj estas la iriso de l' ĉièlarko. En giaj
flugiloj estas la bluo de la maroj, kaj la suno kaj
la luno povas tra giaj flugiletoj lumi kiel tra akvo.
Kaj se sin tiuj flugiletoj movas, tiam spireto vibras
ĉirkaŭ ili — la maja zefiro vekas tiel la florojn en
la horo post noktomezo. Delikataj tamen ili estas,
ho, tiel delikataj, ke, kie du sin kisas, per la unua
nekuraga kio de la juna amo, tia flugileto povuS
disigi la kison, kiu tamen ankoraŭ estus kaj restus kiso.

Kiam vi vidas flugeti libelon, ne penu rabi al
liberecon. Rigardu gin, kiel gi ripozas sur lag-

borda junko, blua lumeto, transformanta por mo-
ment° simplan herberon en miraklofloron !

Artur Anders.

Kristanaj Asocioj de Junaj Viroj nepre bezonas por siaj
servoj en la tuta mondo praktikan internacian helplingvon
kiel estas Esperanto.

Eu la ĝenerala faka kunveno, prezidita de S-ro Mibner,
Anedling, oni decidis sendi invitojn al eiuj Kristanaj inter-
naciaj societoj, ke ili sendu delegitojn al la venontaj
kongresoj. — La Universala Komitato de la Kristanaj
Asocioj de Junaj Viroj, sekve de la propono de profesoro
Pierre Bovet de la universitato de Genève, decidis doni
lokon al speciala esperantista sekcio inter la diversaj lingvaj
grupoj de la estonta tutmonda kongreso, kin okazos duin
1926 en Helsingfors, Finland°. — Kiel delegitino de la
Internacia societo de la Kiistanaj Asocioj de Junaj Virinoj
F-ino L ay en, Wien partoprenis en la fakaj kunvenoj.

Universala Esperantista Pacifista Ligo.
-VIII- 1924.

Preparan kunvenon eeestis hieraŭ  la estra,ro.
Hodiaŭ okazis laborkunsido.

Saluton donis S-ro R. M. Frey.
en la nomo de la Aŭstra Esperantista Pacifista Sekcio.
Alvenis saIntleteroj de la Finlanda Esperantista Pacifista
Ligo, la Bulgara Vegetara Asocio, la Internacia Virina
Ligo por Paco kaj Liberec° (Genève), La International° de
kontraŭmilitistoj, la Prezidanto de la Matra Respubliko
— Dro. Hainisch, S-ino Marie Hankel el Dresden, kaj la
Brita sekcio „Neniam Plu la Milito", k. t.  p. Ni havis la
ĝo,jon saluti nian Honoran Prezidanton — S- mon Zamenhof,
kiu deestis la kunvenon.

Eksiĝis el ofico, pro manko de tempo, la ĝisnuna
sekretario, F-ino Mary Riley: tamen ŝi volis helpi je
junulara flanko. Oni elektis Ain kid] Internacian Junularan
Sekretarion. Estis decido de la Kunveno, ke la Centro de
la Ligo estu nuntempe en Vieno, kie samideanoj kun taŭgaj
facilajoj estas pretaj daarigi la laboron. Kiel Prezidanton
oni elektis S-iuon lsbrück er el Hag° ; kiel Generalan
Sekretarion, S.ron R. M. Frey (Wien, III., Bechardg. 14);
Kasiston, S-ron Karl Klausnitzer; vic-Kasiston, S.ron T.
V. K as in a der, (a.mbaii el Vieno). La Centro estis petata
sendi alvokojn al naciaj societoj, ke ili elektu eefkomisiitojn
en landoj kie ankoraŭ ne ekzistas tiuj.

Lei la opinio de S-ino Isbrücker, kaj S-ro J. Glück,
subtenata de la kunveno. estas grave necese, ke la Centro
estu tute neŭtrala kaj ke ĝi enhavu  klei kunlaborantojn,
samideanojn el ĉiuj flankoj de opinioj.

Proponon oni akceptis, ke la Ligo aliĝu al la Tut-
monda Pacifista Ligo en Génève: ke de ei tiu Ligo, pro-
gra.moj por kunlaborado estu akirotaj, per la Centro, kaj
sendotaj al diuj naciaj Ĉefkomisiitoj. Ĉe la  ferma kunsido
raporton donos la antaila sekretario pri la jara laboro jam
farita en diverslandaj sekcioj (hodiaŭ estas atendataj an-
korafi kelkaj raportoj, pote): tiam ankaŭ, elektita komi
siono prezentos skizon de statutoj prizorgotaj dum la Kon
greso.

Oni gratulis S-ron Frey pro lia granda laboro por la
Pacifista Konferenco de la XVIa.

Cluj eeestantoj aliĝis al la Ligo kaj donacis abonojn.
Ili decidis, rilate la Pacifistan Manifestacion Publikan, ke

fariĝu tre granda propagando.

/

La muzo de l' poeto.
(Dediĉita al Esperanta Literatura Asocio.)

Ŝi estis fiel bela — li estis poeto,
Malriĉa, nekonata, mizera proleto,
La belon kaj virinan anion avidanta.

Ho venu al mi, mi je vi sopiris,
Li diris al Ai; kion li deziris,
Si al li donis  en senlima amo.

estis por li ĉio; servistin' kaj muzo;
Dum tago servistin' en eluzita bluzo,
Muzo dum nokl' en die nuda belo.

Pasioj, kiuj ilin en la amado lulis,
En liaj versoj poste flame brulis,
Kaj en la mizerĉambron venis brile — gloro!

Li Ain forpuAis tiam, ĉar in ne bezonis,
Si en la marĉo de 	 urbeg' ekdronis,
De la malriĉa poeto la muzo

Kaj el grandmondo, post edzi§a peto,
Kiel edzino de 1' glora poeto,
Lin sekvis riĉa knabin' al altaro

Dum kun edzino sia li promenis,
Si lin rekonis foje kaj eksvenis:
Ôe stratkruci§o Ai staris -- sub lampo • •

Nur post momento levi§is rigardo
Sia dolore kun pasia ardo
Al li tra larmoj en la blu-okuloj

Kaj tiel laŭta §i estis doloro,
Ke la edzino vokis kun angoro:
Ho, kion volas de vi la persono?

Li kisis in kaj diris: Karulino,
Deturnu la rigardon, ear malĉastulino
Ĝi estas ia, en kot', evitinda!

(Laŭ germana originalo.)

/

Estimataj Samideanoj ! Bonvole venu grand-amase
al ei tin solena festo, Lunde, 3.30 p. ni ! Parolados la nova
Prezidanto, S-ino Is b r cker; D-ro Privat; la 'protek-
tanto, Universitata Profesoro Suess; S-ro Kenn el Muni();
kaj la nova Ĝenerala Sekretario S-ro R. M. Frey.

Antailen! Al la Universala Paco ! — laŭ la Espero de
Zamenhof kaj de ni eiuj!

(Protokolanto — Mary Riley.)
Internaeia instruistaro. Una el la plej gravaj fak-

k-unsidoj en la kadroj de la XVI-a estis aranĝita bierail en
la malgranda koncerteambrego kaj malfermita de sam.
Artur Degen el Leipzig, la prezidanto de P Esperanto-
unuiĝo de la germanaj instruistoj. Geinstruistoj el 14 di-
verslingvaj landoj plenigis la ĉambregon kaj en vigla dis
kuto realigis la organizajn laborojn, kiuj inaŭguritaj jam
antaŭ 13 jaroj, estis en Praha 1922 rekomencitaj kaj en
Niirnberg 1923 energie daŭrigitaj.

En la granda lukto pri la reform° de l' edukado en
ĉiuj la-ndoj havas tiu di mondligo de l' instruistoj kom-
preneble eminentan rolon. La statute, nomas kiel bazon la
celadon al paco kaj progreso, kiel celon la unuiĝon de

edukistoj en la tuta mondo trans la landlimojn laŭ sek
vantaj principoj: Lukto pri edukado kontraŭ milito
kaj interpopola malamo, reform() de lernejoj
la principoj de racio kaj humaneco.

La ligo uzas ek sklu zi v e Esperanton, havas centran
oficejon en Leipzig, propran organon same tie, eldonas
jarlibrojn, adresarojn , de siaj membroj, pedagogiajn kaj
laŭraciajn literaturaĵojn por la infanoj, aranĝos studvojaĝojn,
interia.nĝadon de infanoj dum la ferioj k. s.

La estraro konsistas el kvin membroj de diversa
nacianeco, nome Boubou-Francujo, Kru ni phol z-Ĉebosl.
Resp., Piatti Italujo, K 5 nig-Hungarujo, Mladinov a-
Bulgarujo. La redakcian komitaton de l' faka gazeto formas
la germana grupo de instruistoj en Auerbach-Falkenstein.
La junularan fakon prilaboras aparta komitato, konsistanta
el PU tze-Germanujo,Ril ey-AnglujO,  S upichova-Cehosl.
Resp. Kiel referaton por la venontjara fakkunsido oni ak-
ceptis la temon: „Senfaka universala instruado".

La ligo vidas sian ĉefan taskon en tio, ke ĝi servos
al la reciproka proksimiĝo de l' popoloj ne per konvinkado
de maturuloj, sed per realigo de laŭnatura edukado de la
junularo en ĉiuj landoj de la tero.

Ekzamenoj de la Internacia Institute de Esperanto.
La sekvantaj kadidatoj sukcesis en l a skriba parto de la
ekzameno por Atesto pri Kapableco :

S-oj Courtinat
Prager
Schünrich
Egger
Kimmel
Urban.

Kiuj el la nomitaj ankoraŭ ne ricevis la diplomon,
sendu la takson (sv. Fr. 12.50=150.000 a. Kr.) rekte al Es-
peranto-Instituto, Boulv. du Thatre 12 en Genève.

Sukceso lie la studentoj. Seriozaj estis la laboroj de la
nemultaj studentoj deestintaj la unuan eefkunvenon de la
studenta fakkonferenco, seriozaj kaj idealismaj. Demandoj
organizaj okupis defe la di-nnuan kunvenon. La dua pri.
traktos sciencajn problemojn. Saratoga okazos internacia
propaganda mitingo.

La kunveno arigis interesan partoprenantaron. S-o F.
w. Tiling, germana verkisto, kiu prezidis la kunvenon,
f-ino Zamenhof, japana studento, jugoslava profesoro
kaj Viena docent° estis la plej rimarkindaj personoj. Krome
bulgaroj, poloj, germanoj, italoj kaj aŭstroj. Senpasie la
konferenco ekzamenis la diversajn proponojn pri organizo,
kvankam funde diferencaj politikaj konceptoj renkontis
unu la alian. Kaj oni fine komunvole decidis fondi la Btu-
dentan internacian asocion esporantistan kaj loki gian
centron en Varsovio, en la Zamenhofurbo.

Ĉiujn esperantistojn certe interesas la raportoj donitaj
de nia kolego japana pri 20,000 en Japanujo ekzista.ntaj
esperantistoj, de niaj Varsoviaj samideanoj pri ilia asocio
havanta preskaŭ 100 membrojn kaj de niaj bulgai-aj kaj
italaj samfakuloj pri la ukcesaj varbaj laboroj en iliaj
universitataj rondoj.

Fine estu menciata, ke krom la kutimaj salutvortoj
de la prepara komitato kaj de la prezidanto. alvenis aukaŭ
salutletero de lia deka.na moto de la filozofia, Viena fakul-
tato uni versitata.

La konferenco deeidis sendi telegramon al lia rektora
moto de la Viena universitato, kiu arable honorigis nin
per sia protekto.

Komercaj oticistoj, nova kunveno! Kunvenis ĵaŭde
je la 5-a vespere en gimnazia Cambia) n-ro 20 sole 10
geoficistoj el 4 landoj kaj ear estis pritraktotaj gravaj fakaj
aferoj, kiuj havas signifon ankaŭ por la cetera naova.do
esperantista, decidis la eeestintoj kunvoki denovan kun
sidon por sabato, la 9-a de alg. je la 10-a horo en la
ĉambro n-ro 24. Ĉeesto de ĉiuj komercaj oficistoj nepre
necesa kaj carte atendata!

■■•■

Jus aperis:
Prof. E. Grosjean-Maupin. — Oficiala Klasika Libro,

franca, angla kaj germana parto. Prezo:  3 franc. fr .
(Centra Esperantista Librejo — 51, Rue de Clichy, Paris 9.)

Tiu ei libro enbavas, krom la 1G oficialaj gramatikaj
reguloj, L'iujn nunajn oficialajn radikojn de Esperanto.

La unua parto enhavas la francan, anglan kaj ger-
manan zorge korektitajn kaj ,kompletigitajn tradukojn de
tiuj oficialaj radikoj, esceptante la radikojn, kiuj estas sufide
internaciaj por ne bezoni tradukon.

La du a parto enhavas la internaciajn radikojn, kiuj,
ed estante netradukitaj, estas generate kompreneblaj por
eŭroplingvanoj.

La tria parto enhavas la esperantlingvan difinon de
netradukitaj radikoj.

La kvara parto enhavas rimarkojn por la franc-,
angla- kaj. germanlingvanoj.

Jarnalistoi I Raportantoj l Fakestroj I •
Zorga pri preeiza kaj rapida inform-servo en la

„llalteno9 dittj sciigoj, raportoj kaj aktual•temaj arti-
kohl Tenn legeble skribite senprokraste en la manojn
de la defsekretario!
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BILDO] EL VIENO
el Lechner'a Albumo de Vieno, eldonita de la Universitata Librejo R. Lechner (Vilh. Müller),
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Akademio de Bel-Artoj kaj . la Monumento de Schiller
Akademie der bildenden Künste und Schiller-Denkmal	 L'Académie des Beaux-Arts et le Monument de Schiller

The Academy of fine Arts and the Monument of Schiller

0041 .
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La monumento de Gutenberg
Gutenberg-Denkmal - Le Monument de Gutenberg

The Monument of Gutenberg
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La monumento de Mozart
Mozart -Denkmal	 Le Monument de Mozart

The Monument of Mozart
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VIAN VOJAĜPAKAĴON
asekuras kun la plej favoraj kondiĉoj *

„DER ANKER "
generala Akcia Societo por Asekuroj
Wien, 1., Hoher Markt 10,11 Teizi-g . 55 41.

4.
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Bonega tagiango
en la komunaj manâejoj de Mittella -A. G.

1Ialfermaj dum labortagoj :1

OperoRestoracio kaj -Kaf ejo
Wien, I., Operngasse 8

kontraŭ la Ŝtata Operejo.
Menuoj laŭ fiksaj prezoj kaj laŭ la

manĝaĵoj-listo.
• ®11■11111111111MIII®®•0111111111111111111•l EsperaAto'
iLitera•turo l

ĉiuspeca el nia eldonejo estas ha-
vebla en granda sortimento en la

® 	 Kongresa Librein_ 	 0

1!1111111:11111111111111'1.11111.11,111 1. 1 111111.111 1 1 11 II t 11 I'11111i111H 11111:12 11111 111 1.111 I 111111'112 1 1:111,11111

Fabriko de Fortepianoj = =
allie Ilia) $ttany

(sträafir,ej ply trafiko)
Oesterreichisches
Verk hrsbureau
Centro Wien,1., Friedrichstrasse Nr.1

(kontraŭe de Sezession)
Telefono : 52-5-00 Serie. Telegramadreso  : Austriaverkehr.

Filioj - kaj reprezentejoj en- kaj eksterlande
entreprenoj por ŝipaj kaj aeroplanaj veturadoj.
— Ŝipkoniunikoj al eiuj gravaj havenoj. — Propra
banko. — Societaj kaj aŭtomobilaj vojagoj. —

Informoj pri ĉiuj vojag-aferoj.
De la, 7a Aŭgusto propra servado en Konzertbaus

(Kongresejo).
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Anglo-Austrian Bank Limited
London. 24. Lombard Street, E. C. 3
Vienna Representation I. Strauehgasse 1

Capital Authorized .
 L 2,000.000

Capital Issued . . . 	 1,406.370	 s
Reserves 	  » 375.156

Telegrams: Anglobank Vienna — Telephone: 63570

1 monsanĝejoj en Vieno
Sidiokoj:

Aŭstru,jo: Baden ap. Wien, 13regenz, Gmünd. Graz,
Graz-Hauptbahnh. ((Iefa stacidomo), Innsbruck, Krems,
Lac a. Tb , Linz, Mariazell, Semmering, St. Pölten,
Villach, Villach - Bahnhof (stacidomo), kaj Velden êe
Worthersee, Weis, Wiener Neustadt. — Jugo s la-
v u j o: Maribor. — H un gar u j o : Budapest, mon

-. anĝejoj : Calvinplaco  kaj Elisabethring. — I t a.l u j o :
Trieste. — R u ni a n u j o: Czernowitz, Grosswardein.

Ĉiubankaj transakcioj estas efektiv igataj
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EAU DE COLOGN E Y EAU G LA,CI,GL E
EAU pu Jiö,POf`{GLYCEQ..E-TT ^
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Laûda Kanto
pri

Farina „Gegenüber"
dein Jillichsplatz (kontraŭ Jülichplaco)

La plej Malnova kaj la plej Bona
KOLNA PARFUMAKVO
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Sinanonco ĉe la kuirejestroj!
- Neniu trinkmono. 	 Neniu alkoholo.
Man ,"tempo 12 u---V, dum dimanĉoj kaj

festot.ago,j 12 a —2 n .

Manf;aĵoj povas esti ankaŭ forport-
-	ataj.

Prezoj en abono:
A-menno:

K 4000 (Supo, legomo kun aldonaĵo, farunaĵo.)
R-menno:

K 8000 (Supo, viando kun aldonaĵo, f'arunaĵo.)
C-menno :

K 11.000 (Supo, viando kun aldonaĵo, farunaĵo.)
D-menno:

K 13.500 (Supo, rostaĵo kun aldonaĵoj, farunaĵo.)
Alpago por unuopnj mankartoj : por A-menno K 500,

por li-, C- kaj D-menuoj K 1000.
Dimanĉa menuo K 15.000

Krome apartaj mankaĵoj en granda elekteblo kaj
je malgrandaj prezoj.

I 	 Esperanta Biblioteko internacia
Nova Esperanto - Biblioteko

® 	kaj pri nia gazeto

Germana Esperantisto
( Specimenaj numeroj en la Kongresa Librejo)

[serllto - YPr10 [1IeEsieI( brei
Beilio 	

i
•^. 	 ka^orestl¢a .COMMINIAND.

w

AüstrujaAkcPa Societo por
Aeroplanvojaĝoj

Fingoj de
Prezoj de flugo:

München'on Aŭstr. K''i 900.000
Nürnbet•g'on » 1,350.000

Wien Frankfurt'on
^ Zürich'on

n » 1.950.000
1,760.000

Genève'on „ 2,350.000
Budapest'on » » 400.000
Rondflugo,j super «ien
kaj la. Wien'a Arbaro

(Daŭro proks. 20 minutoj) Prezo Ailstr. Kni 150.000
por unu persono

En Junkers plenmetalaj Limuzinoj

Flugbiletoj kaj Informoj en ,.Oesterreichisches
V.erkelirsbureau°, Wieti 1, Friedrichstrasse 1

Telephon 52.5 90
■

Wien, VII., Neubaugasse 68.
Telefono 32-4-59, 34-5-15.

Pianinoj, koncert -fortepianoj kun angla
aŭ Wien'a mekaniko, bonega kvalito.

Fondita 1894.
Honora Diplomo

jubilea Ekspozicio 1898.

VOJaUOfI(OJO „Kin
Wien, Vi,, Mariahilferstrasse 85/87

(en l at komE'reej o ,,K 1 era)

	 Tel. 54-27 kaj 64-72 	 --

Veturbiletoj 	 ĉiu direkto de en- kaj ekster-

lando, veturbiletoj por ĉiuj raporŝiplinioj,
asekuro de pakajoj ktp.

Seninterrompa servo (ankaŭ sabate) de
la 9 u Os la 17u

•̂
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Retoracio FYancisKo al Tani
„ZUM STADTPARK"

L Kolowratring 1, apud la Urba Parko,
nur unu minuton de la Kongresejo ,,Konzerthaus 4 ,

rekomendas al la kongresanoj sian bonegan manĝo
ÿ 	 tablon tagmezan kaj vesperan. Moderaj prezoj kaj  bona

servado, distinga biero kaj bonaj vinoj.

Ytlb^f!F.^.sl•^!!•^^^k4^^^^!!é^?64^1E:^,o..^.^^F^^^^^^#7^^á 	 .
^ 	 Burggarten 	 ^
* (ltastelĝarde.no) iutage je la 8a vespere (se pluvas *
^

en la festsalono de Hofburg) 	 ^
^ Sinfoniokoncertoj — Operoj — Kabar-edoj. ^
* 	 Ludas la Viena Sinfonio-orkestro. • 	si•

^
^"endaclo de kartoj en koncert•direkciEjo Vindobona , ^

,d 	Karlsplatz, vendejhalo, aŭ en Burggaaten. 	 *
*

144;****4*w44d^..14-4043+fii*444;ë*aia►**444vA
	 ----^

T. Flimmelpfortgasse 8. — T. B;IllhausplrLtz 1 (Hof-
burg). — L Postgasse 9 (alte Postsl►arkasse). —I

. I. Liebiggasse Ei (altes Korpskominandogebiiude). —
T. .Nibelungengasse 10. — I. Schillerplatz 4. —
HI. Landstrasser Hauptstralsye 14 6 . — 17 1. Maria- .
h.iaferstrasse 88 a (Zitahof, T. Stock ) . — VII. Kirchen-
gasse 13. — ViII. Josefstli,dteratrlsse 43. — IK.

Porzellangasse 33.

1íalPermaj aukaŭ dam dimanOoj kaj festotagoj:
I. Schillerpla:tz 4. — VIII. Josefstlidterstrasse 43.

■ _ 	.,-

Ĉiutab aj

■

Grandaj Vendojii SI^^
Favorprezoj de Objektoj
Mastrumaj kaj Vestaj a A. G. Zenhra1a1ast

1 	Precipe ni atentigas pri niaj kolektoj

VII., Maria
hi iferstrasse

E[M¢ Nais¢ishass¢.
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Nar rekte, kurage kaj ne flanki ,ante !

Numero 5.

„Nia afero regule kaj trankvile iras antaŭen.
La tempo de la teoriaj juĝoj kaj de 1 liniĝ ado
antaû ŝajnaj aŭtoritatoj jam de longe pasis.
Se iu mura esprimas sian opinion ctû konsilon
pri Esperanto, oni jam ne demandas, Cu li
estas homo grandfarna aû ne, — oni nur de-
mandas, ĉ u liaj konsiloj estas kors f ormaj al
la naturaj bezonoj kaj la natura irado de nia
lingvo aŭ ne. Ne por fieri pri nia forteco mi
diras ' 'ĉi  tion : neniu el ni havas la rajton
esti fiera; ĉar nia forteco ne estas la meritu
de iu el ni aparte, sed ^ai estas nur la rezul-
lato de multejara pdcienca laborado de m u l t o
da personoj. Mi volis nur atentigi vira pri tio,
lee en • nia afero ĉio povas esti atingita nur
per har•monio kaj konstanteco. Se nin ne gvidus
fera konstanteco, nia lingvo jam de longe ri e
ell:zistus,'kaj la vortoj ,lingvo internacia` estus
.nun la plej granda mokataĵ o por la tnon.do".

.1 . 460. 	_
	D-ry 	_ t,. Zamenhof-.
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La Pentekosta miraklo de
unu komuna lingvo.

El la amaso da poresperantaj artikoloj,
je kiuj nun abundas nia gazetaro, ni elprenas
hodiaŭ por transdoni al la XVI-avoj ĉi-suban
vere distingindan artikolon, aperintan hieraŭ
kiel eefartikolo en la Viena katolika „W el t-
B l a f t" („Mond-Gazeto"). Ĝi servu kiel imit-
inda ekzemplo por la alilandaj katolikaj gazetoj
kaj samtempe kiel instruo por tiuj, — cetere
nur malmultaj   el inter ni, kiujn ankoraŭ
ĉiam persekutas la penso, ke la „interna ideo",
kiun D-ro Zamenhof nedisigeble kunigis kun
la lingvo Esperanto, estas baro en ĝia praktika
propagando. La granda — jam nun konstatebla,
— propaganda sukceso de la XVI-a por Vieno
kaj Aŭstrujo devenas ĝuste kaj ĉefe de tio, ke
nia gazetaro ne prisilentas, sed a k c e n t a s la
internajn, etikajn valorojn de nia komuna lingvo.

La Red.

jam morgaŭ kunvenos la tuta repre-
zentantaro de Esperantistoj el la tuta mondo,
kiom ilin povos ampleksi la spaco, en la
granda ĉambrego de Koncert-Palaco por
solena manifestacio por la de ili repre-
zentata ideo kaj la reprezentantoj de nia
registaro, de l' urbo Vieno kaj de eminentaj
korporacioj povos kiel honorgastoj esti
atestanloj de la popolojn konkordiganta

Wien-Vieno, lundo, 11. Aŭgusto 1924.

spirito, kiu trapenetras ĉiujn de ĝi unuigitajn
el ĉiuj terpartoj ĝis orienta Azio kaj ĝis
Aŭstralio same bone kiel el la Nova Mondo
aŭ el la novaj nord-orientaj ŝtatoj de Eŭropo.

Tiu ĉi spirito ĝi estas, kiu puŝis la
elpensinton de l' komuna interkomunika
lingvo, Doktoron L. L. Zamenhof jam de
frua juneco al lia epoka verko kaj lin dum
jardekojn longaj penadoj por la lingvo
subtenis; tiu humaneca, porhomara
spirito radias el ĉiuj liaj kongresparoladoj,
kiujn la „Majstro" ĉiujare, depost 1905,
direktis al siaj disĉiploj kaj aliĝintoj, kaj
kiu nun fine ankaŭ ĉiam pli kaj pli en-
penetras en la vastajn sferojn de la
publiko.

Kaj nia tempo tian rimedon bezonas
urĝege. La animoj de l' popoloj, plej pro-
funde ekscilitaj de la sur la tuta tero furio-
zinta sanglukto, povos trovi nenian frank-
vilon, kiel longe ne okazos denove la reci-
proka alproksimiĝo de l' popoloj por paca
kunvivo kaj kiel longe la naciaj antacnonis-
moj estos a k c e n t a t a j anstataŭ m i l d i g-
a t a j. Forta portanto de tiuj antagonismoj
estas nekontesteble la nacia lingvo kaj
rimedo, por tiun antagonismon forigi, ne
ofendante la apartajn vivantajn lingvojn en
ilia plene rajtigita signifo, devas esti salutita
kiel valora medikamento.

Fakte instruis la sperto de ĉiuj ĝis-
nunaj Esperantaj mondkongresoj kaj la
nuna Viena ĝin konfirmas, ke kun la dife-
renco de lingvoj lormalaperas la cetere
preskaŭ ĉiam kaj ĉie akre sentebla f r o t -
r e z i s t o en la reciprokaj rilatoj de divers-
nacianoj kaj ke ili, parolante nur unu unikan,
al ili ĉiuj egale facile kompreneblan kaj
ĉe tio al neniu aparta popolo apartenantan
lingvon, sentas sin nun nur kiel homoj, ne
kiel naci .uloj kaj ke en iliaj vicoj nacia
ŝovinismo trovas nenian  • lokon.

Tion dankas ili al la genia kreaĵo de
doktoro Zamenhof, kiu kun sia lingvo donis
al ili ankaŭ la „internan ideon" de l' Esper-
antismo. jam ĉe la Geneva Kongreso li
subtrekis en sia alparolo tiun ideon, ke ĝi
per la komuna lingvo interproksimigas ne
nur la cerbojn de la homoj, sed ĉefe
kaj antaŭ ĉio iliajn koroj n. Kaj la ĉefa tasko
de ĉiuj Esperantaj kongresoj estas ĝuste
ĉiam denove plivivigi tiun amon al la Esper-
antismo kaj per  . ho al 1a kompreno por la
unueco de l' homaro super ĉiaj ling-

Aperas ĉiutage.

vaj aŭ rasaj diferencoj, per unu vorto, nobl-
igita, idealigita kosmopolitismo, ne for
oferanta tamen blinde la individue-naciajn
apartecojn, kaj tamen sin enmembriganta
en la grandan universalecon de Die benita
popolar-familio kaj kondukanta tiel al la
bono de l' homaro, al la paco de l' popoloj.

Kiel sur r e l i g i a kampo la Pentekosta
miraklo, pri kiu la historio de apostoloj
rakontas, estis epokfaranta por la disvastiĝo
de la instruo de Kristo, kies ĉeftrajto estas
la amo al la proksimulo de kiu ajn
stato aŭ raso, tiel same tiu ĉi Pentekosta
miraklo de por ĉiuj homoj egale komprenebla
lingvo estas ankaŭ sur la kampo de l'
politika kaj sociala vivo la unika
r i m e d o, por tiun reciprokan komprenon
por la proksimulo el kiu ajn popolo elkrei
kaj pliprofundigi. Ĝi forigas la barojn, kiujn
metas la nekompreno de la lingvo de tiuj
proksimuloj kaj proksimigas tiel la naciojn
al si reciproke, pli bone ol t r a k t a t oj
kun j& paragrafoj kaj punktacioj. La Es -

peranlismo, ĝuste komprenita kaj ekzercata
kaj ĝenerale efektivigata, estas la plej
bona ponto por vera interpopola
p a c o.

Ne vanta ludaĵo, ne spirita sporto, ne
nur al la komercisto oportuna komprenigilo
estas do Esperanto ; la valoro, la signifo
de tiu lingvo iras multe pli profunde, ĝis
la radikoj de la instruo de Kristo : A m u
vian proksimulon kiel vin mem.
Kiu el tiu ĉi vidpunkto komprenas kaj
konsideras la celadojn de Esperantistoj, la
spiriton de Esperantismo, tiu ankaŭ kiel
konvinkita vera katoliko - laŭ la ĝuste
nun de la kardinalo P i f f l al la katolikaj
en Vieno kunvenintaj Esperantistoj el ĉiuj
landoj esprimita konvinko - sin servigos
je tiu ĉi la naciajn antagonismojn t r a n s-
pontanta rimedo de l' komuna inter-
komunika lingvo Esperanto, por de sia
parto kunlabori ĉe la de Dio volata inter-
konsentiĝo de l' popoloj en la spirito de
Kristo, la vera instruinto de l' paco.

Grava Kuranta inform-
materialo rezervita por
la morgaûa numero I

\
///////^,/"^^^/^^^^i/^///////^/^^

J1111nIn1u61n:1111111111CIIIIIll11. 11111111111111C 1311:IIIlclu> fulf,nllcnlnnlY.nllunnruw11JU1t11;1uu1rlfilinluuugllaulnruWWluuWUUmnlallianmlrnl'umallnlm nu 'uNIllulrllllllHUfuW:uwllf0laulllunlunllGlnnunlEllnniu1117u:um lul<uinlcumfl! I;n1InIwIm11n1uululullNIH111nirntJlbuciltllurluilllbmlltpul mm.11ll.

T t^ T 1^ O N ® A ^^,^ G OFICEJO 	 v e n d a s veturbiletojn por fervojo kaj vaporŝipo al ĉiuj
^ 	. 	^

. 	landoj de la tero, lokojn en litvagonoj, ŝ a n ĝ a s monon,;
	•^ 	 ^=	 havigas biletojn por rondveluradoj en la urbo, asekuron

=	 • 	 . 	vojaĝpakaĵoj; loĝejon en hotelo, gvidlibrojn por vojaĝoj ktp.=

	

= 	 Wien,. 1., Stefansplatz 2 
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rŜ111'IIII1i11i111111I111111II1I1i11CW:11111:11t1i111.111111111ai1i I  I 111111111111111.1i1 I I11111I1411161 I U1111111111iD111!CIIIII71N111111111,11111:IIIIHI11111111:111111111JIIIli11tí11111 Ci 1',t!IJ11!I:I1N1117.111 ItII^Ci111111111111^1 	 :IilIL111.1i111111111 til ItI1:111:1111.1111111111 t I 11113! UI31Nl1Uf1111111111181111111t111111116II!I1111U111111111111!11111111111111611ŝ11111111'INp`13111'till%. 	 . 	 . 



l'ag, o ., 	 Kongresa Bu steno	 Nro 5

Al mia infano!
(Dediĉita al la hodiaŭa Granda Pacifista Mani

festacio.)

Ho, ĉu vi povos pardoni al mi la teron, infano ?
Kaj senforton mian ĉe l' morto de via unua amo ?
Ĉe la rompiĝo de l - homo, la unua via, la pupo ?
Car por vi mortis ja homo en tiu mort-iluzio.
Kiel min trafis en koron via ploranta rigardo,
Tiu unua ekdubo pri la boneco de l' mondo.

Ho, ĉu vi al mi . pardonos la teron, mia infano ?
Kaj la unuan ekvidon de homo sen brak' kaj piedoj ?
Ree en mond-antaŭsento eksvenis via koreto,
La bildo pri bona kaj bela homaro rompiĝis . ;
Kaj la anĝelo en vi . ne povis kompreni: pro kio?
La floroj de viaj okuloj kovriĝis per roso de larmoj.
Tiam kun gesto kortuŝa vi donis al mi la maneton,
Kun gesto de l' kredo al mi, kaj mi ne kuraĝis

respondi:
„Ankaû pro mi, pro silento mia, li perdis la

membrojn."

Kaj ĉu vi al mi pardonos la teron, tiun ĉi teron?
Foje, kiam vi staros ĉe -via kripla fianĉo ?
Foje, kiam vi vidos, ke la homo nur rajtas :

dolori?
Ĉu ne aperos vi tiam ĉe mi kun plend' kaj riproĉoj?
„Kion vi faris, patrino, por neebligi suferon ?
Tolero via malfermis. la pordon al la mizero!
Malantaii ĉi tiu pordo vi metis min en la mondon.
Ne staras mia piedo en floroj kaj fruktodoneco,
Ne ĝojas mi kiel la birdoj en la ĉiel-firmamento ;
Mi vivas en nokt' de doloroj, en arbar' el mem-

broj rompitaj !"

Infano mia, ĉu tiam pardonos vi al  mi la teron'
De kie mi prenis kuraĝon kaj rajton vin doni

al homoj ?
Foje, mi scias, mi scias, vi min malbenos, infano!

Klara Golt.

Diversaj Informoj,
Studentoj, profesoroj atentu ! Gravaj problemoj

Okaze de 1 . raporto pri la dua ĉetkunveno de la fak
konferencu studenta, necesas paroli pri gravaj aferoj.

La fakkonferenco finis la laboron organizan ntalŝar
ĝinte s•on F en s t e r en Berlin de plua laboro. Ĝi alprenis
rezolucion pri instruo, kiu okazu en ĉiuj niez- kaj aaltler
nejoj. Dezir-esprimo estis akceptita. ke ĉiu izola esperan
tista studento reap grupo studenta sendu sian adreson, se
eble kun raportoj al f-ino Lidia Zamenhof, juristino,
WVarszawa, Krolewska 41.

La priorganizan diskutadon alternis du referatoj.
Kolego M i l d w u r f parolis pri la internacia studenta mu-
vaado, la skribanto de di tiuj linioj pri praesperanta lingvo-
formo kaj konkludo ei ĝi.

Fininte la internan laboron, la konferenco okazigis
propagaa.ndan internacian mitingon,, en kiu partoprenis kiel
oratoroj profesoro B u j w i d el Erakovo, kiu pro deesto de
francaj neesperantistaj gastoj parolis en lingvo franca, rek-
toro K r i e g e r el Stettin en germanaa. lingvo kaj nia sim-
patia nevidanta amiko profesoro E r o ÿ e n k o el Peking en
esperanto.

Jen mi en mila raporto ĝlsvenis al la grava, al la
esenea problemo de la esperanta estonteeo. Nia samide-
ano Erolenko rakontis pri la student-esperautisla movado

en la landoj (ina kaj japana kaj ntirigis la aŭskultan
taron pro ĝia profnndeco„ pro ĝia serioieco. Psikologian
kaj ekonomian seieneon ili studas per esperanto. Red
aitrinde la necesaj libroj mankas. „Amatora estis ĝis nun
nia movado, nia propagando" — diris Ercalenko — ,,kial
en esperanto ekzistas preskait nur novelfj au poemoj':
kial Ti ne verkas kaj eldonas librojn sciencajn? Amu-
zema movado eŭropa pereigos la seriozan en Abio."  —
Ex oriente lux !

Se iu ideo naaturiĝis, ĝi trovas sian interpretiston.
(Viaj apostoloj aperas samtempe, ili estas kvazaü sentemaj
sismografoj, kiuj registras la fazojn kaj la staton de la
at'ero. •Ins la Viena Akadeinia Societo Esperantista ricevis
leteron de S-ro prof. E. G r o s j e a u- M a u p i n, direktoro de
la akadeunia sekcio por la komuna Vortaro, kiu. skribas al
la studentoj. ke por propaganda en la universitataj kaj
sciencistaj rondoj necesas verkoj seriozaj. Ni citu kelkon
el la letero do l'aatata profesoro :

,; Bonvolu precize (tijolo, aütoro, eldonisto) montri la
?precipajn sciencojn kaj takajn verkojn. kiujn vi bezonas
por viaj studoj, sed kiuj ne esta:4 tradukitaj -en via, nacia
lingvo."

„Demandi 'la uzontojn estas la plej certa rimedo por
sçi,i ^t pri la ,plej  multe a4etotaj, libroj, t. e, pri la plej
profitodonaj libroj."

_La afero koncernas kompreneble diajn sciencajn
verkojn, tamen . komence precipe la lingvistikajn, filológiajn,
filorotiajn, psikologiajn kaj- historiajn traktatojn, Car oni
renkontas en tiuj-ĉi sciencoj malpli da specialaj teknikaj
terminoj ol en la ceteráj . fakoj."

„Mi devas ankaü rimarkigi al vi , ke tiaj tradukoj
estas la plej bona kaj plej praktika maniero por akceli la
starigon de la diversaj fakaj terminaroj.•

Studentoj, kiuj vi ĉi-liniojn legas, respondu:
Profesoroj, vi cerku t Kaj vi eldoniatoj, .vi iuiciatu!

E. Sonnenfeld, 	•
stud. de Komerca Eksport - Akademio en. Wien.

Ruĝa Kruco. Kiel estis anoncite en la „Kongresa
Bulteno", okazis sabaton matene la Faka Kunveno de la
Esperanta Ruĝa Kruco. Kapable estris D-ro Edmundo S ó s,
el Vieno. kiun la cieestantoj unuanime elektis kiel prezi
danton. Partoprenis en la kunsido S-ino Zamenhof, kiu
montras konstantan intereson al tiu-ĉi tutmonda movado.

S-ro Rudolfo H o r n e r, la delegito de la Internacia
Komitato de la Ruĝa Kruco, en Geneve, koncize raportis
pri la progresoj de la laboro dum la lasta jaro. ,Li klarigis
la novan konstitucion de la Esperantistaro en la rondoj de
la Ruĝo Kruco. Ekzistas nun delegitoj Esperantistaj en
14 landoj, kaj la Hispana Nacia Societo oficiale rekomendas
en siaj novaj statutoj la lernadon de Esperanto en la hi
spanaj grupoj.

La jenaj rezolucioj etis proponitaj, .diskutitaj kaj ak-
ceptitaj :

La membroj kaj geamikoj de la Ruĝa Kruco, parto -

prenantaj en la XVI-a Universala Kongreso de Esperanto
en Vieno el diversaj landoj. havas la honoron respektplene
snbuacti, al la Internacia Komitato de la Ruĝa .Kruco, ene
Genève, la sekvantajn rezoluciojn:

1. La anoj de la Faka Kunsido de la Ruĝa Kruco
deziras esprimi dankon ai la Internacia Komitato en Geneve
pri la helpo dum la jaro kaj ĝia reprezentado ĉe la Uni
versala Kongreso en Vieno kaj pri la honvola akceptado
de la rezolucioj de la Kongreso en Nürnberg (Vidu: Revue
Internationale de la Croix - Rouge, No. 59, Novembro 1923,
pp. 1129— 1130).

La. anoj ankaü petas, ke la Internacia Komitato sendu
delegiton al la venonta Universala Kongreso.

2. La Esperantistoj bedaŭro konstatas, ke multaj el
l a naciaj centraj komitatoj ne dissendas al la lokaj grupoj
la internaciajn sciigojn. Ili urge petas ke la Internacia,
Komitato en Genève konsideru kaj studu la metodojn, per
kiuj oni povos vigligi la naciajn grupojn, por ke ili havu
internacian spiriton kaj pli perfektan interêanĝon de ideoj,
klopodoj kaj laboroj de paca tempo, se eble en la interna.cia
helplingro Esperanto.

3. La Esperantistaj Ruĝkrucanoj de la Kongreso en
Vieno kore gratulas la hispanajn sbcietojn pri la oficiala
rekomendo de la lernado de Esperanto flanke de la Hispana
Nacia Komitato kaj esperas. ke tiamaniere iliaj membroj
povos pli efike servi la homaron.

4. Estas dezirinde ke ĉe la Universalaj Kongresoj de
lisperapto okazu du specialaj kunvenoj de la Ruĝa Kruco:
1. Kunveno de la delegitoj el diversaj landoj por prepari
la naciajn raportojn. 2. La ĝenerala kunveno de la membroj
kaj amikoj de Ia movado.

5 Ciu ano de la Internacia Esperantista Ligo de la
Ruĝa Kruco devas esti membro de loka aŭ nacia Ruĝkruca
societo. Kie ne ekzistas loka aŭ nacia grupo, la Internacia
Komitato en Genève devas esti konsultata.

6. La Faka Kunveno tre bedaŭras, ke S-ro D-ro
H a m a l g v i, kiu laŭdinde laboris dum la tuta jaro, estas
malsana, kaj ĝi sendas al li plej korajn bondezirojn por lia
resanigo.

7. La partoprenantoj de la Viena Faka Kunveno petas,
ke la Loka Kongresa Komitato konsultu la prezidantojn de
la fakaj kunvenoj antaŭ la anonco de la kunsidoj en la
Kongresa Bulteno.

8. La delegitoj de la diversaj landoj formas kun la
delegito de la Internacia Komitato en Genève la Konstan-
tan Komitatbn de la fakaj kunvenoj de  la Ruĝa Kruco.

A i i s o n A. Ni co 1, sekretariino.

Prolokolo pri la policaj fakkunsidoj. (La 7-an kaj
S-an de Aŭgusto 1924 je la 16•a horo,) Ĉeestis 16 personaj
policaj.

Distriktinsl.ektoro Hirz, kiel lokgrupa prezidanto de
la Tutmonda-Polica-Ligo salutis la Ĉeestantojn kaj parolis
pri la policesperantista movado en Vieno kaj menciis, ke
la ĝenerala prezidanto Hans S c h o b e r diam volonte subtenis
la inovadon kaj ke ankaŭ S•ro polica konsilisto D•ro B u c h s
ba u m grave servas al nia faka afero.

La direktoro de la T. P. L. kaj eldonanto de la fakrevuo
„La Policisto• A. de AIarich parolis mallonge pri la
mondmovado inter la policanaro.

Profesoro T. 111 o r a r i u, delegitn .de la direktejo. de la
rumana polico kaj stata sekurecb tre detale kaj interese
sciigis la deestantaron pri la esperantomovado en Rumanujo.
Li mencis. ke Esperanto en lia lando akiris grandegajn
sukcesojn kaj ke Esperanto en la tiea policoficira lernejo
estis oficiale enkondukita.

D•ro Toth, polica konceptisto en Budapest parolis
pri la polica dejorado kaj E.-movado inter la policanaro
tutmonda kaj tuais la necesecon interril . a.ti kun la regist•aroj
de diversaj landoj. Plue li parolis pri policesperantaj kursoj
kaj proponis, ke din ano de iu grupo estu samtempe
membro de la T.-P.-L.

Kunsideatro Hirz atentigis la kolegojn- ke la• polica
revuo „(ffentliche Sicherheit" („PublikaSekureco-).
organo de ĉiulandaj policestraroj aliĝintaj al. la Polica
Internacio, tre afable akceptas artikolojn pri Esperanto.

Policinspektoro • M e i s l e d -e r raportis . pri tre vigla
laboro kaj movado inter 'la policistoj en Linz kaj aliaj
provincurboj en la supra Aŭŝtrujo ; li •menciis, ke la tiea
centrala inspektoro D-ro W i r t h d e v i g e enkondukis
Esperanton ĉe la polica lernejo.

Gendarma ĉefserĝento W a v r o v s k S el Praha sciigis
pri la E.- movado en tiu ĉi urbo, kie ĝis nun oni tre ma1
vigle laboris.

Fine esprimas Hirz ia deziron, ke dum la T. P. L. -
Kongreso finaüguste multe da policistoj ĉiurangaj ĉeestu,
por ke la Kongreso per multnombro povu atingi la deziritan
•celon, nome, ke Esperanto „die" inter la policanaro tut-
monda estu oficiale enkondukita.

M. R a f e l se d e r, Sekretario.

La unua konferenco de Tatmonda Esperanto-Asocio
Junulara. Vendrede kaj sabate okazis la unuaj kunsidoj
de T. E. A. J., kiuj ambaŭ, malgraŭ ke la kongresanoj ne
aperis en granda nombro, tamen tre bone sukcesis. La
decidoj kiujn la kunsido akceptis, estas tre gravaj por
la vivo de la Asocio kaj samtempe por la tuta junulara
movado, do oni certe povas esperi, ke per tiuj ĝustaj
decidoj la asocio povos plue konstante disvolviĝi.

La kunsidojn deestis ĉirkaŭ 30 personoj, kiuj grand-
parte estis jam delonge membroj de T. E. A. J. Post la
malfermaj vortoj de stlni. Rudolf P i v 1, oni elektis laŭ la
propono de sana. Andreo R á e z la komitaton de la asocio
konsistanta el Rudolf P i v 1, prezidanto ; Andreo R a c z
vicprezidanto, Alfred N e u p ert, administranto. Oni akceptis
novan regularon. Oni elektis redaktan komitaton por la
gazeto:• . R. Pivl por la oficiala parto, A. Rácz por literaturo
kaj Esperanto -movado kaj A. Neupert kiel respondecan
redaktoron . La koaautato . por la- dunula-
sisfas el la prez. kaj vicprez. La kunsido pritraktis poste
la rilatojn kun diversaj Esp. asocioj, kiujn ĝi intencas kon
centrigi en T. E. A. J. — La Asocio petas tiu,jn gesamide
anojn, kiuj intencas informojn pri ia asocio kaj la junulara
movado, voli ieesti marde (12-a Aüg.) posttagmeze de la
3-a ĝis la 5-a antaü la „Junulara` stando, kie la estraro
donos detalajn informojn.

Prelego. F. W. I l l i n g, ELA, parolos, ĉar la tempo
ne sufiîia en la studenta faka kunsido, marde je la 5t/s a en
la 28. kunsido de ELA mallonge pri la temo „P r o b 1 e m o j
kaj vojoj de Esperanto - scienco estonta". Ĉiuj
interesuloj pri scienca laboro esperantologia invitataj.

Esperanta ligo de tabakkontraŭuloj. La fondota ligilo
de Esperantlingvaj tabakkontraŭuloj havas duoblan celon:
unuflanke ĝi utilos al la kontraŭtabaka movado per
kunigo de samideanoj el la plej diversaj landoj kaj lingvoj
kaj per reciproka sciigo de progresoj, konsiloj, kanĝo de
proponoj ktp., aliflanke ĉi tiu asocio komunikos la tiel
humanajn kaj noblajn celojn de kontraŭtabaka movado kaj
la diversspecajn malutilojn de fumado al la Esperanti
staro jam ideale sentanta kaj pruvos la necesecon de
mondhelplingvo Esperanto. — Kora invito al tabakkontraŭulaa
fakkunveno de la XVI-a Universala Kongreso, kiu okazos
lunde la 11-an de aŭgusto 1924 je la 5-a posttagmeze en
salono Wien L, Kleeblattgasse 7/1I (proksime de Tuch-
lauben). Tagordo:

1. la kontraŭtabaka kaj la Esperanto movadoj,
2. fondo de ,,Esperantista tabakkontraŭula asocio``

(regularo, estraro ktp.),
3. diskuto pri la laborpiano kaj prop aganda.

Gastoj bonvenantaj!

)urnalistoj ! Raportantoj ! Fakestroj !

Zorga pri preciza kaj rapida inform-servo en la

„ Bniteno' ! ĉiuj seiigoj, raportoj kaj aktualetemaj arti-

koloj venu legeble skribite senprokraste en la manojn

de la ĉefsekretario!

OROTHEUM
alien, 1., Dorotheergasse 17

B rikfalco
Aĉeto kaj Vendo de valutoj, biloj kaj devizoj
Aŭkcio de uzad-objekloj ĉiutage de la 15 a

De mardo ĝis vendredo ankaŭ juvelaĵoj. Ekspo
zicio de la 13 a  
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Kortega Muzeo, la isituparo
Hofmuseum, Stiegenhaus — L'Escalier du Musee Impérial

The Staircase of the Imperial Museum

La monument-fontano de Pallas Athene
Pallas Athene-Brunnen - La Fontaine monumentale de
Pallas-Athéne - The Monumental fountain of Pallas Athena
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BILDO) EL VIENO
el Lechner'a Albumo de Vien-0, eldonita de la Universitata Librejo R. Lechner (Vilh. Müller),

Wien, I., Graben 31.
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La Monumento de Grillparzer
Grillparzer-Denkmal — Le Monument de Grillparzer — The Monument of Grillparzer
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La nmonumento de arkidukino Maria Krishna
Chrislinen•Denkmai -- Le Monument de L'Archiduchesse Marie Christine —

The Monument of Archiduchess Mary Christina

	88	

La katedralo de Sin Stefano
Stephansdom 	 La Cathédrale Saint-Etienne 	 St. Stephen's Cathedral



Restoracio franciso
„ZUM STADTPARK"

J. Kolowratring 1, apud la Urba Parko,
mir unu minuton de la Kongresejo „Konzertha.us ".

rekomendas al la kongresanoj sian bonegan manĝo-
tablon tagmezan kaj vesperau. Moderaj prezoj kaj bona,

servado, distinga biero kaj bonaj vinoj.
.■11•111■1■.••■••■•111•,11■ 	

	 SI 	 Grandaj Vendoj 	 tt
Favorprezoj de Objektoj
Mastrumaj kaj Vestaj G. hotroloolost VII., Maria-

hilferstrasse
Kaiserstrasse.

Nro 5
	 Kongresa Bulteno 	 Pao 5

Opero-Restoracio kaj -Kateje
Wien, L, Operngasse

kontraŭ la Ŝtala Operejo.
Menuoj laŭ fiksaj prezoj kaj lati la

manĝaĵoklislo.
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3 	 t
ĉiuspeca el nia eldonejo estas ha-
vebla en granda sortimento en la

iteraturoi
Kongresa Libreio.
Precipe ni atentigas pri niaj kolektoj

Esperanta Biblioteko Interoacia
Nova Esperanto-Biblioteko

kaj pri nia gazeto

Ĉiu.tagaj Flugoj de
Prezoj de flugo:

Aliincben'on
	 Aŭstr. Koi 900.000

Ntirnberg'on	

•

 1,350.000
Frankfart'on	 7, 	n 1,950.000

• 1,760.000
(-;enve'on
	 2,350.000

Budapest'on	 9
	 400.000

Roudflugoj super Wien
kaj la Wien'a Arbaro

(Dailro pok. 20 minutoj) Prezo Aŭstr. Koi 150.000
por unu person )

En Junkers plenmetalaj Limuzinoj
Flugbiletoj kaj Inforrnoj en „Oesterreichiscbes
Verkehrsbureau", Wien I, Friedrichstrasse 1

Teleplion 52-5 90

	Ansimonmrsimionsla
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Fabriko de Fortepianoj

Pain liaj Pasty
Wien, VII., Neubaugasse 68.

Telefono 32-4-59, 34-5-15.
Pianinoj, koncert-fortepianoj kun angla
aŭ Wien'a mekaniko, bonega kvalito.

Fondita 1894.
Honora Diplomo

Jubilea Ekspozicio 1898.
- A

ri 	litlfliC11111111111;11111%131111:1111 WOOS wig

(ùstria oficejo por trafiko)
Oesterrekhisches
Verkehrsbureau
Centro Wien, I., Friedrichstrasse Nr.1

(kontraŭe de Sezessionl
Telefono : 52-5.90 Serie. Telegramadreso : Austriaserkehr.

Filioj kaj -reprezentejoj en- kaj eksterlande
entreprenoj por gip) kaj' aeroplanaj veturadoj.

Sipkomunikoj al e iuj gravaj havenoj. -- Propra
banko. - Societaj kaj aŭtomobilaj vojago•. --

Informoj .pri ĉiuj voja-aferoj.
De la 7a Aŭgusto propra servado en Kon zerthaus

(Kongresejo).
...■1011111111.1116 	411111MW
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Anglo-Austrian Bank Limited
London. 21. Lombard Street, E. C. 3
Vienna Representation I. Straueligasse 1

Capital Authorized . 	2,000.000
Capital Issued . . . „ 1,406.370
Reserves . . . . . 	375 156

Telegrams: Anglobank Vienna - Telephone: 63570

21 monsanĝejoj en Tien()
Sidlokoj:
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# II 0 A, fa 	 • , , Klea 0
Wien, Vi, hiariahilferstrasse 85/87

len la kornercejo ,,Tilea")

,n	 Tel. 54-27 kaj 64-72. 	
Veturbiletoj latI ĉiu direkto de en- kaj ekster
lando, veturbiletoj por ĉiuj vaporgiplinioj,

asekuro de paksjoj ktp.

•Seninterrompa servo (ankaii sabate) de.
la 94 k is la 17a
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‘P) 	41? 	417--. .4, Air 	 ) ri-7:.7 ev

Ve,, A A., 	4.
,r;,..1 "rt,' GrEer,„:, fr" Ak /0///41-.),

Of P'l ..JÜLIO-15 PLATZ
r'.---t-r.,...--',;.,%T___-

EAU OE COLOGNE V EAU C.) LAC  I /0\1 E.
E-AU pu J,OPON 1ÛLYCTTE.

EAU pECOLOCINE-SEIFEFDA5au ITA-5 El FE.
(c)_ 	AEDALP111  	 9

•■•■•••■•.-

Lai:Ida Kanto
pri

Farina „Gegenüber"
dem Jŭlichsplatz (kontraŭ Jillichplaco)

La plej Malnova kaj la plej Bona
KOLNA PARFUMAKVO

\\Tien 1

e
German Esperantisto

(Specimenaj numeroj en la Kongresa Librejo)

A s tr uj o : Baden ap Wien, Bregenz. Gmünd. Graz,
Graz-Flauptbahnh. ((lap. stacidomo). Innsbruck, Krems.
Laa 	Th • Linz, Iklariazell, Semmering, St. PÖlten,

• Villach, Villach-Bahnhof (stacidomo). kaj Velden de

[SPE111 1 10-1011(1{11P1SielfAilOrekllH.'

kai DIEd011.

	WÖrthersee, Weis. Wiener Neustadt. - Jugosl a- t
vujo: Maribor. -7-- Hungarujo: Budapest, mon- E

• Aankejoj: Calvinplaeo kaj Etisabethring. - Italuj o:
Trieste. •- Rum an iij o : Czernowitz, Grosswardein. E

• „

• Ciubankaj tra.nsa.keioj estas efektivigataj E
asolimmaleasomano OMB er122XVICEASUMEZPO milimpurrimurnintainirwmairtglatcrlairream  lllll 	111,113,1punip

Bonega tagmango
en la komunaj mangejoj de Milfelln-.A. G.

Malfermaj duin labortagoj:
T. Himmelpfortgasse 8. -- I. Ballhausplatz 1 (Hof-
burg). - I. Po.stgasSe 9 ,(alte Postsparkasse). -
1. Liebiggasse (altos Korpskommandogebitude). -
L Nibelungengasse 10. - 	.Sehillerplatz 4. -
Iil..,,,La,ndstrasser Hauptstrasse 146. 	 VI. Maria-
,hilfeirStrasse.--88 a (Zitahof, T. Stock). - VII. Kirchen-
gasse 13. -77- VIII. Josefstiidterstrasse 43. .- IX.

Porzellangasse 33.

Malfermaj ankati darn dimandiii kaj festotagoj:
Sehillerplatz 4. - VIII. Josetstfidterstrasse 43.

Sinanonco Ce la kuirejestroj!
Neniu tinkly ono.	 Neniu alkoholo.
Mantempo 124-33, dum dimani.ioj kaj

festOtagoj 12u-2a.
Mangaĵoj povas esti a.nka.ti forport

a t aj.

Prezoj en abono :

A-nienno:
K 4000 (Supo, legomo kun aldonajo, farunajo.)

R-menno:
hT 8000 (Supo, viando kun aldonajo, farunajo.)

C-inenu,:
K11.000 k Supo, viando kun aldonajo, farunajo.)

D-rnenuo:
• 13.500 (Supo, rostaĵo kun aldonaĵoj, farminjo.)
Alpage por unuopaj.mangkartoj: per A-menuo K 500,

por 13-, 0- kaj D-menuoj K 1000.

Dimanda menuo K 15.000
Krome apartaj mantaĵoj en granda elekteblo kaj

je malgrandaj prezoj.

w*******************1‘4441r644********%
.k 	 •
* ** Burggarten 	 ** ** *
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(Kastelĝardeno) e.qutage je la 83 vespere (se pluvas
en la festsalono de Hofburg)

Sinfoniokoncertoj 	 Operoj - Kabaredoj.
Ludas la Viena Sinfonio-orkestro.

Vendado de kartoj en koncert-direkeiejo Vindobona,
Karlsplatz, vendejhalo, aŭ en Burggarten.

AtsistrujaAkcia Societo por
Aeroplanvojaĝoj



Prezo 3000 a. K. 
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Lia Eminenco kardinalo PIFFL (Wien) meze de katolikaj Esperantistoj
partoprenantaj Ia XVI-an.

Oficiala Organo de la XVI a Universala Kongreso de Esperanto Wien-Vieno 1924
Redakcio : Koncert-Palaco, Wien, III,, Lothringerstr. 20.

Redaktoro: Dr° Emil Pfeffer.

Legeble skribitaj manuskriptoj por la redakeio estu transdonataj en la kongresejo al la tefsekretario.

N um ero 6. Wien-Vieno, mardo, 12. Aŭgusto 1924. Aperas ĉiutage.

Nur rekte, kurage kaj ne flanl.igante 1

„Glora la celo, sankta l' afero,
La venko — baldaŭ ĝi venos;
Levos la kapon ni kun. fiero,
La mondo ĝoje nin benos.

Tiam atendas nin rekompenco
La plej majesta kaj riĉa:
11 ia laboro kaj pacienco
La mondon faros feliĉa !"

D-ro L. L. Zamenhof.
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La triumftagoj
de Esperanto

en Wien.
La dimanĉa Festkun

veno de la XVI-a en la
^- ĉambrego de

oncert-Pco, okupita
ĝis la lasta loketo, pre
zentis vere pentrindan
fascinantan bildon, ĉar
nome slavaj, sed ankaŭ .

nordaj kongresaninoj kaj
kongresanoj aperis —
same kiel jam por la
salutvespero sabate en
Koncert-Palaco en siaj
kolorpompantaj popolaj
kostumoj. En la unua
vico havis la vidvino de
dro Zamenhof kaj unu
el ŝiaj filinoj, venintaj el
Varsovio al la Kongreso,
siajn honorajn lokojn.

Je la 1,11 horo sekvis malantaŭ la
bele brodita standardo de Esperantaj mond-
kongresoj, kiu post longa forperdiĝo feliĉe
antaŭ tiu ĉi kongreso estis retrovita en
W i e s b a d e n kaj alportita al Vieno, post
orgena preludo la solena enmarŝo de 1'
Kongresa Prezidantaro kaj de honorgastoj
sur la estradon.

Ĉe la tablo de l' Prezidantaro okupis
la lokon kun dro D i e t t e e (Leipzig),
la prezidanto de la XV-a en Ntirnberg,
la prezidanto de 1' centra ekzekutivo dro
p r i v a t (Ĝenevo), la ministeria konsilisto
de 1' trafikministerio dro M i n i b e c k

(Vieno), kiel elektita prezidanto de
la XVI-a, la vicprezidanto de Esperanto
Akademio Mr. Warde n, la prezidanto de
l' nacia reprezentaro ĉe la kongresoj kaj
de la Brita Esperanto-Asocio Mr. Mere  h a n t,
plue lokaj komitatanoj redaktoro S c h r á d e r,
membro de Lingva Komitato, kaj s-o lern-
eja direktoro S c h a m a n e k, lektoro de
Esperanto ĉe la Viena Tekniko, por Aŭstr
ujo, A k t a r g i e f por Bulgarujo, prof.
K a m a r y t por la Ĉehosl. Respubliko, dep.
dro Steche (Dresden) por Germanujo,
prof. D e l i g n y por Francujo, pastro s-o
Lajos por Hungarujo, dro P h i l i p e t t i

por Italujo kaj univ. prof. Odo B u jv i d
por Polujo kiel vicprezidantoj de la XVI-a,
plue s-o S m i t a 1 (Vieno), prezidanto de
la Delegitaro de 20 Vienaj esp. societoj,
kaj la s-oj E d m o n d s kaj K r e u z, tiu ĉi
kiel reprezentanto de U. E. A., kiel sekre-
tarioj, dum la membroj de Viena L. K.
organizintaj kun s-o prokuristo S c ha d e,
la ĝenerala sekretario, tiun ĉi kongreson,
malantaŭ ili havis siajn lokojn. Kiel help
sekretarioj funkciis dro B 1 a a s (Rattenberg
en Tirolo) kaj dro H a l b e d l (Graz).

Kiel honorgastoj
ĉeestis : sekcia ĉefo K a r i c k y kiel reprezentanto
de la registaro kaj sekcia konsilisto dro L a n s k e

de la trafikministerio, por la lando kaj komun-
umo Wien la vicurbestro E m m e r l i n g, supera
magistrata konsilisto P a u l kiel reprezentanto de
l' urba lerneja konsilantaro, por la polica pre-
zidanto S c h o b e r polica direktoro dro S c h u l  z,
por la Viena Universitato la dekano de la filo -

zofia fakultato prof. dro S u e s s kaj la repre-
zentantoj de la plej signifaj socialaj kaj komercaj
korporacioj en Wien.

El la eksterlandaj regislaroj sendis
oficialajn reprezentantojn por la Kon-
greso : P o I u j o la ekstraordinaran ambasadoron
dron L a s o c k i en Wien, la g e r m a n a ministerio
de 1' internaj aferoj dron D i e t t e r l e, la h i s p a n a
ministerio de milito kaj la Ruĝa Kruco la Koman
danton M a n g a d a, Holando la inĝenieron

I s b r ü c k e r, la komerca
ministerio en Rumanujo la
grandindustriiston Fish er
kaj la samlanda ministerio
de 1' internaj aferoj kaj de
la sekureco la polican ofic-
iron M o r a r i u. Kiel delegito
de Internacia Ruĝa Kruco
ĉeestis Mr. Horner,  kiel
reprezentanto de b 1 i n d u I-
k_onc•resnf pref. Krtç-
rn a r y (Weidlingau).

La naciaj Esperanto-
Asocioj estis reprezentataj
per s-ino S c am m e l(Aŭs-
lralio), s-ino S i ŝ In a n o v
(Bulgarujo), univ. prof. Tsai
(Ĥinujo), la s -oj prof. K a m a-
r y t (Ĉsl. Respubliko.) kaj
S c h o l z e (Germanoj en
ĈsL Respubliko), B l i c h e r
(Danujo), Aeltermann
(Liberŝfato Danzig), T a m-
v e r l: (Estonujo), f - ino
Tamminon (Finnlando),
Mr. D el i g n y (Francujo),
dro S t e c h e(Grmanujo),
Mr. Merchan t (Britujo),
pastro Ca rolf i (Italujo),

pastro L a j o s (Hungarujo), s-o D o m a c(Jugo-
slavia s-o Or o t (Latvio), s-o bankdirektoro M e-
d em (Litovujo), s-ino JaqueI d e Guerra
(Meksiklando), la parlamentanino f-ino Wester-
na  a n n (Holando), profesoro Odo Bu j v i d (Polujo),
abato C e h (Rumanujo), s-o Mark  u s (Ruslando),
Mr. Kennedy (Skotlando), s-o Munoz (Urug-
vajo), profesoro dro Kenn (Ĥinujo).

La Festsoleno.
Min. kons. dro M i n i b e c k salutis kiel

Prezidanto la Kongreson, S-finon Zamenhof
kun ŝia filino kiel ankaŭ la honorgastojn,
kiuj siallanke per mallongaj germanaj parol-
adoj agnoskis la signifon de la Kongreso.
Univ. prof. dro S u e s s aldonis al siaj ger-
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Pago 2	 Kongresa Bulteno Nro 6

manaj vortoj ankaŭ tuj la tradukon en Esper
anto, kio ĉe la ĉeestantaro eksplodigis
fortajn aplaŭdojn.

Post tio faris dro Privat la festparol-
adon,  en kiu li kun kutima brilanta elo-
kventeco akcentis la idealan laboron de la
spiritaj kavaliroj de la Verda Stelo kaj es-
primis la ĝojon pro la elekto de Vieno
kiel kongresurbo de la XVI-a.

Per mallongaj salulparoladoj sekvis nun
.laŭvice la reprezentantoj de la fremdaj
ŝtaloj kaj tiuj de la naciaj Esperanto-Aso
cioj. Ili estis invititaj, komenci sian parol-
adon per unu frazo en sia nacia
lingvo kaj tiel havis la aŭskultantaro la
interesan okazon, per mallongaj specimenoj
ekkoni la lingvojn de ĉiuj suprecitilaj nacioj,
kaj konsciis sian feliĉon, ke ĝi, ne kom
prenante eĉ unu el tiuj ĉi lingvoj, povis
tamen kompreni iliajn pluajn jam Esper-
antajn rezonojn. La plejmulto restis ankaŭ
pacience ĝis la fino  de la longa vico da
paroladoj kaj forlasis nur post la kanto de
l' „Espero" la ĉambregon.

Tiu ĉi himno kaj dua Esperanta kanto
estis ĉe la komenco :imprese prezentitaj de
malgranda miksita horo de la Viena Ĥ o r
s o c i e t o, verve estrata de la muzika pro -

fesoro Grossman n. La tuta solena kun -

veno de tiel aparta speco faris videble
grandan efikon sur la neesperantaj honor-
gastoj.

La festan tagon inde finis vespere en
la granda ĉambrego de Koncert-Palaco

Festa Koncerto,
ĉe kiu la Viena Ĥorsocieto sub la
esireco de Grossmann kaj la sinfonia
o r k e s t r o, estrata de S p r r, majstrece
prezentis al aŭskulto la perlojn de muzika
arto de Schubert kaj Johann  - Strauss. La
ambaŭ dirigentoj kaj ilia artistaro rikoltis
merititan riĉan aplaŭdon por la sublima
prezentado de la plej pura Viena arto.

Senvualigo de memortabulo por
D-ro Zamenhof.

Sabate posttagmeze okazis kun multenombra
ĉeesto de l' Kongresanaro la senvualigo de Zamen
hofa memortabulo, fiksita ĉe la domfronto de
Hotelo Hammerand en la VIII-a distrikto. Post
parolado de s-o redaktoro S c h r o d e r dankis
dro Pri vat al Vienanoj por la honordono al
Zamenhof. Kiel samlandano de la Majstro paro-
lis univ. profesoro Odo B u j v i d el Krakovo.
Per la kanto de „Espero" finiĝis la soleno, kiun
ĉeestis ankaŭ la vidvino kaj filino de dro Zamen
hof. La memortabulo el griza marmoro portas
sekvantan surskribon: Dro Lazaro Ludoviko
Zamenhof,1859--1917, al kiu la homaro de-
vas danki la helpan lingvon Esperanto,
logis en la jaroj 1886 kaj 1897 en tiu ĉi
d o m o.

La Festa Koncerto.
Vespere je la 7-a komenciĝis en la granda

salonego de „Konzerthaus", kie antaŭtagmeze la
solena unua kongreskunsido havis sian lokon, la
festa koncerto, kiun la Loka Kongres-Komi-
tato prezentis kiel senpagan ĉefamuzon al
la Kongresanaro. Efektive la granda ejo baldaŭ
pleniĝis ĝis la lasta loko. La intereso pri
Wien'a muziko arte prezentata do estis
sufiĉe granda en la rondo de la Esperantujanoj.

La prezentado okazis per miksvoĉa horo de
„W i e n e r C h o r v e r e i n" (Wien'a Ĥorkantunui

ĝo) sub la gvido de l'muzikprofesoro S-ro Ferdinan
do Grossmann, kaj per »Wiener Sinfonie-
o r c h e s t e r" (Wien'a orkestro sinfonia), kies
dirigento estas la muzikdirektoro S-ro Marteno
Sporr. Tre impresiga pri la karaktero de
Wien'a muziko estis la p r o g r a m o. Ĝi enhavis
de Franĉisko Schubert la unuan parton de la
Sinfonio en h-mol, la baletmuzikon al la opero
„Rosamunde" kaj la kanton „Oebet" (Preĝo),
kies akompanon fortepianan orkestrigis Adolfo
K i r c h l; plue de Johano Strauss, la fame
konata „Valsoreĝo de Wien", la uverturon al
la opereto „Die Fledermaus" (La Vesperto), la
picikata-polkon el la opereto .„Fürstin Ninetta”
(Princino Anjo), kaj la valsojn „G'schichten aus
dem Wienerwald" (Historietoj el la Wien 'a
Arbaro) kaj An der sch6nen blauen Donau"
(Ĉe Danubo bela blua) ; la laste cititan kantis
la miksvoĉa horo kun orkestra akompano.

La e n t u z i a s m o de la aŭskultantaro fort- .

iĝis pli kaj pli, de la unua ĝis la lasta muzikpeĉo.
Kelkaj partoj nepre devis esti r i p e t a t a j, kaj
post la lasta valso la aplaŭdo per manoj kaj
piedoj estis surdiga. Unuanime la vervo kaj
la precizeco modelaj de ĉiuj muzikistoj kaj ge
kantistoj estis laŭdataj kaj tre plaĉis la solo-voĉoj
de la kantistinoj S-ino A. de H a a g e r (soprano),
F-ino G. K r a n n e r (aldo) kaj de la S-ro D-ro
R. Neukirch (tenoro), kaj R. Loibnegg er
(baso) en la „Preĝo" de Schubert. La forŝiranta
la artistojn te m p e r a m e n t o de ambaŭ diri
gentoj estis aclmirata kaj oni bone komprenis
el ĝi la ekzaktecon de la prezentoj.

Post la fino je la 91/2 a multaj ĉeestantoj be
datIris, ke ne pli longatempe ili povis ĝui la
plezuron, aŭdi tian perfektan muzikon. La pro
gramoj montris sur la dorsa flanko la e n h a v o n
de la germanlingve kantataj t e k s t o j kiel helpon
al pli facila kaj pli bona kompreno de la karak-
terizo de vortosenco per la muziko. Entute tiu
koncerto perfekte kontentigis la publikon
kiu ankaŭ la fantazion el la Fugsen g-mol de
Seb. B a c h, majsire ludatan de la samideano
M e t z e l (Hainburg) en la komenco sur la granda
bela orgeno, distingis per p 1 e n m e r i t i t a
aplaŭdo.

Beati possidentes.
Feliĉaj vi estas, riĉuloj !
Ne ĉar malsata kor' de malriĉulo
je via oro postulas,
aŭ ĉar li stulte supozas,
ke vin ne premas la ŝarĝ' de suferoj,
sur ĉion, kio spiras, surmetita.
Ne ! Li scias tre bone,
ke la dolor' eĉ en palacoj loĝas,
ke malesper' eĉ en kaleŝ' veturas,
ke de edzinoj viaj perl-ornamo
plej ofte nur pri larmoj memorigas,
kiujn forploras ili en soleco;
li scias ĝin kaj havas por vi pli
sincere la sopiron de kompato,
ol la maldolĉan senton de envio.
Sed tion solan vi, riĉuloj, havas
kaj danki devus vi por tio
en granda humilec' al la diaro!
Libere povas vi deteni vin
de ĉio, kio homon malnobligas ;
neniam la fatalo vin starigas
ĉe la dekliva abism' de mizero,
kiu plej puran volon
de plej malinda agad' apartigas;
kaj tiun zorgon vi ne konas ja,
kiu perfide, per vipera dento
en la animo mordas,

subliman senton ĉenas al malnoblo
kaj grandan koron
malsuprentiras al marĉ' dë tolerb,
ĝis ĝi, jam batallaca,
pri si mem málespgranie,
fariĝas kulpa -- ` 	dronas.
Fidelaj al vi. ;_meni vi povas resti,
se vi nur volas.
Nenio melhelpas vin
esti noblaj kaj bonaj.
Feliĉaj vi estas riĉuloj !

Ferdinand S a a r.
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Diversaj informoj,

Internaeia Ligo de Bontemplanoj

Esperantistaj (I. L. B. E.)

Dimanĉe la 10-an vespere okazis la unuan fojon en
la mondo solena kunsido de Bontemplanoj Esperantistaj
en la hejmo de la Wien'aj gefratoj de la internacia Ordeno
de Bontemplanoj (I.O. G. T.). Konsiderante la fakton, ke
kontraŭ tiel internacia malamiko de la homaro, kiu estas
la alkoholo, nur utiles ankaŭ internacia kontraŭbatalantaro,
la ĉeestantoj fondis Internacian Ligon de Bontemplanoj
Esperantistaj (ILBE), kun jenaj du taskoj : disvastigi Esper
anton en la bontempianaro kaj la ideon bontemplanan, la
batalon kontraŭ alkoholo en la Esperantistaro. La iama
ordenestro. nia en tuta mondo konata batal-
anto kontraŭ la alkoholismo, la fame profesoro
D-ro August Forel en Yvorne-Svisujo letere
salutis tre kore la kunsidon. Ĝi tiu historia kun
veno postlasis en ĉies koroj plej bonan impreson kaj finiĝis
per la entuziasme kantita Eperanto - himno.

Ĉiuj interesuloj sin turnu al la prezidanto de la
I. L. B. E. D-ro Joseph Longo, Mödling apud Wien, Kürn
bergergasse 9.

Voko de blindaloj.
Tre estimataj samlandanoj, Esperantujanoj.
Je, la dua fojo mi havas la plezuron kaj honoron

saluti vin kiel sekretario de la internacia Esperantista
blindulkongreso.

Ĝi tiun jaron ni jam festas nian kvaran kongreson,
kaj certe la laboro estas tre grava.

Se vi, vidantoj, havas vian U. E. A  ankaŭ la blindaj
gefratoj havas sian O. A. B. E., Universalan Asóciun de
Blindaj Esperantistoj. Kaj kvankam gi nur ekzistas de
post unu jaro, kvankam nur  fondita duin nia III-a en
Nürnberg, ĝi nun havas jam firman bazon kaj laborplenan
programon.

(Tiaj celoj estas diversaj sed bone difinitaj, celantaj
ĉiuj la plibonigon de la blindulstato. Gi jam naskigis
kelkajn idojn, nome sekciojn por blindaj gemetiistoj, por
blindaj muzikistoj, por masaĝistoj, kaj tiuj sekcioj, per
serioza laboro ja baldaŭ solvos diversajn gravajn demandojn.

Ankaŭ fako por r a d i a d o estas projektata.
Ne kredu do. ke blindulo estas sentaŭga kunhomo,

ŝarĝo por . sia familio kaj la Stato. Ne, blindulo volas kaj
povas labori kaj akiri valoran situacion en la homa socio.
Nur la antaŭjuĝoj kontraŭstaras lian emancipadon, kiel la
lingvaj barŭj leontraŭstaraa la homaran interkompreniĝon.

Helpu nin forpeli ĉi tiujn antaŭjuĝojn! Per paca
Jaboro ni antaŭenigu la bonan kaj ĝustan komprenon pri
la blinduldemando.

Helpu ankaŭ kuragigi niajn blindajn esperantistajn
gefratojn per subteno de la internancia esperanta gazeto
porblindula, Esperanta Ligilo.

Esperanta Ligilo, la Lumo niaj senvidaj samideanoj.
La Suno de ilia vivo, per kiu ili „v i d a s' tra la tuta
mondo. Same kiel la suno ne plu subiros ĉe la Esperantista
ĉielo, same ĉi tiu suno daŭre brilu. Ne permesu, ke ĉi tiu
suno malaperu el la ĉielo de la blindularo.

Sendu malavare donacojn al Honora Kasisto, S-ro W.
P. Merrick, Woodleigh. Shepperton, Anglujo, aŭ transdonu
vian oferajon duin la kongreso al la sekretario de la
PT-a blindulkongreso:

Hendua V., Wittelsbachstrasse 5, Wien II. aŭ ĉe  la
biletvendejo en la Akceptejo. Koregan antaüdankon.

Morgaû aperos la lasta
Bulteno kun la restanta]

kongresaj raportoj.

DOROTHEUM
Wien, I., Dorotheergasse 17

Bankiako
Aĉeto kaj Vendo de valutoj, biloj kaj devizoj
Aŭkcio de uzad -objektoj ĉiutage de la 15 a

De mardo ĝis vendredo ankaŭ juvelaĵoj. Ekspo
zicio de la 13 a
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BILDOJ EL VIENO
el Lechner'a Albumo de Vieno, eldonita de la Universitata Librejo, R. Lechner (Vilh. Müller),

Wien, l., Graben 31.

ccx.co0000000000000

^,O000C.30OGGOOGOO U • . o.  ^

88popcopo0o000000o00oo0oo000000000 8888 •0 og3^a000pococ0000000

4 óóó00000000a0000000cc:00000c000000000c=^::óópa^^^'óóooc0000000000000

•	 *(a

i 0c000000000000^00000000c000000000000000óQo o ^0000p0000a00000cooc00000a00000000000000

 •
ococoorx000p0o000000a00000aoaona0000cócoïoED^^RBĈ`^óooa.,cr^0000000000p00000coo000000a

La monumenlo de Maria Teresa
Maria Theresia-Denkrnal	 Le- Monument de Marie Thérèse — The Monument of Mary Theresa
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La monumento de Bruckner
Bruckner-Denkmal — Le Monument de Bruckner

The Monument of Bruckner
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La nimfo de Danubo
Donauweibchen — La Nymphe du Danube

The Nymph of the Danube
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La Rotondo Rotonde La Rotonde The Rotunda               
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LavKursalono en la Urba Ĝardeno
Kursalon im Stadtpark -- Le Kursalon dans le Jardin de la Ville — The Kursalon in the City Park

88

La eniro al Prater Prater•Eingang L'Entrée du Prater The Entrance to Prater



Aiistruja Akcia Societo por
Aeroplanvojakoj
Ciutagaj Flugoj de

Wien

land Won1
Nŭrnberg'on
Frankfurt' on
z ŭrich'on

1 Genève'on
I Budapest'on

Prezoj de flugo:

A tt str. K€ki 900.000
• 1,350.000
• 1,950.000
• 1,760.000

2,350.00Q
400.000

Rondflugoj super Wien
kaj la Wien'a Arbaro

• (Daŭro proks. 20 minutoj) Prezo Aŭstr. Kol 150.000
por unu persono

En 'Junkers plenmetalaj Limuzinoj

Flugbiletoj kaj Informoj en „Oesterreichiscbes
Verkehrsbureaum, Wien 1, Friedrichstrasse 1

Telephon 52-5 90

• •••■• • •■■•• 0 Ai. • ../ir • Alar • Alw • •■••• • ...Ir. • •■••• • .1. 0 .01., 	 • •■■•• • Alb, • ••■•• • 4.1.• • .1.• •

(en la licomereejo nn.rle")
• ..

Wien, VI,, Mariahilferstrasse 85/87

Tel. 54-27 kaj 61-72. 	

Veturbiletoj laŭ ĉiu direkto de en- kaj ekster

VolOolifplo ,fieo"

EAU ce COLOGNE y /0,■U GLACIALE
EAU Du JAPON A OLYCEQ_E-TT

Eau pEcaocINE-sDrE FRA5Q,UITA-5EIFE I
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* (Kastelgardeno) diutage je la 8a vespere (se pluvas •*•en la festsalono de Hofburg).k 	 *
43 Sinfoniokoncertoj — Operoj — Kabaredoj. *sa	 *
* Ludas la Viena Sinfonio-orkestro. 	 *
4( Vendado de kartoj en koneert-direkciejo Vindobona, *46 	 *
4( 	 Karlsplatz, vendejhalo, aŭ en Burggarten. 	 *
-t 	 68+
ii:**3414*******44440***V4it************41-A

Bollega tagmango
en 'la komunaj mangejoj de Mittella-A.

Malfermaj dum labortagoj:
I. Himmelpfortgasse 8. 	I. Ballhausplatz 1 (Hof-
burg). — I...Postgasse 9 (alte Postsparkasse). —
I. Liebiggasse 6 (altes Korpskommandogebaude). —
L Nibelungengasse 10. — I. Schillerplatz 4. —
-HI. 'Landstrasser Hauptstrasse 146. — VI. Maria-
hilferstrasse' 88a (Zitahof, I. Stock). — VII. Kirchen-
gasse 1 3 . — VIII. Josefstddterstrasse 43. — IX.

Porzellangasse 33.

Malfermaj ankaft: tinm dimandoj kaj festOtagoj:
I. Schillerplatz 4. 	 VIII. Josefstildterstrasse 43.

Sinanoneo Cie la kuirejestroj!
Neniu trinkmono.. 	 Neniu alkoholo.
Mang-tempo 12 a —3 a , dun" diman"doj kaj

festotagoj 12a-2".

Mangaj.oj povas esti ankaŭ forport
ataj.

Prezoj en abono:
A-menno:

K -4000 (Supo, legomo kun aldonajo, farunaĵo.)
B-menuo:

K 8000 (Supo, viando kun aldonaĵo, farunnĵo.)
C-menuo:

K 11.000 (Supo, viando kun aldonaĵo, farunajo.)
1)-menue:

K 13.500 (Supo, rostaĵo kun aldonajoj, farunaĵo.)
..klpago por unuopnj mankkartoj: por A-mertuo K 500,

por B-, C- kaj D-menuoj K 1000.
Dimanda menuo K 15.000.

Krome apartaj mantajoj en granda elekteblo kaj
je malgrandaj prezoj.

Opero-Restoracio kaj -Kaf ejo
Wien, I., Operngasse 8

kontraŭ la Ŝtata Operejo.
Menuoj laŭ fiksaj prezoj kaj laŭ la1

manĝajoj-listo. 
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!Esperanto -1
ilLiteraturoe

aiuspeca el nia eldonejo estas ha-
vebla en granda sortimento en la 

Kongresa Librejo.
Precipe ni atentigas pri niaj kolektoj

Esperanta Biblioteko Internacia
Nova Esperanto-Biblioteko 

kaj pri nia gazeto

i[speranto-lerlall[ilealei&lioreliq
I (Specimenaj numeroj en la Kongresa Librejo)

German Esperantisto

Beilill kai Duda 	 I

_

•

Fabriko de Fortepianoj

Wien, VII., Neubaugasse 68.
Telefono 32-4-59, 34-5-15.

Pianinoj, koncert-fortepianoj kun angla
aŭ Wien'a mekaniko, bonega kvalito.

Fondita 1894.

Honora Diplomo
Jubilea Ekspozicio 1898.z

rai. Him.. mum Hi. Hum... mum iitinrIlintli1111,1■111 AIN 1111114,11111.11111,1111,1,

(Aiistria-oficeja por trafiko)
Oesterreichisches
Verkehrsbureau
Centro Wien,L,Friedrichstrasse Nr.i

(kontraŭe de Sezession)
Telefono: 52-5.90 Serie. TelegramakIreso: Austriaverkehr.

Filioj kaj reprezentejoj en- kaj eksterlande
entreprenoj por §ipaj kaj aeroplanaj veturadoj.

Sipkomunikoj al ĉiuj gravaj havenoj. — Propra
banko. — Societaj kaj aŭtomobilaj vojagoj. —

Informoj pri (1,iuj vojag-aferoj.
De la 7a Aŭgusto propra servado en Konzerthaus

(Kongresejo).

,Ij 1,111511 	 1.11111:11111:11IIIL1111111.1.111i11.111111111.1111/1I111111111.11.11,1111113.1111111111:1113.14.1.1.1111,cmili,

Anglo-Austrian Bank Limited
London. 24. Lombard Street, E. C. 3
Vienna Representation I. Strauelegasse 1

Capital Authorized'. k 2,000.000
Capital Issued . . . 	 1,406.370
Reserves 	  , 875.156

Telegrams: Anglobank Vienna — Telephone: 63570
21 monsangejoj en Vieno

Sidlokoj:
A fistrujo: Baden ap. Wien, Bregenz, Gmünd, Graz,
Graz- Hauptbahnh. ((lea stacidomo). Innsbruck, Krems,
Laa a. Th , Linz, Mariazell, Semmering, St. Palten,
Villach, Villach-Bahnhof (stacidomo), kaj Velden de
WOrthersee, Weis, Wiener Neustadt. — Jugosla-
v u j o: Maribor. — Hun garuj o : Budapest, mon-
fianĝejoj : Calvinplaco kaj Elisabethring.  — It al u j o :
Trieste. — Rum. an u j o: Czernowitz, Grosswardein.
Oinbankaj transakcioj estas efektiv igataj
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asekuras kun la plej favoraj kondMoj i

ĝenerala Akcia Societo por Asekuroj *

VIAN. VOJAGPAKAJON

„DER ANKER" 	 4.

1*
**

: Wien, 1., Hoher Markt 10 11 Telee6ri-(5.. 55 :

9■4****444-4 iit**4*******4-44/14334‘443****■&

Restoracio francislio
„ZUM STADTPARK"

I. Kolowratring I, apud la Urba Parko,
nur unu minuton de la Kongresejo ,Konzerthaus",

rekomendas al la kongresanoj sian boneg,an mango-
tablon tagmezan kaj vesperan. Moderaj prezoj kaj bona

servado, distinga biero kaj bonaj vinoj.

Laiida Kanto
pri

Farina „Gegenüber"
dem Jillichsplatz (kontraŭ Jalichplaco)

La plej Malnova kaj la, plej Bona
KOLNA PARFUMAKVO

•
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lando, veturbiletoj por 	iuj vaporAiplinioj,

asekuro de paksjoj ktp.

Seninterrompa servo (ankaii sabate) de
la. 9 a OS la.	 17 aa i 11 IÇ 1a 	 5 1 lastly IJ L......•...........•....•....•.....•....•......•■■•••■••••Nr•AL+••■•••^Vr••■■•••■•••

Eksterlandaj Kapitalhavantoj
povas asociiki

por bona procentigo de kapitalo investita al solidaj, prosperon pro-
m esantaj

Entreprenoj Wien'ai por Industrio kaj Iiomereo -

P r op onoj kun informo pri la disponebla mono sub la difro „P a c 1 ab or o" al
Julius Szekely, Wien, III., Untere Weisseirberstrasse 49.

La plej nova invent()
de l' branCto elektroteknika por la tuta eksterlando estas

fordonebla. Ekstreme profitodona.  — Skribaj demandoj al

Eduard Hubm aye r, Wien., II, Linnegasse 17.



rekte, knrake k j ne flankigaiztetNn

Numero 7.        

„Iros senlialte via laboro
ioneste kaj esperante?
Brulos la flamo era via koro
.`Fenian man fort igante ?

Forte ni staru, brave laboru,
.Kura7le, lao nia rondo !
Nia afero kresku. kaj Ploru
Per ni en tuta la mondo!

Malfacileco, malrapider:o
A l. ni la vojon ne batos.
Sen maljiorao•ra malkura ÿeco
Xi kion povos, ni .faros !"

D-ro L. L. Zamenhof
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\7ortoj de l' adiaûo.
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Oficiala Organo de la XVI a Universala Kongreso de Esperanto Wier -Vjeno 1924

Redakcio : Koncert- Palaco, Wien, III., Lothringerstr. 20.
Redaktoro: Dr° Emil Pfeffer.

Legebte skribitaj manuskriptoj por la redakcio estu transdonataj en la kongresejo j.1'7a ĉefsekretario.
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Wien-Vieno, jaûdo, 14. Aûgusto 197.4. Aperas Eiutage.

kaj sincere ĝojinte pri la revido post tiom
da — ho, kiom peza, grava — tempo, ne
malofte de post la unua el niaj kongresoj,
kaj amikoj „freŝbakitaj", kiuj nur nun, ĉi
tie interkoniĝis kaj tuj interfratiĝis. Adiaŭdiri
nun ni devas ĉiuj, la ĉi tie restantaj en sia
hejmo kaj la ofte sur longa vojo hejmen
veturontaj samideanoj. Sed ni ĉiuj ankaŭ
havas kun la vorto adiaŭ sur la lipoj, trem
antaj pro doloro pro la disiĝo, la esperon
en la koro, ke efektiviĝos niaj lastaj
vortoj, kortuŝite eldiritaj al ĉiuj XV1-anoj  :I

Ĝis revido!

da tagoj la blovo de la tempo nehaltenia
dispelos ilin al ĉiuj regionoj de la kvin
terpartoj.

Nun alvenos tiu ĉi momento. Nun la
Esperantujanoj devas adiaŭi unuj al aliaj,
ironte kvazaŭ en ekzilon el la revita pa
radizo, kie, „komprenanie unu la alian"
ili estis unu granda rondo familia. Sed
hejmen ili portas la refreŝigon de la koro
kaj de la animo, la ĝojon de spirito, ke
kie ajn sur la tero ili loĝas, ili ĉie sur ĝi
posedas geamikojn, senlantajn kaj laboran -
tajn kun ili unuanime por tiu sama alta
celo.

Certe, la malfavoraj nunaj cirkonstan-
coj ekonomiaj multajn el la samideanaro
ĉiulanda malhelpis ĉees4i kvankam anonc
inte sin por ĝi — la Deksesan en Wien,
kaj afikaŭ multaj el la venintaj al ĝi vidis
sin devigataj, ludi ĉi tie -- tre bedaurinde —

En flugo de la tempo nehaltema for- ta rolon de „Avarulo" anstataŭ tiu de „Mal
glitis tagoj neforgeseblaj. El la maro onde- ŝparulo ; la ĉiutaga vivo kun la distroj en

' _ sia a • emda granda urbo zoj .su i-t s catendite
j^ŭ!7a- idé `^á Iĉ t^ t jarputoj kaj xoníraubataloj c.iu5peczj por nur r a P 

unu semajno estis leviĝinta__. , »i n s u I o de ŝparitan monon por tiuj tagoj en Esperan
f e I i ĉ u l o j" kun loĝantara staranta kvazaŭ tujo. Tamen ankaŭ tiuj, kiuj ne povis Ira
ekster kaj super la cetera homaro : modelo vivi la tutan semajnon de la XVl-a, kun -
de homaro estonta interligita per reciproka portis hejmen memoron, kiu povos ĝojigi
amo, per recipoka kompreno, per reciproka ilin pri la nun komenciĝanta tempo de
ŝato. Sonĝo-'€fektiviĝis kvazaŭ por unu mo- atendo je la XVII a. Kaj kiuj estis tiom
mento en la historio de la mondo kaj tiu feliĉaj ĝui eĉ la lastan guton el la pokalo
bela sonĝo nun estas foraperanta. 	 prezentita al ili de la Deksesa, sincere diros

De la 6-a nunmonata ĝis hodiaŭ ĉiu -
tage ariĝis ĉirkaŭ kaj en la moderna granda
domo de muzikarto en Wien, kies noma
estas „Konzerthaus", viroj kaj virinoj pres-
kaŭ ĉivaĝaj, de maljunaj, eĉ maljunegaj
ĝis infanoj provantaj la unuajn malfacilajn
paŝojn en ĉi-tiu malfacila vivo. Kaj ilin
ĉiujn ĉirkaŭvolvis nevideble verda rubando
signifanta la esperon, ke ilia ekzemplo tiros
la ceterajn homojn al tiu genia ligilo inter -
nacia kiun Zamenhof donacis al ĉiuj po
poloj per sia „Esperanto". Tiuj loĝantoj de
la mistera insulo de feliĉuloj, de Esper
antujo, interbabilis gajanime bonhumore,
egale, ĉu ilia lulilo iam staris ie en la
sudo aŭ la nordo, oriento aŭ okcidento de
la ierglobo. La vorto „Samideanoi" estis,/ne nur de la Esperantista popolo, sed an-
la „Sesam" el Mil kaj Unu Noktoj : ki0 kaŭ de la loka kritiko pri la taŭgeco de la
malŝlosis la eniron al la trezoroj c?z koro „artefarita" lingvo ankaŭ por tia alla
kaj de spirito, la „Sesam" de orientlandano spirita tasko. „Exempla trahunt" --- ek-
per kiu ii salutas renkontaton. Tia ĉi unu zemploj altiras — la ĝusteco de tiu mal
vorto kvazaŭ forviŝis el iliaj a -nimoj dum nova proverbo praviĝis ĉi tie kaj, kion ĝis
tiu tempo de kunesto memoron pri di- nun en Wien „verba docent" (diroj instruas)
versnacieco, ĝi vekis en ill la konscion, ne povis efiki sufiĉe amplekse, tion nun
esti antaŭ ĉio ceterartloj kun homoj, efikos la memoro pri tiuj brilaj ekzemploj.
fratoj de unu atro filoj de unu familio. La plej esenca celo de ĉiu' Es eranto-kon-^ P ^ ,^ ^ p ^ ^ P

Kaj plenigite cj 'tiu alia sento ili montris gresoj estis atingita ankaŭ en Wien  : suk-
sin frato al f .a1o, koro skuis la manojn cesa propagando de nia kara lingvo.
unuj al ali	 afable demandis kaj respon- 	 Kaj nun adiaŭdiri ni devas unuj al
dis, eĉ 	 pensante pri Ho, ke post kelke aliaj, amikoj delongaj, ĉi tie renkontiĝinie

Por la paco de 1' mondo.
Lunde okazis en la granda ĉambrego de

Koncert-Palaco sub la protekto de la dekano de
I' filozofia fakultato ĉe la Viena Universitato,
prof. dro Francisko S u ess granda pacifista
manifestacio. La granda eambrego (ampleksanta
3500 homojn) estis same kiel dum la  festkunsido
dimanĉe plenigita ĝis la lasta Loko. La inviton
-# > I ' ;"^7`^Fitlif ro sekvis IÎnultenomhraj
neesperantistoj. Sur la estrado okupis la seĝojn
reprezentantoj de la diversaj nacioj, malantaŭ
ili staris unu aŭstra 

k j unu slava kampulino,
portantaj grandegar tabulon kun la surskribo
de l' Pacifista peranla Ligo.

La Baca preludo per orgena muĝo eksonis
tra l' ĉa "Tego , solene ludita de Karl M ŭ t z I. La
ĝener a sekretario F r e y komunikis la decidon,

— ni esperas ĝin — „Belaj estis la kVVieno estas estonte la sidejo de l'
tagoj en Wien!" ZÉsperantista Pacifista Ligo. Poste parolis

La efiko eksteren de tiu malgraŭ ĉáj la protektanto de l' pacifista manifestacio prof.
malhelpaj cirkonstancoj impona kurteno Suess, kiu sian profundan paroladon finis per  la
de ĉiulandanoj samlingvaj en la ' ŭstruja vortoj : „El la vero elfluas per si mem la justeco.
ĉefurbo estis plenkontentiga. r a loĝantoj Ĝi estas la sole ebla fundamento de daŭra paco
de Wien miris pri la ekzis.o de tiom da inter la popoloj kaj ŝtatoj. Faru Esperanto n
Esperantisioj ĉiunaciaj ,âj per la buŝo de ne n ur la t e k n i k a h e l p r i m e d o de l' p e n s a
sia ĵurnalaro ili sen escepte plenaprobis la ĝis i n t e r ŝ a n ĝ a d o i n te r d i v e r s l i n g v a j popoloj,
nun ofte subtaksMan lingvon internacian. sed ankaŭ samtempe la portanto de pli
La brila festkurisido de la Kongreso rimark- a 1 t a e t i k a konscio, p e r a n t o de vero kaj
eble imporis al la reprezentantoj de la justeco, tiam vi a l la a rtefarita Zamen-
Aŭstruja j ministerioj kaj korporacioj, la h o f a k r e i t a ĵ o i n s p i r  o s por ĉiam vigle
honor^T.astoj kaj la ĵurnalistoj (heroldoj de p u l s a n t a n vivon".r
farmo) kaj la bonega prezentado teatra de La prezidanto de l' Esperanta Instruista Ligo
„Lá Malŝparulo" elvokis laŭdon plenmeritan D e g e n akcentis, ke lia organizaĵo, al kiu apar

tenas instruistoj el ĉiuj landoj de la tero, sin
statute devigis labori ekskluzive en absolute paci
fista senco. La ĥina oratoro K e n n diris en
spiritoplena parolado : „La vorto paco konsistas
en ĥina lingvo el du vortoj: H a r m o n i o kaj
E g a l e c o. En tio ĉi kuŝas profunda senco. Paco
povas nur tiam esti daŭra, se en harmonio
egaluloj vivas apud egaluloj".

La germana parolantino, f-ino Zschepank
(Dresden) diris: „Ni kongresas en Vieno, en la
urbo de gaj-serena homa speco, kun la varma
koro, en La urbo de la muziko, en la urbo de
malnovaj artoj, el kiuj speciale la muziko trans
ĉiaj limoj kunligas la homaron. Ĉu Esperanto



Paĝo 9 Kongresa Bulterio Nro 7

en tio ĉi ne similas la muzikon? Mi memorigas
al mi nun Ia grandajn majstrojn, kiuj tie ĉi kreis,
ankaŭ la grandan popolan poeton R a i m u n d,
kies verko hodiaŭ estas enscenigata. Ni estas
fieraj, ke unu el niaj plej malnovaj kolegoj, s-o
Kolonelo Zwach el Vieno, estas la tradukanto
de tiu ĉi verko".

Post tio inaŭguris s-o Mfitzl per la Reger' a
„B e n e d i k t u s" la duan parton de t' kunveno
kaj la kortegteatra aktoro Filip Zeska deklamis
kun entuziasmiga efekto „La preĝon sub la Verda
Standardo". Kiel pluaj oratoroj, kontrib iintaj por
la granda sukceso de tiu ĉi manifestacio parolis
Isbrücker (Haag) kaj dro Priv`at, la granda
parol-artisto. Por al la multenombre venintaj
gastoj neesperantistaj komprenebligi ĉiujn paro
ladojn, ili estis poste ĉiam tradukilaj germanen.
La „Espero" kantita de la tuta ĉeestantaro, finis
tiun grandiozan manifestacion, kiu postlasis en
Vieno la plej profundan impreson kaj estis en
flataj artikoloj detale priparolita de ĉiuj Vienaj
ĵurnaloj.

Parolado de Lia Eminenco Kar-
dinalo Piff i

al la Katolikaj Esperantistoj, partoprenantaj la XVI-an.

Akceptu mian elkoran esprimon pro la vortoj
de afabla saluto. Mi ja ne devas certigi, ke v o-
1 o n t e mi venis hodiaŭ al la kunsido de la kon
greso, ĉar mi scias alte taksi la valoron de la
mondlingvo Esperanto; -speciale pro konsidero de
la cirkonstancoj de nia nuntempo, kiu tiom be-
zonegas amon kaj konfidon, tempo, kiu havas la
gravan taskon transponti, krei konfidon
inter la popoloj. De konfido al amo estas nur
unu pako. Estigi ĉi tiujn amon kaj konfidon estas
tasko de la. katolikoj de la tuta terrondo; de la
katolikoj, ĉar ilin interligas plej intime unu kredo,
unu ofero (meso) kaj unu ĉefo. En neniu alia
eklezio la juvelo de 1' unueco ekluznas tiel noble
kiel en la katolika eklezio. Al :tio krome nun venu
la komuna ligilo de komuna lingvo interko_ munika.
Estimon kaj riverencon al la gepatra

lingvo! Sed en la nuna tempo, kiu inter-
ligu, ni bezonas mondlingvon kaj tiu ĉi
estu Esperanto! (Tondra aplaŭdo!)

Antan nelonge mi revenis el Amsterdam, kie
mi partoprenis la eukaristian kongreson. Por ebligi
al idol eble plej multaj personoj la partopreuadon
spiritan en tiu imponega kongreso, oni uzis la plej_
modernan ilon, la laŭtparolilon kiu komprenigu al
40000-50000 kongresanoj eĉ tre mallaŭte diritajn
parolaclojn, kiu ankaŭ ebligis ke per tiu moderna
elpensajo estis komprenataj ĉiuj. paroladoj diritaj
en la stadiono, kiu .fine ebligis, ke la s. rozario,
preĝata en la stadiono, estis aŭdebla al la tuta
urbo, tiel ke ĝi estis samtempe preĝata ankaŭ en
la stratoj de Amsterdamo kaj en vilaĝoj de la ĉir
kaŭajo. Tiam mi havis la deziron ke
kiel ĉi tie. 8e ĉiuj internaciaj, kunvenoj
estu parolata Esperanto, ĉar se- tiam la
internacia karaktero de l' kongreso esprimiĝis per
tio, ke oni parolis en plej diversaj lingvoj, tiu
internacia -karaktero estis pli bone akcentata, se
ĉiuj parolis unu saman lingvon, Esperanton.

En tiu ĉi senco mi salutas la konsiladojn de
la kongreso kaj deziras al ili la plej bonajn sukcesojn.

Sed, por ke ankaŭ Dio benu viajn laborojn, mi
donas al vi mian patrecan benon !

Salutoj por la XVI-a.
(Telegramoj kaj leter-ekstraktoj.)

Korajn bondezirojn por granda sukceso al
nia XVI-a.

Accademia Balcanica en Bari (Italujo).

Al la kongresaj laboroj plenplenan sukceson!
Al ĉiuj kongresanoj sinceran kaj samideanan saluton!
Cekoslovaka teritorio de U. E. A. O. S k 1 e ii ĉ k a,

ĉefdelegito.

Ni uzas la okazon, esprinii por la XVI-a Uni-
versala Kongreso niajn plej korajn bondezirojn;
ĝi fari;-u fruktedona kaj rekompenco por viaj multaj
grandaj penoj!

Altestime kaj samideaue
L. K. K. por la XHI-a -Germana Esperanto-Kon-

greo Plauen 192 , Hiermann S e - h e i d e r.

Okaze de la malfermo de la XVI-a Universala
Kongreso de Esperanto ni salutas Vin tutkore kaj
tutanime.

Ni bedaŭras treege, ke ni estas inter Vi
uur spirite kaj. ne ankaŭ korpe, kiel ni deziras,
sed kaŭzoj nuntempe nevenkeblaj malhelpas nin
aperi en Vieno kaj partopreni en la komuna festo
de la tutmonda Esperantistaro. Ni estas ĉi tie, kie
preskaŭ ĉiu intelekta movado estas kondamnata je
morto, pioniroj de la Esperanta movado kaj devas
kontraŭbatali la indiferentecon de la loĝantaro kaj
la suspekton de la politika estraro, kiuj kvankam
ue malhelpas, tamen plimalfuciligas nian laboron.
Ni posedas kompreneble nur modestajn pacajn
armilojn kaj laboras senĉese kaj senlace, ĉerpintaj
moralan forton el la vortoj de nia Majstro kaj el
la solidareco de Ia tutmonda Esperantistaro, kiun
la Universalaj Kongresoj atestas plej forte kaj okul-
videble. .

Ni estas 'konvinkitaj, ke la XVI-a — same
kiel la •antaŭaj kongresoj — laboros sukcese por
intereso de la grandaj ideoj, kiujn nia movado in-
tencas kaj Vi alproksimigos la homaron multe
suferintan al la fincelo de ĉiuj homaj klopodoj : al
la ĝenerala paco kaj feliĉo.

Dezirante al Vi plenan sukceson ni salutas
Vin en la nomo de la ĉi-tiea .,Amika Rondo Esper
antista".
Esperanto klubo en Subotica kiel loka
grupo de la Amika rondo Esperantista en

N o v i s a d (Jugoslavio).

Okaze de nia 16-a U. E. K. mi en la nomo
de Varsoviaj Samideanoj, kiuj bedaŭrinde ne suk
cesis ĝustatempe havigi al si pro diversaj kaŭzoj la
necesajn dokumentojn. salutas la grandiozan nian
Esperantan familion dezirante al ĝi plensukceson.
Kvankam mi malestas, sed spirite mi kun Vi festas.

Varsovia Del. de U. E. A.
Adolfo O b errotmann.

Al la tutmonda samideanaro kunvenanta hodiaŭ
en Vieno al nia XVI-a Universala kongreso, la
Direkcio kaj la Membroj de Rondo Esperanta de
Trieste bondeziras tutkore plej efikan laboron kaj
plenan sukceson.

Rondo Esperanta, Trieste (1).  •

En nomo de nia klubo mi kore salutas nian
deksesan kaj deziras, ke fti estu sukcesplena.

D-ru P e j c i c, Bjelovar. 	----
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La Raimund'a „Malŝparulo" en
Esperanto.

(Raporto pri la origina prezentado de la Zwach'a
traduko, la 11-an de aŭg. 1924.)

Mi simple ne povis alie : konstante mi devis
pensi je la simpatia malfeliĉaidealulo malnov-Wien-a,
kiu revis estante malriĉa sukerajistlernulo vizitanta
ĉiuvespere la teatrejon pro vendado de la pro
duktajo,j de sia majstro, poste: ludante en antaŭ
urba teatraĉo, fine sukcesante iĝi la plej fama
aktoro kaj popola poeto de sia tempo, revis pri la
fabela lando de l' feliĉego kaj beleco spite ĉiujn
turmentojn de jaluzo pri la posteaj sukcesoj de la
kunurbana dramverkisto, la akre satira Johann Ne-
stroy, spite la rnalfeliĉan edzecon kun kolegino,
post kiam li intrige estis disigita por kelka tempo de
amegata sia Toni (Antonio), kies patro estis malperme-
sinta la edziniĝon kun „komediisto". Raimund
memmortige pereis malesperante. Cu li mortante
entute esperis pri dumjarcenta postgloro ? Mi ne
pensas tion.

Cu vi sentis, vi silenta dormadantulo en la
per Toni-a fideleco belege ornamita tombo enmeze
de la montar-bela Alpoj-paradizo, ĉu vi sentis la
koran-baton internacian dum la prezentado de via
plej senmorta verko? Repoemiginton plej artisman
vi trovis, amata nia Raimund, administranton indan
rilate al la popoloj de la tutmondo, varl.)anton de
l' amo por vi ĉe la naciaro!

Franz Zwach, ekskolonelo, Wienano, tradukis
la Raimundan prozoverkon laŭ-ritme, spondee *)
precipe. Per eksigo de memkompreneblaj sufiksoj,
kie la ritma principo postulis ĝin, la tradukinto
atingis plejan alternon kaj multkolorecon en la
parolformo. Tiu ĉiZwach'a tradukajo estas —
kiel dramo — tute viva parolverko, ne skribajo

,- I — 	 `. 	 I 	 I
*) ekz.: „Nur ĉagren' min akompanos" aü ,La lasta

— 	 1---I— -I—
task' de mia vivo estas'.

senviva. La tradukinto pruvis, ne nur por esperant-
isto] (kiuj ja pri tio estas konvinkitaj) sed precipe
por la german-lingva publiko, ke estas
eble traduki al Esperanto tute laŭ la spirita
atmosfero nacia blovanta tra la verko originala. Ci
tion mi, estante gerrnan-lingvisto tute laŭobjekte,
sen iu entuziasmo poresperanta, k o n s t a t a s.

La serenviva, varmkora karaktero de la sud-
ermana homo, kiu montrigas en ĉi-tiu verko, la

speciala sudeco en la agordo de la tutajo, eĉ pli
fortiĝas pro la molaj kaj muzikaj sonoj *) de nia
interkomprenilo. Sed eĉ la kielo de la sonado Wien
lingva estis aŭskultebla en la voĉo de s-ro Wawra
ludantà Valentin'on. Estis ĝojiga sameco ;de la
originalaj kaj la figuroj tradukilaj, ĉar Raimund
paroligas la tefpersonojn, ne nur dialekte, sed laŭ
ilia vortuzado, speciale. Jam posttagmeze parolante
la „Preĝon sub la verda standardo" pruvis s-ro De
Zeska, same kiel s-ró Wawra membro de la mond-
fama Burgtheater, ke Esperanto kapablas esti plej
arte recitata, plej nuancante kiajn ajn sentojn.

La kunludo de la s-roj Stark., (almozulo) kaj
De Zeska (Flottwell) estis rimarkink pruvo de
spirita, arta interligo kiu estas ebla eĉ es artefarita
lingvo. Tiu sceno estis kortuŝa. \,

La joviala humoro de s-ro Wawra en sinteno,
gesto, vorto memorigis pri Shakespeare'aj figura
Kiel Valentin, ebria, ploreme kolerega, ŝancelpie de`
forironta de la servposteno kun Rosl (Vally Brenneis)
estis bonega. S-ino Brenneis figuris tipan ener
gian Wien-auinou kun la konata dolĉa ĉefakordo de
la koro.

Ĉu mi plue rakontu pri la fervoro kaj la boneco
de la ludo de la ceteraj aktoroj ? Mi ja devus ko
muniki la tutan nomaron. Menciate uur estu, ke
memkompreneble, tute same kiel en nacilingvaj
prezentadoj la infano sur la scenejo ektondrigis
la aplaŭdon, ké same kiel dum germanlingvaj pre
zentadoj la kanto de Valentin „Disputas pri feliĉ'
sen fin'", gajnis specialan aplaŭdon. Ludante la Va
lentinan rolon siatempe Raimund kaj ankaŭ la
fama Girardi kantadis la belan seriozan kansonon
neforgeseble elkore.

La filozofado de 1' almozulo konstateble kor-
tuŝis la aŭskultantaron, kelkfoje gaja ekrido eksonis.
La malnova, sed malfalsa artverko neniom perdis
da sia teatra efikeco pruvita per naŭdekjara vivo de
la „Malsparulo" sur la scenejoj. Kiel bela ĉarma
ino, kiu en nova vesto pro la ĉarmo de l' novajo
§ajnas esti eĉ pli bela, sanie la kara verko sajnis
al la germanaj samideanoj aperi en novaj multkoloraj
radioj brilantaj.

La malnov-Wien-a -spirito amis la fabelĉarmon
naivan. Nu, kaj la bela mirindajo de nia inter
komprenilo, ĉu ankaŭ ĝi ne estas fabelo, fabelo Be-
la efektiveco? Eĉ la moderna nuntempo konas
fabelojn, kiel la radiadon aŭ la kinetofonon kaj
aliajn akiritajojn, mirajoju teknikajn, al kiuj apar
tenas ankaŭ Esperanto.

Oni povas imagi, kiel interesa estis la ĉi-lunda
publiko en nia Wi.ena operetejo „Bürgertheater".
En loĝio mi ekvidis sron Kenn el. Cinujo, kiu tiel
klere kaj vigle babiladas, vid-al-vide en loĝio preĝis
dum la paŭzo nia kara provinciale M?;Stan sian
breviertaskon. ne malproksime de mi sidis du sa
mideaninoj ĉehaj en siaj pentrindaj ruĝblankaj po
polvestoj, en pargetejo mi ree renkontis la koleginon
anglan, kun kiu mi estis konatiĝinta dum la stu
denta konferenco, poste mi babilis kun bulgara
akademiano, ankaŭ sron direktoron Schamauek, kiu

"ofte Aajnas esti simila al nia majstro en sia simpatia
naljunuleco. Eĉ la honoron mi havis esti konatigita.
al gèoj. Isbri_icl:er el la Hago, ĵus kiam bedaŭr-
inde ek^s', oris.

La ĉeestantaro internacia kun ĉiuj eminentuloj
kongresaj bone amuziĝis. La sukceso estis gran-
dega kaj laŭ mia tentone nur pro Esperanto-en
tuziasmo mem. Sro samideano kolonelo Zwach,
kiu sidis en familia rondo en la unua log;io mal
dekstre, korege kaj laŭte estis ovaciita. Manaplaŭ
do, vivu-salutoj, tukflirtigol , Estis nepriskribebla
ĝojego.

Cu ankaŭ auskultis ĉi-ĉion la silenta dormante
en la tero, kiu foje skribis:

„Profundul' destinas mem sin por malĝoj',"

Felietono

*) ekz: ,,Mi dankas vin pro via dolĉa fido ". 	 Friedrich Wilhelm hun g, E.L.A.
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Al la kongreso mi deziras, ke ĝi fariĝu nova
ora folio en la granda kongres-libro, en Idu jam
15 antaŭaj kongresoj kaj kongresaranĝintoj en
skribis siajn nomojn ! Nia movado fortiĝu en Aŭstrio
ne nur dum sed ankaŭ post la kongreso!

Kun la brila XV-a en frua memoro mi be-
daŭras, ke mi ne povas partopreni la XVI-an kaj
premi la manojn de karaj geamikoj.

Al ĉiuj koran saluton
de via samideano el Danlando Margrethe N o 11,
Prez. de Societo de Danaj Esperantistoj,

Kopenhago.

Grupeto de neŭtralaj Esperantistoj
el urbo Livni plej varme salutas niajn Erni-
nentulojn, Reprezentantojn de Registaroj kaj de
diversaj Institucioj kaj Asocioj kaj ĉiujn gesamide
anojn, kunvenintajn en gastama belurbo Wien.

Ni deziras, ke kongresanaro iruu plej solenan
festenon kaj okazigu neforgeseblan propagandan
ondegon. Bonan sukceson en ĉiuj laboroj kaj entre
prenoj.

Nia deziro estas: ke ĝis kongreso de sek
vonta jaro niaj institucioj sukcese efektivigu starig
otajn celojn, ke dum la jaro aperu multe da utilaj
esperantajoj, precipe eu regiono de grava praktika
mado de l' kara lingvo, ke ege plimultiĝu la kvanto
de Esperantistoj, ke kresku la abonantaro de niaj
gazetoj kaj ĵurnaloj kaj membraro de UEA.

Vivu, floru Esperanto!
Bonan sanon al Eminentaj Fosistoj de nia sulko!
Eterna paco al cindro de nia Glora Majstro!

En nomo de 11 samideanoj Teodor D a j b e r, grup-
gvidanto.

Ni estus tre dankaj, se iu el kongresanoj per
du linioj certigus la ricevon de ĉi tiuj linioj.

Al la ĝenerala kaj al la Katolil:a fakkongreso
koran saluton.

Eklezia konsilisto B e c k e r, Breslau.

Estu beno internacia Kongreso deksesa!
Cristian K a m p e r, del. UEA. nuntempe en Usono,

Paterson.

Koregan saluton ni deziras al la nuna Kon-
greso, ĝi estu gloro fruktodona por la esperant

ista venko.
„Paco kaj Amo", Barcelona.

Saluton kaj sukceson.
°. 	Tcïit'á grupo ^Br -és la ; ;.

Deziras plej korajn bondezirojn al la kongres-
anaro.
J. v. S c h m i d t auf rlltenstadt, nederlanda garanti-

anto de UEA el L i n z apud Danubo.

(xrupo en Birmingham (Anglujo) salutas !

Car mi ne povas ĉeesti la grandan feston de
esperantistoj, mi salutas ĉiujn kaj deziras plenan
sukceson al la KVI-a en Wien.

V. C i m r, redaktoro de Esp. Teas., Praha.

La tono faras la muzikon,
ai tre influas la efikon.
Do, ludu pure — post agordo
Iaj hárm on ie ĉe la bordo
De via bela Blu-Danubo ;
Ke vi sukcesos, — eĉ ne dubo,
Ĉ.ar W i en en ĉiu monda parto
Famiĝis ja pro — inuzikarto.

Zanoui.

Mi sendas al la Kongreso plej koran saluton,
fervore dezirante, ke ĝi plene sukcesu kaj ke ĉiuj
samideanoj konvinkiĝu pri la nepra neceseco ne
nun de memvola disciplino en la lingvaj demandoj,
sed ankaŭ de unuiĝo kaj koncentriĝo en la orga
nizado. Ni ne disigu niajn fortojn, ĉar disigo de
fortoj naskas malfortecon kaj jam multe malutilis
al nia afero. Vivu Esperanto, sukcesu la Kongreso,
prosperu via bela ĉefurbo kaj ĉiuj niaj aŭstraj sa
mideanoj !
Prof. E. G r o s j e a n-  Al a u p i n, Direktoro de la
Akademia Sekcio por la Komuna Vortaro, Saint-

Maurice (Seine).

Resaniĝinta post grava malsano, sed ne ankoraŭ
sufiĉe forta por alveturi Vienon, mi sendas al la
karaj gekongresanoj plej koran saluton.

Sur plej diversaj kampoj, en plej diversajn
direktojn ni laboru laü plena lingva unueco,
kaj ni venkos ĉiajn malfacilajojn. Sed mi insistas,
ke severa lingva unueco estas ĉefa, nepra kondiĉo
de sukceso.

Vivu la Viena Kongreso ! Vivu nia Zamenbofa
Esperanto!
Th. C a r t, Prezidanto de la Lingva Komitato kaj

de ĝia Akademio, Parizo.

La salutvespero ĉe la socialistaj
Fsperantlstoj.

Ne por festa kunsido, sed modeste, por salut-
vespero invitis la Wienaj socialistaj samideanoj la
eksterlandajn proletariajn partoprenantojnje la NVi-a,
ĉirkaŭ cent kamaradojn, en la Laboristan !Hejmon en
Floridsdorf (antaŭurbo de Wien), kie la Esperanta
movado estas speciale forta. El tiu modesta araa,ĝo
fariĝis tamen vera festvespero. Tuta Floridsdorf
elins sur la stratojn. kiam la specialaj tramvagonoj
alportis la gastojn, la laboristaj familioj staris amase
sur la stratoj kaj aklamis per ĝojaj salutvokoj kaj
gestoj la maron de fremdaj kamaradoj, kiuj ĉe la
sonoj de orkestro de la respublikana defendligo,
atingis la Hejmon. Ce belguste, per floroj kaj
bukedoj ornanritaj tabloj okupis la proletariaj
samideanoj siajn lokojn kaj montriĝis, kiel bonege
scias la laboristoj kun tuta trankvileco aranĝri tian
internacian salutvesperon.

La laborista kantistaro „Jedlesee" sub Ia gvido
de sam. Anton Pro h a s k a prezentis unue la
„Socialistan MarŜon" en Esperanto, plue „Ce
Danubo bela blua" kaj fine belajn aldonojn en
germana lingvo. La kantista boro kiel ankaŭ la
teatra kapelo de „Infanamikaj", ludinta tre hele
„La ciganinon" de Balfé, gajnis per siaj freŝaj
prezentadoj ne 'nur la dankernecon de 1' kunven-
intaro, sed ankaŭ latirokronon, transdonitan kun
koraj vortoj al la laboristaj kantistoj kaj muzikistoj
de juna Budapesta samideanino.

Samideano R a s z t o c z k y klarigis al la fremdaj
Esperantistoj en klara tre objektiva parolado la or-
ganizon de l' aŭstra socialdemokratio kaj eksplikis
la laŭplanan kunlaboradon de l' apartaj grupoj, ra
kontis pri la „Infan-amikoj" preparantaj per moderna
edukado pli bonan estontecon kaj pri la respublikana
gardligo, protel:tanta la politikajn liberecajn funda-
mentojn de l' ŝtata konstitucio.

La poste de sam. J o n a s flue kaj precize
esperantigitan festparoladon eldiris la urba konsi-
lanto Anton W e b e r. Li montris al la eksterlandaj
laboristoj per ciferoj la potencan situacion de l'
aŭstra socialdemokratio, kiu sole en  Wien en la
liberaj sindikatoj unuigas kvar-onon da tuta loĝan
taro kaj posedas la plej grandan Konsumorganizajon
de l' mondo. Por la granda tasko de la so-
cialdemokratio devas esti uzata ankaŭ

spc.r n 	 rie :r e	 c e o E'	 Sr	 eln, Seí

La mekanizita mondo.
Vi povas ĝin kredi: dum pli .aŭ malpli longa

tempo formanĝos nin la mekaniko. Jes, estas tiel!
Ci-suba historio okazis post forpa,o de estontaj

•udekkvin jaroj. Mi havas la honoron ĝin al vi
rakonti.

Unu el la • eminentaj reprezentantoj de la
mekanika mondo, nome Fratoj Monbank, vojaĝis
per sia aviadilo por negoca intertraktado al iu loko
sur alia kontinento. Li subskribis antaŭ la for
vojaĝo, tagmeze, sepcent korespondaaojn, tagmanĝis,
trinkis kafon, adiaŭis sian familion, surpaŝis sian
aviadilon kaj forflugis. Cio ĉi okazis en la tempo
de duonhoro.

Je la tria posttagmeze li esperis atingi sian
oelon en la alia terparto.

Kiel oni ne povis alie atendi, dum la vojaĝo
ĉio iris bone. Li elsendis dum la transflugado de
la maro cent kvindek radiotelegramojn, skribis por
sia gazeto — por plenigi la paŭzojn - -- sesdekpaĝan
disertacion pri la valoro de plirapidigita dormado,
kaj alteriĝis, kiel antaŭvidite, precize je la tria
posttagmeze sur la dezirita kontinento.

Sed li alterigis en falsa loko.
Pro rnotivoj, kiuj kiel kaŭzo en la senco de

l' mekanika mondo tute ne povis esti klarigitaj, li
implikiĝis en la kronojn de altkreskaj arboj
de praarbaro kaj atingis kuri difektita aparato
la teron.

La unua afero de Fratoj Monbank estis, ke li
telegrafis pri anstataŭanta maŝino kaj sin sur la
sama vojo por la plej proksimaj horoj senkulpigis
ĉe siaj negocamikoj pro la fatala okazintaĵo.

Post tie li alpaŝis, por plenigi la tempon, al
pli detala esploro de sia ĉirkatiajo. Post mallonga
ekzameno li konstatis, ke la praarbaro kaj ĝ iaj
aranĝoj estis ekspluatataj en ekstraordinare fusa
maniero. La arboj staris kelkaloke multe tro dense,
nenie estis desegitaj la formortintaj branĉoj, kaj
f ilinta ligno putris sur la tero. (xenerale estis
rimarkeble, ke la tero tute ne estis tenata en ordo.
Multaj ekskrementoj de sovaĝaj bestoj kuŝis ĉirkaŭe,
vane atendante la forveturigon kaj mastruman
aplikon. Vojniontriloj kaj tabuloj kun la surskribo

„estas severe malpermesite kolekti la hejtbranĉoin"
mankis kaj la tuto faris la impreson de malmulte
profitodona, mallerte administrata entrepreno.

Fratoj Monbank eniris pli profunde en la
arbaron. Post kelka migrado li alvenis al vilaĝo
kies aspekto lin treege mirigis. La domoj staris
haose intermiksite. Pri ia konstrua linio oni ne
povis et paroli.

La vilaĝo havis nek kanalizacion, nek lumigos.
Ĉi havis nenian telefouoficejon. nenian bankon (!)
kaj nek unu komercan magazenon. Kaj nenio
montris la ekziston de kinomatografa teatro.

Kiam Fratoj Monbank surpa5is la straton de
l' vilaĝo, elkuris la logantoj kaj rigardis la fremd
ulon per grandaj okuloj kaj kun larĝe malfermitaj
buŝoj. La homoj estis, ekster mallonga antaŭtuketo
el plektita arboŜelo, tute nudaj kaj faris la im
preson de malkleraj nekulturuloj.

Unu viro en stranga kapornamo Ŝajnis esti la
vilaĝestro. Fratoj Monbank alparolis lin en la mond
lingvo Esperanto.

„Montan-akcioj, î 300 mono ! diris li."
„ Muh !" diris la indiĝeno.
„Bonaj negocoj tie ĉi?" demandis Fratoj Mon

bank.
La indiĝeno grincis la dentojn.
„Mian respekton!" diris Fratoj Monbank ,kun

admiro. „Vi havas bonegan dentiston ! Kiom postulas
tiu homo por tuta dentgarnituro?"

,,Bruh !" faris la indiĝeno.
„IIm ! Kiel estas cetere? Kian anstataŭaĵ on

oni havas tie ĉi por lakto kaj ovoj ? Kaj por viando
kaj pano? Kaj kion vi diras pri la ĵus inventita
artefarata digestado?"

Fratoj Monbank parolis ankoraŭ tiamaniere en
Esperanto plu, poste li ĉesigis la konversacion,
provinte ankoraŭ decidigi la loĝantojn al akcepto
de procentumitaj hipotekoj sur iliaj kabanoj.

La plua trapaso de la tago, la sekvanta nokto
kaj la plej proksima mateno formiĝ is por Fratoj
Monbank • tenure. Li devis malsati ! La manĝojn de
l' indiĝenoj. kiel freŝan bovinan lakton, rostitan
viandon kaj maturajn fruktojn li ne povis konsumi,
ĉar lia stomako digestis nur kondensitaju, steril
izitajn kaj aliajn -itajn kaj -izitajn kuirajojn. Nokte 

mankis la patentita risortlito, la elektra ventro -

varmigilo kaj la higiena korpkompreso. Kaj matene
mankis, komencante de la dentb.roso, ĉio kio
apartenas al vere civilizita homo.

Nur tiu iometo da karno kaj ostoj, el kio
konsistis la homo Fratoj Monbank, estis ankoraŭ
tie ĉi kaj atendis je la anstataŭanta flugaparato,
kiu fine venis kaj lin, dum dudekkvar horoj ekster-
kurs-metiton, forportis en la brakojn de liaj negoc-
amikoj.

La raporto de Fratoj Monbank pri la antaŭ
diluvaj rilatoj en la praarbaro vekis grandegan sen
sacion en la tuta civilizita mondo. Senprokraste
sin konstituis komitato el viroj kaj virinoj, kiu
energie alpaŝis al la kulturigo de l' praarbaro kaj
de ĝiaj logantoj.

Estas veno, ke la unua ekspedicio, kiu vojaĝis
en la praarbaron, fartis ne pli bone ol Frato Mon-
bank : la naturaj rilatoj en tiu malprogresa regiono
estis- tro nenaturaj kaj preparis al ĝi grandan tur
menton. Sed per la unuigitaj fortoj oni sukcesis
baldaŭ forigi la rnalbonaĵojn. Skatoloj da konservoj,
barakoj el ondlado, fumantaj fabrikoj. reloj fervojaj  .

kaj hemiaj rest-akvoj, kiuj sin euvergis en la river-
ojn, kreis baldaŭ la kutiman kulturatmosferon.

La praarbaro estis transformrta en naturparkon.
Vojoj estis faritaj, kaj ĉio kreskinta sen gvidanta
linio estis forigita, la sovaĝbestoj estis domigitaj
aŭ ekstermitaj, la kronoj de l' arboj  — pritranĉitaj.
En la distanco de ĉiuj 380 metroj oni en la natur
parkon enkonstruis fabrikajn kamentubojn.

La entrepreno prosperis bonege.
En la kvietan vivadon de l' indiĝenoj estis

enportita febra temp-eluzo; la ideo de la tempo,
ĝis nun al ili preskaŭ tute nekonata, estis dissolvita
en siajn plej malgrandajn konsistojn partojn kaj,
garnita per multaj edifaj rakontoj káj predikoj, ĝi
komencis sian irervdetruan influon ĉe la sovaĝuloj.

La esenco de l' mekaniko estis al ili detale
klarigita. Ili estis senditaj en la fabrikojn kaj dre-
sitaj labori kid maŝinoj. Akurate je certa boro ili
dronis en la faŭko de la fabrikoj, dum certa tempo
ili tie plenumis sian labordevon, kaj akurate je
certa boro e1kraĉadis la fabrikaj ventroj la ruaŝin
estulojn denove eksteren.
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klei rimedo por diskonigi,dispropagandi
la socialistajn ideojn. Tio ĉi estas des pli
urga afero, tar la* plej potenca kontraŭulo de la
socialdamakrata :partio, la klerikala, kiel pruvas la
kongrestiai-olado de 1' duka arkiepiskopo Piftl, volas
aplikadi 'Esperanton por siaj partiaj celoj.

La tasko de la proletariaj Esperantistoj estas,
esti proldarnantej de socialismo; nur tiam ili estas
sur la usta vojo.

La. fortajn, kun nedusignifa 'Mama() esprimitajn
vortojn de kam. Weber sekvis Esperanta respondo
de kam. S e if el Antverpano, kiu montris, kiel
la koroj de l' belgaj proletarioj amalamikaj" por
Mistrujo, batas konkorda kun la koro de nia
laboristaro. Rimedo por akceli la proletarian soli-
darecon, estas Esperanto!

Per la „Internacionalo", kantita Esperante de
la laboriista horo' „Jadlesee" finigis tiu ti bone
sukcesinta festa salutvespero.

Pri la problemoj kaj vojoj de la
Esperanto-scienco estonta.

Ekstrakto el la parolado farita dum la kunsi do de E.L.A.

Esperanto kiel objekto de sciencaj esploroj
estas la temo de tiu-ti parolado fial, ke Os nun
Ciam, kiam oni pritraktis la temon „Esperanto kaj
scienco". Esperanto ludis nur la rolon de ilo por
la diversaj sciencoj. De • ekstere ni rigardu nun
la objekton, la iaman ilon, ĉar Esperanto ja vere
ekzistas kaj post ioma tempo estos rimarkita ankaŭ
de . la scienco ne-esperantista. Estas do nur hazardo,
se la parolado estas aŭskultata precipe de Esperan-
tistoj, tar nuntempe nature tiuj sin interesas pri
tiu i tenio scienca.

La Esperantisto kiel esploranto ja ekiros la
unua la vojon, kiun surpagos pli malpli frue ankaŭ
la cetera sciencistaro, jam pro la nura ekzisto de
l'afero.

La demando de la sciencistaro ne-esperantista,
tu Esperanto estas vera lingvo, ne estas grava por
la pritrakto scienca de Esperanto, tar la s ci en co
havas la rajton pritrakti ĉion estantan, sc ia tan,
Esperanto estas sociologia fenomeno, et se gi ne estus
lingvo, tial i meritas sciencan pritraktona (ii estas
esplorebla el diversaj vidpunktoj, el la sociologia,
el la spirithistoria, en certa rilato ankaŭ el la lingva,
literaturhistoria kaj literaturestetilsa vidpunktoj.
./.1•11.11■FWAVIN.•••■•■....".■ 	 t.1.-7=7•Mi

Tre interesa temo estas ankaŭ, kian karakteron
havas la Esperanto-literaturo. Kiaj estas la diferencoj
inter naturlingva kaj artlingva literaturoj, kiaj estas
la kondiêoj de la evoluo da ambaŭ specoj? Kio
kondiĉas arte noblan produktadon de artverkoj ori-
ginale eksentitaj? Tiuj-ĉi demandoj estas gravaĵoj
respondotaj. La Esparantan arton kondiĉa's tute
aliaj travivaĵoj ol la temoj de la. naciaj literaturoj. Ne
mho ktp., sed la travivajo de l'interna ideo sen tendenc-
et= pseŭdoarto. Pro la spiritaj-tnovadoj de Pnuntempo,
verAajne evoluos, kid la stiloj de Pirapresionismo,
de Pekspresionismo, de la simbolismo ktp. evoluis,
ankaŭ propra esperantisma stilo, sed ties travivaja
bazo devos esti nepre vera kaj la fonto de Pver-
kistoj devos esti profunda. La spirito de l'esperata
esperantisma stilo estos eble metafizika. Car la
nuntempa literatura penado Ce la nacioj celadas tien.

Por la historia scienco la homaranismo
estas ne malpli interesa ol la malkonsento pri gi.

La juro kaj Esperanto, t i-ties permesateco en
la jura vivo; Esperanto kaj la fonetiko te diversaj
popoloj; temoj estu nur menciataj kiel kel-
kaj el multaj.

Sed kiuj kaj kiaj estas la vojoj irotaj de ni, la
unuaj Esperantologoj? (Jar post ni kaj kun ni ilin
iros ankaŭ esplorantoj neesperantistaj, niaj metodoj
nur povas esti la pensable plej sciencaj, t. e. ekz.
filologiaj, historiaj ktp. Antati tio ni devas kolekti
la jam elszistantan materialon (aperajojn, kritikoja
biogratiojn ktp.), sed la kolektitan materialon ni
devas esplori je g ia setiozeco kaj interna vero, kaj
sisterae ordigi gill, ĉa alie multo da tia materialo
estus perdita. Ni devas inventari precipe la re-
memoraĵojn kaj la sciencajn faktojn. Multo ankorail
ne estas fiksita, jam multaj pioniroj mortis kaj ni
neniam plu eksoos, kiona da historiaj faktoj ili
sciis, sed ne fiksis.

Arita(' Ciu alia, la biografia scienco esperantista
estu flegata. Et nun la vivo de Zarnenhof ne estas
senreste esplorita„ e nun mankas al ni la „standard-
work" pri la esperanta movado. EC nun ankoraŭ
la vortarlaboroj ne estas finitaj kaj multo, multo
ne estas jam komencita.

En teknika rilato znanka.s al ni tie kaj ĉiani
la internacia centra organo de Esperantologio
mem (sen propagandaj celoj), la fortoj estas tre
dispartigitaj; devas ekzisti ne por 6 iu fako speci-
ala revuo, sed kion ni. bezonas. estas unu organo
universala, kin registradas la diversloke aperantajn
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es pl o rr e zultat oj n. (La protokolado de l' suk-
cesoj de Esperanto estu la tasko de l' precipe
propagandaj gazetoj.)

Ni bezonas plue ĉie Esperanto-bibliotekojn
kun organizita, hone funkcianta reciproka Ebro
pruntadó laŭbezona.

Grava punkto estas kompreneble la rnonrimedoj.
La esplorantoj bezonos subvenciojn por ilia scienca
laborado kaj vojakstipendiojn. Tre ofte tie, kie
trovigas la materialo, mankas la intereso aŭ kapa
bleco, ail manko da tempo kaj helpantoj efikas, ke
interesegaj, precipe biografiaj esploroj restas longa-
tempe — deziroj.

Ni Wienaj Esperantistoj havus ekzemple in-
teresan esploran . taskon: esplori kaj aperigi por la
Esperanta mondo kaj por la Wien-anaro science
do k umenti tan studaĵon pri la restadoj de
Zamenhof tie-ti. Ankoraŭ ja vivas multaj personoj,
kiuj konatigis kun li kaj tiu fakto estu eluzitaa

Mi ne .estas tiom optimista, ke mi esperu la
plenumon des ĉiuj poresperantologiaj deziroj jam
morgaŭ. Car nia rnovado, kompare al aliaj • spiritaj
movadoj ankorat .estas ekonornie tro malforta, por
ke gi povu subteni mone la esploradon, al kio
apartenas ja ankaŭ. la ebligo de oferoj da labor-
tempo, kiun ja preskail iu bezonas por pan akiro.
Sed tamen mi esperas, ke able post jardeko (lain
la kongreso okazos jam esperantologia fakkonferen co.
Pro tio mi kiel studente kaj farigonta esploristo
profesia sonigaa mian .voton trans la tempoj
vokas al la posteuloj: Savadu, pruvadu kaj tradiciu,
estima la Esperantologion!

phil. et jur. Friedrich Wilhelm Illi n  g, E. L. A.

• 	 •Hropanoi! 	 Hropanmoi!
Unu el la plej interesaj kultursociaj movadoj elirtintai

el Vieno estas tiu por „Panefirepo", la unuigitaj Atatoj de
Eilropo iaù la modelo de Ameriko. La unua. kiu en sia
verko la problemon tutamplekse prezentis, estas Couden-
hove.lialergi. juna sociologo kaj historiozofo de altaj kvalitoj.
El lia ,,Paneŭropa Manifesto.' jus aperinta en Esperanto
en la traduko de sain, D-ro Ses, ni elprenas gi-suban enkon-
dukon, resendante la interesulojn al la nomita pUblikojo.
ra saman temon pritraktos ankail nia radioparolado. okaz-
onta en Septembro. La Red.

La fatal-horo de Eŭropo sonoras.
En eŭropaj fabrikoj estas tiutage forgatai

armiloj, por disgiri eŭropajn virojn 	en eŭropai
laboratorioj estas 6intago preparataj venenoj
pereigi eŭropajn virinojn.
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Ankail la origina pensado de I.' ind4.1.enoj estis
enpremita en mekanikan vojon kaj ilia paisnuna
sengeneco estis al ili radikale dekutimigita.

En iliaj loglokoj oni te ĉiu stratangulo arangis
bankoficejon kaj la indigenoj ricevis de Fratoj
Morgan la jam pli frue menciitaju kabanhipotekojn
je modera procento.

Ciuj ekzistantaj valorobjektoj ricevis sian kon-
trativaloron en papero, kiu sin trovis unue en la
manoj de kelkaj bankieroj. Poste oni komencis la
intergangon en tia maniero, ke la bankieroj ricevis
la valorobjektojn kaj la indigenoj la paperojn.

Ankaŭ tiu i entrepreno prosperis bonege.
Tiel do la indigenoj estis provizitaj per tiuj

bonoj k.aj benoj de la eivilizacio. En stranga
maniero tamen ili pro tio ne nur ne fartis pli hone,
sed kontratie tiuj iom post loin is la lasta elmortis.

Tiu ĉi negrava cirkonstanco ne povis tamen
memkompreneble bani la vojon de I' mekanika kul
turo ; i pagis sur sia vojo triumfe antaŭen.

La kultura homaro ennestigis plene en tiu
por la kulturo nova konkirita lando kaj Fratoj
Monbank ricevis en danko por la unuaj informoj,
kiujn li donis pri la praarbara regiono, la nomi-
nation kiel honora civitano. Jozefo Vier a.

jean Forge:

. Saltego trans jarmiloj.
Horloĝo super mia skribtablo ekparolas per

kvinobla bato :
„Kvina horo ! Cu vi ne desos skribi ? ."
Tiam mi forĵetas la plumon kaj eksaltas.

Enpense mi foliumas la skribitajn paĝojn, kiuj
kuŝas sur la skribotablo

Kb? Cu estas eble ? Ke mi sidis la tutan
nokton super mia manuskripto? Tion mi tute ne
rimarkis kaj - - por konfesi la veron  mi estus
verkinta ankorati is tagmezo aŭ pli longe. Efek-
tive, forte ekkaptis min mia nova rornano „La
ombro", kiun mi jus havas „subplume" .

Kvina horo matene?

Mi fla. nkenŝovas la kurtenojn. Mi rigardas
en la ruĝan matenon. Kion fari nun? Dormi ?
Tio estus peko; d. ar belega somera tago staras
antati la fenestro. Per rozaj fingroj karesas min
la suno. Kaj la naturo brilas en multkolora
vestajaro. Birdoj trilas en la arboj. Kaj blovas
juna freŝa vento ...

Kio do? Cu promeneti Ira la juna lago?
Per plenaj pulmoj spirante la matenon, ektrinki
novan energion kaj inspiron por la glora verko ?..

Ha, ideo! Kompreneble.
Mallaŭte mi paŝas tra la dormeganta domo.

Kun kuraĝaj paŝoj. Kun gaja entreprenemo en
la koro. Malsupren. Trans la korton. En remizon

Mi eltiras mian aŭtomobilon. Mi plenigas la
rezervuiojn per benzino. Palpe glitas miaj fingroj
super la motoron: en ordo dio!

Ekzumas la maŝino. La veturilo tremas kvazail
hundo ekkurema.

„Vi kuros, kara mia besto", mi diras kun
dorlota vodo. „Vi kuros en la junan fregan tagon
vete kun la vento! .

Anta ŭen!
Ekbruas la motoro. Ekbruliĝas pneŭmatikoj

trans la korton. En eleganta kurbo mi traveturas
la pordegon de la korto. Transsaltas la pavimon
de senhomaj longaj stratoj. Veturas inter grandaj
dormegantaj domŝtonajoj, kiuj formas sufokan
malvaston. Kaj liberiĝas fine: aperas rekta ŝoseo!

Ekkrakas la motoro. Ekkuregas veturilaj radoj.
Ekblovas forta freŝa vento. Ĝi levas min ...

Mi ŝajnas ŝvebi meze en la suna lumo ...

Vespero venas.
Tutan tagon mi veturis. Senĉese sidis de la

clirektila ratio. Trarapidegis sennombrajn kilo-
metrojn. Trapasis vilaĝon post vilaĝo, urbon post
urbo

Kie mi estas nun? Cu mi scias? le, ĉe voja
kurho la vento forportis malice mian slratan
planon. Cu mi bezonas scii, kien mi veturas?
Kiun straton mi devas elekti, kiun direkton ?
eh, afero enuiga! Por mi estas defajo, senti
subrade novan rektegan ŝoseon

Ha! Eksaltegas la montrilo de l' takimetro!
Ektondras la motoro. Antatien kun triobla rapid-
eco

La vojo kuregas kontraŭ min.
La pinte-akra antaŭajo de la veturilo trandas

kvazaŭ glavo la aeron. Furioze muĝegas la vento.
Oi forŝiregus sendube mian kapon, se mi ne
kaŝus in malantaŭ la duonronda ŝirmanta vitro.
La bruego de la maŝino kvazati droniĝas en la
venta fajfado. Mi estas surda jam. Ni sentas nur
la delikalan tremon, kiu vibras tra la veturila
torso, regule, kvazaŭ batas koro. Ŝajnas efektive
al mi, ke mia veturilo estas vivanta estajo

Vilaĝo aperas ... infanoj ludantaj 	 . hundoj
bojantaj	 flugetanta kokaro	 averte kniegas
mia sireno ... for ... antailen! ... pli rapide?...

Mi rapidegas plu. Ju pli longe mi veturadas,
des pli kreskas mia forto kaj libersenta certeco.
Vojajn kurbojn mi veturas lude nur- sur du
pneŭmatikoj ... apud mi disflugas e io flanken ...
homoj . . . bestoj arboj herbejoj ... kampoj

arbaroj ... pli rapide ol filmo ruligas preter
mi la multkoloraj bildoj

Vespero venas ... mi maltrankviliĝas ... de
tempo al tempo laco pendiĝas salle je miaj pal-
pebroj dum momento mi fermas la okulojn

. sed tuj denove ekllamas en mia inferno la
deziro : veturi ! . . . veturegi I

Meze sur ŝoseo staras ruĝa globo. Kvazati
grandega purpura disko troviĝas antati mi la
suno .. . mi veturegas kontrati 	in ... freneze
saltas la lakimetro ... la vento fariĝas uragano...

La arboj de la flankoj formas jam barilon,
tra kiu brilas la verdo de herbejoj . . . mi vidas
nur rubandojn multkolorajn, kiuj ŝoviĝas al mi
renkonte . la ŝoseo fariĝas rubandego de
griza tolo, kiu tiriĝas sub mi ... ĉu mi veturas?
. 	du mi staras?	 senmove sur unu loko
meze en ei tiu ĥaosego da koloroj? ...

Mi flugas! Mi transiĝas en felidegan staton,
en ebrian ŝanceliĝon ... mi balanciĝas 	.  kviete
lulmoviĝas mia veturilo . .. mi sentas, ke la radoj
forlasas la teron, ke ili pli liberiĝas for de la.
grundo
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Dume ludas Eŭropo en ne komprenebla facil
animeco kun sia sorto; pro ne komprenebla blindeco
.gi ne vidas, kio ĝin atendas; en ne komprenebla
senageco ,*i lasas sin senenergie peli al la plej
terura katastrofo, kiu iam estis trafinta terparton.

La politiko de Eŭropo direktas sin al nova
m i l i t o. Du dekduoj da Elsaco-Lotringioj ekestiĝis.
Unu krizo alternas kun la alia. Ciutage povas pet
hazardo — ĉu per ia atenco, ĉu per revolto —
eksplodi eŭropa pereiga milito, faronta el nia ter
parto tomboj on.

(;iu pereiga milito, kiun preparas la eŭropa
politiko, superos la terurecon de la mondmilito
same, kiel ĉi tiu superos la german-francan. Ĝia
elemento estos la aero —ĝia armilo la veneno
— ĝia celo la ekster m o de la malamika nacio.
La ĉefa batalado direktos sin kontraŭ la urboj de
la tnalantaŭfrontejo, kontraŭ virinoj kaj infanoj.
La venkitaj nacioj estos neniigitaj — la venkoriĉaj
gismorte vunditaj per ĉi tiu amasmortigo.

Ĉi tiu minacanta milito signifas la elfundan
pereon de Eŭropo, de ĝiaj kulturo kaj ekonomio.
Aliaj terpartoj fariĝos la anstataŭantoj.

La d u a danĝero por dispartigita Eŭropo estas:
la konkero per Ruslando.

Ruslaudo rilatas al Eŭropo  same, kiel iani
MOcedonio rilatis al Grekujo.

Okaze de ekrego de Filipo neniu greko kredis,
ke povas ekzisti macedona danĝero ; ĉar Macedonia
troviĝis tiutempe en malordo kaj  anarkio.

Sed la genio de Filipo faris ordon en tiu
haoso kaj post 20 jaroj estis la unuiĝinta kampara
popolo de Macedonia sufiĉe forta, por subigi la
dispartigitajn kulturpopolojn de Grekujo.

Sub gvidado de ruĝa aŭ blanka diktatoro povus
Ruslando, per bona rikolto, per amerika kapitalo
kaj per geimana organizo restariĝi pli rapide ol tion
Eŭropo supozas. Tiam staros la dispartigitaj kaj
malunuigintaj nialgrandŝtatoj de Eŭropo  kontraŭ
unuiĝinta rusa mondpotenco, kies teritorio estas
kvinoble pli granda ol la tuta eŭropa.

Nek la malgrandŝtatoj de Orienteitropo, de
Skandinavio kaj de Balkano, nek la- senarmigita
Germanujo estus tiam kapablaj, deteni la rusan
atakon. Rejno, Alpoj, Adriatika maro fariĝus la
linioj de Eŭropo : ĝis kiam ankaŭ ĉi tiuj limoj
fariĝos kaj Eŭropo estos okcidenta  prorinco de
1:tuslando.

Mi flugas ... for de l' tero ... renkonte al
la fajra globo! Ha, mi sentas, ke mi rule grimpas
sur ĝiaj longaj radioj pli kaj pli alten ... ke mi
veturas sur ĝiaj radioj kvazaŭ sur senfinaj brileg
antaj reloj ... ke la pneilmatikoj ruliĝas sur ĉi
tiu rela vojo pli kaj pli supren ... en sferojn de
eterna lumo!

Mi estas libera kaj malpeza.
Miaj okuloj rigardas en la fajroglobon, el

kiu fluas stranga varmego. Kaj ĉi tiu varmego
flame penetras en mian animon ..

Mi volas kanti pro ĝojego kaj feliĉo .. .
Jam mi ne aŭdas la ĝemojn de l' motoro .. .

jam mi ne aŭdas la furiozantan orkanon, kiu
muĝegas ĉirkaŭ mi kvazaŭ bolanta maro  .

Mi vidas nur la lumon, al kiu mi rapidas...
la ruĝebrilan arkaĵegon, de flamoj konstruitan,
sub kiun mi enveturegas .. .

Kaj meze en haoso da koloroj, kiuj min
eirkaŭas kvazaŭ gigantegaj muroj, en ondo de
purpura lumo, mi leviĝas ... stariĝas ... etendas
vaste ambaŭ brakojn ... renkonte al la fajra
disko .. .

Ĉirkaŭ mi kantegas la orkano potencan me
lodion .. .

Elteriĝas dangeraĵo. Subite. Proksimiĝas ra
pidege.

Sed mi ne vidas la vojan kurbon, kiu nun
minace kuregas kontraŭ min! ...
(Fragmento el la ĵus aperinta originale verkita romano,

eldonita de F. H i r t& S o h n, Leipzig.)
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- Kontraŭ ĉi tiu danĝero ekzistas nur u n u savo :
la eŭropa unuil;o. Por unuiginta Eüropo
ne ekzistas rusa danĝero. C:ar ĝri nombras duoble
pli da homoj ol Ruslando, kaj havas nekompareble
pli evoluitan industrion. Tial estas Ia decido pri
la rusa danero ne ĉe Ruslando -- sed ĉe
Europo.

La du sekvontaj jardekoj prezentos al la historio
la vetkuradon inter la unuiĝo de Eŭropo kaj la
restariĝo de Ruslando : se Ruslando resanigos el
sia ekonomia katastrofo, antaŭ ol Eŭropo estas
unuiĝinta tiam devos Eŭropo sensave submeti sin
al rusa hegemonio; se Eŭropo unuiĝos, antaŭ ol
Ruslando estos restarigita — tiam Eŭropo estos
savita el la rusa .danĝero.

Pro tio kuŝas la libereco de Eŭropo
en la manoj de eŭropanoj.

La tri a vivdanĝero por Eŭropo estas : I a
ekonomia ruino.

Neniam povas la dispecigita ekonomio de ne
unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo resti konkurkapabla
kontraŭ la unuigita ekonomio de 1' Unuiĝintaj  ŝtatoj
de Ameriko. Car la eŭropaj interŝtataj -limdepagoj
malhelpas kaj multekostigas la produktadon. La
eŭropaj ekonomiaj parceloj do estas kondamnitaj,
esti estonte sane s u,b p r e m a t a j de la ekster-
eŭropaj ekonomiaj imperioj de Amerika, Granda-
Britujo, Ruslando kaj Orientazio — kiel butikistoj
de tr•ustoj.

Kronikaj krizoj subfosos la eŭropan ekonomion,
altigos la malriUecon, mizeron kaj vivkostoju —
ĝis kiam fine la bankrotinta Eŭropo fariĝis amerika
ekonomia kolonio. Ci tiu stato gvidos al sklaviĝo
de l' eŭropa laboristaro per la amerika kapitalo,
kiu malpermesos ĉiun kontrolon flanke  de siaj
eŭropaj laborprenantoj.

Kontraŭ ĉi tiu danĝero ekzistas nur u n u savo
Unuiĝo de la eŭropa kontinento al

unu doganligo, restringo de I' eŭropaj interŝtataj
limdepagoj kaj kreo de pan-eitropa ekonomia
teritorio.

Ĉiu alia vojo gvidas al ruino.
^

La dispartigitan Eŭropon minacas do t r i o b l a
katastrofo :

la pereiga milito;^
la subigo fla nke de tiun an  o
la ekonomia ruino.
La sola savo el ĉi tiu minacanta katastrofo

estas : P a n- E ŭ r o p o ; la unuiro de ĉiuj demo
kratiaj statoj de kontinenta Eŭropo al internacia
grupo, al unu politika kaj ekonomia interesligo.

La danĝero de eŭropa pereiga milito estas nur
forigebla per pan-eŭropa arbitracia kon
trakto;

la danĝero de rusa hegemonio estas nur forig
ebla per pan-eŭropa defendalianco;

la danĝero de ekonomia ruino estas nur forig
ebla per pan-eŭropa doganunuiĝo.

La arbitracia kontrakto garantias la pacon la
alianco garantias la l i b e r e c o n— la doganunuiĝo
garantias la ekonomion.

Ci tiuj tri punktoj entenas laŭesence la p a n
eŭropan programon.

Pan-Eŭropo ampleksas la duoninsulon inter
Ruslando, Atlantika oceano kaj Mediteraneo; krom
tiu lslandon kaj la koloniojn de l' eŭropaj ŝtatoj.
La granda eŭropa kolonio, ampleksanta inter Tripolis
kaj Kongo, Marokko kaj Angola la duonon de
Afi•iko, povus ĉe racia mastrumado provizi Eŭropon
per krudmaterialoj.

R u s l a n d o kaj A n g l u j o estas la najbaroj
de Eŭropo. Ci tiuj du imperioj estas ankaŭ sen
Eŭropo vivkapablaj — duin la ceteraj ŝtatoj de ĉi
tiu terparto estas pro sia geografia situo ligitaj al
sortokomuneco; destinitaj, kune perei — ati
kune restarigi.

De multaj flankoj estas postulata la eniĝo de
Anglujo en la estontan Pan-Eŭropon. Ci tiu post
ulo estas ne plenumebla pro la organizo de la
brita federacia regno. La „Dominion" -oj neniam
tolerus, ke Anglujo serĉu pli intimajn rilatojn al
iliaj ŝtatsistemoj ol al ili mem ; per tio la aligo
de l' angla regno al Pan-Eŭropo estas iluzia.  La
aliĝo de l' brita federacia regno al Pan-Eŭropo
estas iluzia pro la malebleca, ŝanĝi Kanadon en
eŭropan ŝtaton. La sekvo de ĉi tiu pretendo al
Ameriko estus la aliĝo de Kanado al la Pan
amerika. Unuiĝo kaj la disfalo de I' brita imperio.

Pro tio estas nuntempe m al ebla la unuiĝo
inter la pan-eŭropa kaj la pan-brita ŝtatgrupoj.
Tamen estas ebla kaj necesa la mondpolitika kun-un-

laboro1aboro inter ĉi tiuj du kompleksoj por celoj de
paco kaj progreso. Neniuokaze Pan-Eŭropo povas
esti 4irektata kontraŭ Anglujo. —

A.nkaŭ la eniĝo de Ruslando en Pan-Eŭropon
estas nuntempe malehla. Alianco inter demokratiaj
ŝtatoj unuflanke kaj sovetaj aliflanke estas praktike
ne realigebla. Per sia rezigno al la demokratio, Rus-
lando libervole eksigis sin el la sistemo de eŭropaj
ŝtatoj.

Ankaŭ kontraŭ' Ruslando havas Pan-Eŭropo
nenian m a la m i k a n. intencon. (3-ia celo estas la
konservado de rusa-eŭropa paco, komuna mal
armiliĝo, ekonomia kunlaboro kaj  respekto al la
reciproka interna evoluo.

Kiam Pan-Eŭropo estos kreita, gi povos kiel
egalrajta imperio kun Ameriko, Britujo, Ruslando
kaj Orientazio fondi n o v an Ligon de Nacioj, en
kiu neniu terparto devas timi pro fremda enmiks-
iĝo. Nur al tia mondligo povus aIi i la Unuiĝ
intaj ŝtatoj de Ameriko kaj Sovet-Ruslando.

Kiel memstara grupo interne de la Ligo de
Nacioj havus Pan-Eŭropo la eblecon, direkti meni
sian sorton, anstataŭ, kio nun okazas en Geneva,
lasi al sudamerikanoj kaj azianoj la plej gravajn
decidojn pri Europo. Al la amerika ,Monroe "-
doktrino estu fine, post cent jaroj, kontraitstarigita
la eŭropa: „Eŭropo al la eŭropanoj."

La pan-eŭropa programo formas nedisigeblan
tuton. La vojo estas diferenca — la celo estas
unusola. Sen certigo de la eŭropa daŭra paco ne
estas ebla la eŭropa doganunuiĝo. kiam ĉiu
ŝtato vivos en konstanta timo pro siaj najbaroj, ĝis
tiam ĝi devos sin prepari, por m e m produkti ĉiujn
varojn necesajn okaze de milito, kvazaŭ en sieĝata
fortikajo. Por tio gi beionas naciajn industrion kaj
protektantan limdepagon. Nur la malapero de milit-
danĝero per deviga arbitracio povus malfermi al
eŭropaj Statoj la vojon al iom-post ioma forigo de
protektantaj limdepagoj kaj  al eŭropa libera merkato.
Male, la naciaj industrioj kaj ilia protekto per la
titato kreas la centron de eŭropa nacionalismo kaj
la minacadon de l' eŭropa paco. Kontraŭe, la inter- -

eskomuneco estas la plej certa vojo al politika ko--
muneco. Tiel apogas la politika parto de l' pan-
eŭropa programo la ekonomian liaj reciproke..

La vojo al realigo de Pan-Eŭropo estas
jena:

de Pan-Ameriko ; ĉi tio estus stila en la Ligo tie
Nacioj (post aliĝo de Germanujo) aŭ per invito de
paneŭropa konferenco laŭ modelo de la panamerika;

D u e : Defendligci por ŝirmo de la komuna
orienta lano ;

T r i e : efektivigo de devigaj arbitraciaj kon-
traktoj kaj de reciproka limgarantio inter la ŝtatoj
de Eŭropo;

Kvar e: aranĝo de doganunuiĝo per periodaj
ekonomiaj konferencoj de l' eŭropaj ŝtatoj.  -

Ci tiu programo, entenanta nenian ni a 1 e b l a-
o n, devas esti senprokraste entreprenata de ĉiuj,

kiuj komprenas la staton de Europo kaj volas savi
sian terparton.

Diversaj Informoj,
Protokolo de l' kunsido de Institntoj de Esperanto kaj
Ekzamenaj Komisionoj dam la XVl-a U. K. de •Esp-o.

• La kunsido okazis la 9. VIII. 1924. Ĉeestis 40 per.
sonoj. Prezidis: Prof. D-ro Dieterle (Leipzig). Sekretariis:
S•ro Edvardo Wiesenfeld (Varsovio).

La Prezidanto malferinante la kunsidon, salutas la
alvenintojn kaj eketarigas la demandon, ĉu denove funkci
igi la lnternacian Instituton de Esperanto kaj sur kia bazo.

D-ro Privat (Geneva) klarigas ke la demando ne povas
esti nun starigita, ĉar la Instituto jam ekzistas. ĈTi estis
fondita dum la Lresdena kongreso, kaj nunjare oficialigita
de K. R. kaj C. K. en aenevo. Oni povis nur diskuti pri
ian ;oj en la statuto.

Post vigla diskutado, la prezidanto konstatas ke la
tasko de Instituto. estas I) aranĝi ekzamenojn. Kiaj estas
la pluaj taskoj?

S-ro Wiesenfeld: 2) La. Internacia Instituto okupiĝos
pri egalvalorigo de 1' diplomoj  de diversaj landoj. Diploma
eldonita de ia nacia instituto, apartenanta aŭ rekonata  de
l' Internacia Instituto de Esp-o, povos havi tiamaniere
signifon ankaŭ en ĉiuj aliaj landoj.

Ĉar D-ro Dieterle kaj 5-ro Pitlik (Ĉehoslovakujo) ne
bone komprenis la intencon de tiu ĉi propono s.ro D- ro
Privat klarigis kaj subtenis la projekton de s-ro Wiesenfeld.

Estis ankaŭ klarigite post vigla diskutado (Kaniaryt,
D-ro Traumer k. al.) ke al la Internacia Instituto r a j t o s
aparteni naciaj institutoj kaj ke eĉ la ŝtataj institutoj
(ekz. germana, tehoslovaka ktp.) rajtos havi en ĝi sian
reprezentanton.

D-ro Privat tralegas la statuton de l' Internacia
Instituto de Esp-o kaj proponas aldoni la sekvautan
3) projekton :

La tasko de Internacia Inst.. estos kunvenigi ĉiu -

jare la gvidantotn de c"iuj naciaj institutoj par egat-
valorigi la diplomojn kaj inter;anĝi la spertojn.

Ĉiuj 3 projektoj — akceptitaj.
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D-ro Dieterle ektuŝas la financan flankon de P .afero.
D ro Privat e, ertigas ke tiu demando estas plej facile

solvebla. Unue : oni aranĝas somerkursojn (antaŭ ĉiu
kongreso), kiuj estos enspezigaj ; due : la ekzamenoj liveros
kotizon; trie: ĉiu nacia Instituto pagos minimume po
1 funto da sterlingo jare kaj la State subvenciataj pagas
1% de la subvencioj.

D-ro Dieterle promesaN pritrakti la aferon en C. K.
kaj poste interkoinunikiĝos kun la naciaj institutoj. Ankaŭ
li zorgos pri korekto de l' statuto.

R e s u m e: La Internacia lnstituto de Esp-o havas
la taskojn:

1) aranĝadi ekzamenojn ;
2) egalvalorigi diplomojn naciajn ;
3) kunvenigadi la naciajn inst-ojn ;
4) helpi la fundan studadon de l' lingvo (Kamarit).
La enspezoj konsistos el:
1) ĉiu nacia insto pagos kotizon;
2) ekzamenoj (kotizoj).
Dankante la ĉeestantaron D-ro Dieterle fermis la

kunsidon je 11 horo matene.
Sekretariis :	 Prezidis :

Wiesenfeld.	 D-ro Dieterle.

Kunsido de Esperantista Literatura Asocio.

Unua kunsido 11. VIII. 1924 en Vieno.

40 ĉeestantoj. Malfermo je 8 1 /, a.

La prezidantino F-ino Zschepank, salutas la ee-
estantójn, pensante ankaŭ pri la forestantaj membroj. Si
memorigas la lastan E. L. A.-kunsidon en Bern antaŭ dekunu
jaroj, gviditan de la antaŭa prezidantino s-ino H a n k e 1,
kiu sendas al la kunvenintoj korajn salutojn.

La P. akcentas, ke Vieno kiel urbo de muziko, trans-
iĝanta trans tiuj limoj kaj parolanta de animo al animo ne
konsiderante la naciecojn, estas tre konvena por Esper
antistoj. Krome kiel urbo de literaturo speciale taŭga por
E. Literatura Asocio. Majstroj verkis di tie ankaŭ la
popola verkisto Raimund, kies „Malŝparulon" la kongreso
prezentas. La tradukisto, la altŝatata s-ro kolonelo Z w a c h,
estas membro de E.L.A., kiu fieras pro tio kaj sendas al
li dankajn pensojn, ĉar pro nebona sanstato li bedaŭrinde
ne ĉeestas.

La laboro do la kunsido estu gvidata de la spirito
de nobla toleremo kaj aspiro al interkonsento ankaŭ en la
okazo de malsameco de la opinioj.

La tagordo estas legata. La P. legas la jaran ra-
porton, el kiu montriĝas, ke E.L. A. malgraŭ la nefacilaj
cirkonstancoj dum la pasintaj jaroj la ŭ e b l e laboris. Kel
kaj novaperintaj verkoj estas cititaj.

Laŭ propono de s-ro Wiesenfeld la aŭtoro de „La
Reĝo Judea" trad. de Devjatnin povas esti malkaŝita, ĉar
en Ruslando ]i estas konata, nome princo Konstantin Eo
manov, parenco de la caro.

La kasoraporto evidentigas, ke la enspezoj ne kovros
daŭre la elspezojn.

Je punkto I-a de la tagordo: ,,Nova fikso de aliĝo kaj
kotizo 4 oni decidas pri 2 gm markoj da aliĝo kaj 2 g in
ni da kotizo

F-ino Zschepank raportas, ke s•ino Hankel transdonis
al ŝi la prezidantecon, sed ke nun ĝi estu disponigata al
la kunsidantoj. Oni laŭdezire elektu prezidanton.

Laŭ propono de s-ro Wiesenfeld la íeestantoj kon
sentas la elekton de fino Zschepank kiel prezidantinon,
kaj de a-ino Hankel kiel honoran prezidantinon.

S-ro von M e d e m parolas pri la temo : Kiajn librojn
ni aperigu por vere riĉigi nian literaturon ? Li akcentas,
ke multekostaj verkoj ne estas aĉetataj, ke tial prefere ni
traduku malmultampleksajn verkojn kaj laŭehle interkon-
sentu antaŭe kun eldonistoj.

Dua kunsido la 12. VIII. 1924 en Vieno.
Oni interkonsentas traduki gravajn, ĝenerale inter

esajn verkojn kaj — laŭ propono de s-ro E r o ŝ en k o —
verkojn premiitaju en la diversaj landoj.

S-ro Jean F e t h k e raportas pri la temo : Tradukado
de Esperanto•verkoj nacilingven. Lia traktado en bonega
Esperanta elparolado estas sincere aplaŭdata.

S.ro Wiesenfeld proponas rezolucion: ELA nepre
obeu al la Lingva Komitato. La rezolucio estas unuvoée
akceptita.

Propono de s-ro B a l k a n j i, ke ELA raportu pri
,Literatura Mondo" kaj akceptu oficialajn rilatojn kun ĝi
kiel sola esperantista literatura kaj arta gazeto, alvokante
la ELA-verkistojn al kunlaboro kaj la E.-legantojn al abono
kaj diavastigo de la gazeto, estas akceptita.

Fino de la kunsido je la 10 1 j4 a.
Tria kunsido okazos la 13-an matene je la S 1,/ a.

Kunveno de kuracistoj T.E.K.A.-anoj.

La kuracistoj kunvenis vendrede la 8-an kaj la 12 an
de Aŭgusto en du bone sukcesintaj kunvenoj. D-ro Sós
estis elektita prezidanto. Ĉeestis 22 kuracistoj el 9 diversaj
landoj kaj la honora membrino dr ino Klara Zamenhof.
La prezidanto laŭtlegis leterojn de l' ministro por instruado
S-ro D-ro S c h n e i d e r kaj de l' estro de la popolsanitara
sekcio en la ministerio por socialaj aferoj S-ro Karl H e 11 y,
kiuj ambaŭ pro foresto el Wien esprimis la bedaŭron, ke
ili ne povas persona partopreni la kunvenon kaj salutis
skribo la kunvenon de kuracistoj, dczirante al ĝiaj laboroj
bonegan sukceson. Post laütlego de aliaj korespondajoj
sekvis kvar tre interesaj prelegoj de doktoroj Au s t e r l i t z
(Ĉehoslovakuo), B1assberg (Polujo), Brimmer (Anglujo)
kaj S cí s (Aŭstrio). La duan kunsidon vizitis persona la Jare
zidanto de la Viena Kuracista Ĝambro S-ro D-ro T h e n n e n,
kiu salutite de la prezidanto Dro Sós en la nomo de la
TEKA anoj esprimis sian grandan intereson por nia movado
kaj promesis dum la venonta kunveno paroli jam per Es-
peranto. La kunsido pridiskutis gravajn organizajn deman-
dojn kaj elektis Centran Komitaton por reorganizo de la
asocio kaj por propagando. En la komitaton estas elektitaj
la doktoroj B1assberg, Crlejak kaj Shs.

Lunde antaŭtagmeze veturadis la kuracistoj kaj kelkaj
aliĝintaj gastoj en aparta tramvagono por viziti la famajn
sauitarajn istituciojn de la urbo nome la komunuman
hospitalon en Laink la grandan urban zorgatejon kaj la
frenezulejon en Steinhof. En ĉiuj institutoj ili estis oficiale
akceptitaj kaj bonvene salutitaj de tieaj ĉefkuracistoj.

Protokolo pri la Prepara kaj la ĝenerala Kunvenoj 1924
de la Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝt kaj Tele
graf-ge-Olîcistoj dum la XVI-a Internacia Kongreso de
Esperanto en 11 ien, la 7 -a kaj S-a de Aügusto 1924. 3 -a pt.

Tagordo.
le Elekto de la kunsida prezidanto kaj sekretario;
2e lllalionga salutparolado de la prezidanto;
3e Proponoj pri la tagordo de la 2-a aŭ Ĝenerala

Kunveno de I. L. E.P. T. O., la 8-a VIII.
eestis tiun ĉi Preparan kunsidon nur 15 gemembroj el

8 landoj.
Ĉar la prezidanto de T. L. E. P. T. O., S-ro Otto Reber,

Sup. Reg. Konsilisto, en Bamberg ne povis ĉeesti la kon
greson, estas proponita kaj elektata kiel kunsida prezidanto
D-ro Ed. Spielmann, vicprezidanto de I.L. E.P.  T. O. el Bern
(Svislando) kuj kiel kunsida sekretario S-ro L. Courtinat,
poŝtoficisto el Clermont-Ferrand (Francujo).

Post saluta kaj bonvena parolado de la kunvena
prezidanto, D-ro Spielmann estis •proponitaj kaj akceptitaj
la jenaj traktotajoj por la Ĝenerala kunveno:
Tagordo aŭ traktotaĵoj de la 7-a ĈeneralaKun

veno de 1.L.E.P.T.O.-
le Lego de la protokolo pri la 6-a Ĝenerala Kunveno

de 1. L. E. P. T. O. en Nürnberg 1924.
2e Lego de la Jarraporto pri 1923/24 de la Liga

prezidanto.
3e Lego de la Kasraporto pri 1923 ;:24 de la Centra

kasisto samtempe Liga prezidanto.
4e Lego de la dumjare alvenintaj novaj proponoj pri

organizo, fakgazeto kaj kotizo.
5e Diskutoj kaj decidoj.
6e Reelekto aŭ elekto de Liga prezidanto, Centra ka

sisto, vicprezidantoj kaj Delegitoj.
7e Eksekutoj de la lastjaraj decidoj; Peticioj al la

Poŝt- kaj Telegraf - Unioj ; speciala raporto de la vicpre-
zidanto de I. L E. P.T.O. D-ro Spielmann.

8e Lego de la alvenintaj salutleteroj kaj telegramoj
de neĉeestantaj Ileptanoj.

9e Proponoj pri ŝanĝoj kaj presado de la Statutoj de
I. L. E. P. T. O.

10e Postulado aŭ peticio pri akcepto de Esperanto al  .

la Internacionalo de P. T. T.
11e Proponoj kaj rekomendoj pri pli bona organizado

de propagando por I. L. E. P. T. O.
12e Diversaĵoj kaj kunsidfernra parolado de la Taga

prezidanto.
Ceestis f pliaj, precipe ankaŭ altrangaj oficistoj

el entute 12 landoj kiujn, kiel i,iujn aliajn ĉeestantojn, la
Kunvena prezidanto kolege bonvenigis kaj salutis.

Diskutoj, Voedonoj kaj Decidoj.
le La Kunvena prezidanto, D-ro Spielmann legis la

protokolon de la 6-a Ĝenerala Kunveno en Nürnberg
(3-a Aŭgusto 1923). Gi sen diskuto estas unuanime ak
ceptita.

2e Ĉar, pro ia malbona aranĝajo, aŭ eraro, la jarra
porto de la Liga prezidanto kaj ankaŭ la kasraporto ne al
venis kaj la kunvena prezidanto povis doni nur iom malam
pleksajn tiurilatajn sciigojn, la diskutado kaj akcepto de
tiuj ĉr raportoj estas prokrastitaj ĝis la proksima jarkun-
veno de 1. L. E. P. T. O. La jarraporto kaj la kasraporto fine
i;lvenía Vienon a 1 (n Viajn tntinojn nur post_ tia l:F+nerulu
Kunveno t. e. Sabate la 9-a de Aŭgusto matene, ni volas
elnoti la jenon:

a) La malbonaj politikaj kaj ekonomiaj cirkonstancoj
denove malfavorigis nian tre idealan movadon, sed tamen
estis nova kresko de membroj de 121. Je la fino de la
societjaro 1923/24, 30-a de Junio 1924, 1. L. E. P. T. 0. havas
membrojn en 37 ŝtatoj, sed estas ankoraŭ tre granda nombro
de Esperantistaj Poŝt- kaj Telegraf-ge•Oficistoj kiuj ne an
koraŭ rekte aliĝis al I. L. E. P. T. O. Do eiu varbu.

3e El la ankaŭ tro malfrue alveninta kasraporto ni
notas nur la jenon;

a) Enspezoj : kiel jarkotizoj
entute 	G M 336, 715.7 45 kaj

b) Elspezoj ; por presaĵoj,
cirkuleroj kaj poŝtelspezoj „ , 28,776.400

	e) Restus je la 30-a Junio 	•
1924 kiel saldo entute . G. M. 307,939.345, sed de

d) di tiu mono en Germa-
	nujo senvaloriĝis . . . 	 „ ,. 275,459.345, restas

e) do kiel Saldo por la kas-
jaro 11124;25 nur . . . G. M. 32,480.000 aŭ 32.48
O rm a r k o j. Tio tute ne invitas lasi pli longe la

Centran kason en nralbonvaluta lando. Pro la terura sen-
valoriĝo de la mono, multaj kostoj de la necesaj peticiaj
aferoj al la Poŝta kaj Telegrafa Unioj kaj la prokrasto  de
la pago de la jarkotizo de multaj Ileptanoj ni je la fino
de la Liga jaro 1923124 ŝuldas por presajoj kaj aliaj el
spezoj por la peticioj al S-ro D-ro Spielmann ankoraŭ
Ormk. 100.— aŭ svfrk 133.—.

'rial ni permesis protokoli la jarraporton kaj la kas-
i•aporton, sed pro ilia nialfrua alveno en niajn manojn ni
malfeliĉe ne povis legi ilin en la (;ĝenerala Kunveno, la
8-an de Aŭgusto en Wien ; ili pro tio devos estis aprobi
taj ail akceptitaj en la ĝenerala kunsido de la XVII-a
Kongreso de Esperanto kaj la suhskribintoj rekomendas
tiun aprobon, ear escepte la malfeliûan perdon pro mon-
senvaloriĝo, estas tute en ordo kaj prezentas klaran kaj
sinceran bildon de nia nuna movado kaj de la sindonemego
de nia ŝatata prezidanto kaj ĝisnuna Centra kasisto S-ro
Otto Reber en Bamberg (Bavarujo).

4e Dum,jare alvenintaj novaj proponoj: a) propono de
S-ro de Marich en Budapest rekomendante la abonon de
la ,Poŝtisto' entenata en la „Policisto , kaj post sufiĉe
multnombr•a abonantaro kiel apartan eldonon po svfr 3.— kun
la membreco de la „Ligo de Ordo' kaj kun pojara kalendaro;
b) de S•ro Petro Filliâtre, redaktoro kaj Poŝtoficisto en
Parizo rekomendante la abonon de la „lnterligilo de P. T. T -"
gazeto monata, ne nur 6 semajna kiel la „Poŝtisto", sed
riĉenhava faksociala kaj ekonomia po nur 3 svis. frk pojare
kaj c) de 8-ro Kind, Del. de U.E. A. Telegrafa Inspektoro
en Euskirchen, Germanujo rekomendante la nepran U. E. A.-
anecon de la Ileptanoj kaj deviga abono de ,.Esperanto"
po Ormarkoj 10.— pojare entute, komprenante tial ankaŭ
la kotizon por 1. L. E. P. T. O. La propono a) estas firme
subtenata nur de nia prezidanto S-ro Otto Reber, la propono
b) de S-roj Thoma Sup. poŝtinspektoro, Otto Neumiirker,
sup. telegrafa sekretario kaj de la plejmulto de la ĉeestan

 

toj en la ĝenerala kunveno de I. L. E. P. T. O. de 1924 en Wien,
la propono e) estas subtenata de S-roj Kind. Creter, poŝt
inspektoro. Wilsing, sup. poŝtinspektoro, Schafer, polt-
praktikanto, S-ro Georg Hap kaj S-inoj Hurler kaj Emma
Knur plejparte neĉeestantaj la ĝeneralan kunvenon en
Wien. La prezidanto D-ro Spielmann Iegis nur la pro-
ponojn, sed ne povis preni iun partion por la unu aŭ la
alia propono

5e La Propono a) ricevis nur 3 volojn. la propono
b) ricevis la grandan plimulton de voedonoj kaj la propono
c) ricevis entute 8 voĉojn.

Estas do akceptita : kiel jara kotizo de I. L. E.P. T. O.
3 svisaj frankoj, de kiuj por la Centra kaso almenaŭ
1 1/, ( Unu kaj duno) (1 kaj lts ĝis 2 svisaj frankoj) laŭ
la stato de la valuto. aü samvaloro. Kiel fakgazeto, sed
ne deviga estas kun plejmulto decidita aboni la „Interligilon
de P. P. T." en Parizo sed Sanĝante iom la politikan kaj
sindikatan akrecon. La prezidanto rekomendis tiun abonon,
sed treege ankaŭ la . membrecon de U. E. A.

6e La reelekto kaj _elekto de la Liga prezidanto, de
la Vicprezidantoj kaj Delegitoj de L L. E. P. T. O. estas
rezervata nunjare provizore al la estraro de I. L. E .P. T. O.

7 e Pri la agadoj rilate al la Peticioj al la Poŝta
kaj al la Telegrafa Unioj referis S-ro vicprezidanto aŭ
taga prezidanto D-ro Ed.-Spielmann. La peticio al la Poŝta
Unio kuŝas nun entail la Internacia Kongreso de la Poŝta
Unio en Stockholm kun la aldonitaj 13.339 subskriboj el
36 landoj. Respondo ĝis nun ne ankoraŭ alvenis. La Inter
nacia Kongreso de la Telegrafa Unio okazos en printempo
1925 kaj la tiurilataj peticioj kaj subskriboj kun alia
rekomenda materialo estas sendota tien en franca kaj
germana lingvoj kiel al Stockholm farita. Subskriboj ĉiam
ankoraŭ estas akceptataj.

8e La ŝanĝado kaj presado de la Societaj statutoj
estas voĉdonataj, kaj fidataj al la estraro de I. L. E.P. T..O.
por esti submetotaj al la 8-a ĝenerala I. L. E.P. T.'a Kunsido
de 1925.

9 e La alvenintaj salutoj estas sciigataj al la ĉeestantoj
de la kunveno.

10e Estas je propono de D-ro Spielmann decidita
Postulo aŭ peticio al la Kongreso de la Internacionalo de
P.T.T. okazonta en Wien depost la 14-a de Septembro
1924. D-ro Spielmann persona rekomendis la akcepton de
Esperanto al S-ro D-ro L. Meyer, ĝenerala sekretario
de I. P. T. T. en Wien.

11 e estas decidita sendi telegramon al la Mond-
poŝtkongreso en Stockholm favore al nia Peticio kaj se
eble subskribita de la Kongresprezidanto.

12e aliaj proponoj ne alvenis, kiuj rilatas rekte al
Ilepto ol ĉie plejmulte varbi por Ilepto, pagi la kotizojii
kaj niajn ŝuldojn.

La prezidanto fermas la Kunsidon je la 6 a vespere
kaj kore dankas al la geeeestantoj.

La Taga prezidanto de la Kunveno.
D-ro Ed. Spielmann, Vicprezidanto de I. L.E.P. T. 0 kaj
Del. de U. E. A., P. K. 174, Transit en Bern (5vislando).

La Sekretario :
Sig. L. Courtenat, Del. Poŝtoficisto, Clermont -Ferrand

(Francujo).

Komercista kunveno dum la R Tia. 	1"

La 9-an de Aŭgusto en la salono de la Wien'a ko
merca Bildo je la 6 a vespere s•ro Schade bonvenigis la
gegastojn. Ceestis 53 personoj plejparte Esperantistoj. Kiel
prezidanto funkciis s-ro direktoro G l u c k, Berlin, sekretario
R. B o r n, Jagerndorf. Unue s -ro d• ro S t e c h e, iama de-
putito de la saksa parlamento kaj prezidanto de la ger-
mana Esp. Asocio, germanlingve paroladis pri „Esp. kaj
komercistaro".

Duin pli ol unu horo la oratoro klarigis la gravan
valoron de Esp. por la moderna kaj progresema komercisto,
citante multajn faktojn pri grava helpo de Esp. en ko-
mercaj interrilatoj. Post tiu interesa parolado s-ro D el a-
n o u e, Paris raportis pri la franca komercista societo
,.Esp. kaj Komerco. Li citis interalie, ke en la anaro de
tiu societo trovi;as 8 membroj de la Paris'a Kom. Ĉambro,
prezidantoj de komercaj sindikatoj ktp. Li ankaŭ raportas
pri la grava subteno, kiun donis la Paris'a komerca ĉambro
al nia movado akceptinte la honoran prezidantecon de la
Kom. konferenco en Venecia kaj rekomendinte la enkon•
dukon de Esp. en la koni. lernejojn.

Vere ĝojigan raporton donis s-ro D el an o u e, klari-
gante, ke la nuligo de la konata dekreto B e r a r d, per
kiu la instruo de Esp. en la lernejoj estis malpermesita,
jam ert plej proksima tempo okazos kaj ke Esp. poste de-
nove sukcesos en la francaj lernejoj.

Flue s-ro D el a n o it e deklaras ke la Kom. ĉambro
de Paris intencas aranĝi duin printempo teknikan komercan
konferencon en Paris.

La ĉeestantoj unuanime konsentis, ke ĝi nepre okazu
dum la „foire de Paris" en Majo 1925.

Post tiu decido s-ro prezidanto finis la kunvenon.
Protokolanto R. H o rn, Jitgerndorf.

Rezoluclo de la Prepara Internacia Konferenco de
lJaiikoficistoj.

La 14 en la salono de la Sindikato de Aüstriaj bank- ^t
ŝparkasoficistoj la 8-an de Aŭg. 1924 kunvenintaj gesami
deanoj elAŭstrujo, Ĉeĥoslovakujo, Francujo, Germanujo, Hun
garujo k. Polujo post saluta parolo de s-o Dro S a t t e r, re
prezentanto de la sindikato de la Aŭstraj bank- c& ŝpar
kasoficistoj kaj post duhora diskuto decidis sendi al ĉiuj
bankoficistaj asocioj kaj sindikatoj sekvantan rezolucion:

„La prepara internacia konferenco de Esperantistaj
bankistoj & bankoficistoj kunvenintaj en Wien la 8-an
de Aŭg. okaze la X VI-a Univ. Esp Kongreso

konvinkiĝinte pri tre taŭga uzebleco de la lingvo
Esperanto ĉe ĉiuj bankaferoj alvokas la bankentrepre
nojn, bankistojn kaj bankoficistajn asociojn laŭgrade
enkonduki Esperanton en siaj negocaj kaj asociaj
interrilatoj ;
sciiĝis kun kontenteco. ke s-o Georges Delanou e
el Paris (XIV, 4`rue Charles Divey) komisiite de la
L.K. prilaboras la bankfak-terminaron kun kunlabor
antoj el landoj Anglujo, Aŭstra,jo. Cehoslovakujo.
Francujo, Germanujo, I3ungarujo kaj Polujo kaj alvokas
bankfakulojn el aliaj landoj interrilati kun li,
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Filioj kaj reprezentejoj en- kaj eksterlaude
entreprenoj por ipaj kaj aeroplanaj veturadoj.
— Sipkomunikoj al ĉiuj gravaj havenoj. — Propra.
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Informoj pri ĉiuj vojag-aferoj.
De la 7 a Augusto proprit servado en K.onzerthaus

(Kongresejo).

ROONCi0 francislio falli
„ZUM STADTPARK"

L Kolowratring 1, apud la Urba Parko,
nur unu minuton cle la Kongresejo „lionzerthaus",

rekomendas al la kongresanoj sian bonegan mango-
, tablon tagmezan kaj vesperan. Moderaj prezoj kaj bona

servado, distinga biero kaj bonaj vinoj.

Nro 7.	 Kongresa Bulteno 	 Pago

fondis provizoran bankfakan centron, kies provizora
estro estas s-o. Delanoue kun delegitoj en supra men-
ciitaj landoj Gekolegoj el aliaj landoj anoncu vin Ce
s-o Delanoue kiel delegitoi ;
publikigos la komunikojn de la provizora centro en la
gazetoj „Esperanto' kaj „Internacia komerco"
kaj petas liii represigi en nacilingvaj fakaj asociaj
gazetoj. Rajni. A. Cech, protokolanto.

Protokolo de 1- kunsido de P Esperantistoj el PON°,
okazinta vendrede la S. VIII. 24.

La kunvenon, kiun Ceestis 25 personoj, malfermis la
reprezentanto de ĉiuj Esperantistoj en Polujo s-o Prof.
D-ro. Odo Bujwid el Krakovo, kiu laŭ la peto de l'
deestintaro prezidis la kunvenon. Por sekretarii estis unu-
vode .aklamita s-o Edvardo W i es en fel d el Varsovio.

La tagordo konsistis el.
L Vicprezidanto de 11 XVI por Polujo.
2. Plendo kontraŭ la aŭstra konSulo en Varsovio.
3. Plendo kontrati la deboslovaka fervojo,
4. P ropono de Pola Esperanto A socio al la XVI Kongreso.
S-o Wiesenfeld (Varsovio) klarigante al la deestantaro

ke laŭ la antaŭkornuniko de 1' L. K. K. Polujo ne havos
vieprezidanton duw la solena malferma kunsido de P
Kongreso. Tamen !ar ni estas sufiĉe multnombraj E-oj en
la listo de l' alilfrintoj ni plenrajte povis atenti ke ankaŭ
ni havos vicprezidanton. Tio des pli nin mirigas (la evito
de Polujoi ke inter la vicprezidantaro troviĝas tiaj, kies
lando provizis malpli da aliĝintoj al la XVI ol Polujo.

Konklude oni decidas prezenti al nia reprezentanto
rezolucion en kiu ni petas la Estraron de l' XVI ke ankaŭ
el Polujo estu invitita vicprezidanto. Se la nombro
vicprezidantoj estas fiksita nur je 5. tiam la Estraro ne
kalkulu la aŭstr an. kiti en sia propra lando havas rajton
je vicprezidanteco eksternoiubre.

La rezolucio estis transdonita al la Prezidanto kun
rajtigo fari kun ĝi laŭbezone ed o ficialan pagon.

S-o H. Rostock i (Varsovio) legas proponon de inter-
pelacio, sendota al la L. K. K. kun plendo ke la aŭstria
konsulejo en Polujo estis treege malĝentila al la kongresanoj
kaj dikanis ilin en plej malbona, maniero. Post diskutado
en kiu partoprenis s-anoj el Krakovo, Vilno k. al. estis
decidite sendi la interpelacion al la L. K. K. kaj kopion
de ki en polo, lingvo transsendi al la Pola konsulejo en
Vieno.

S-ro Wiesenfeld plendas kontraŭ la ĉehoslovakaj
Konsulejoj, kiuj informis en la esp. gazetaroj, ke ilia tervojo
donos al la Kongresanoj 500, rabaton, kion tamen la oficisto
en kasejo de l' Celioslovaka landlimo ne volis fari Pro tio
okazis tro granda elspezo al multaj, kiuj havis limigitan
nionon.

Post elCerpita diskutado estis decidite ke la Prezidanto
persona diru pri tio nur informacele al s-o Hr °mad a,
kiu estis la kaŭzo de tiu rualagrablaĵo, dar li anoncis en
la gazetaro pri Ci rabato

S-o H. Kosteeki komunikas ke lia societo taris
proponon al la XVI Univ. Kongreso koncerne la obeemon
al la L. K. kaj Akadernio.

Post diversaj dezireprimoj, el kiuj la ĉefa estas tiu
de so Gran k amp, ke • Ciuj kongresanoj el Polujo foto-
grafu kun la pola Konsulo en Vieno, estis decidite ke
la Prezidanto kune kun la proponinto pledu pri di afero
kaj la Prezidanto fermis la lc unsidon ĉirkati 13 boro.

La. kunsidon honoris per sia deesto s-ino Klara Zamenhof.

Sekretariis: Wiesenfeld.	 Prezidis : Prof. O. Bujwid

Protokolo de la faka kanslido de „Konkordo" Ii11111 la
X171-a Univers. Kongreso de Esperanto en Wien.

La kuusido okazis la 7-an de aŭgusto je 17 horo en
kunvenejo N 26. Partoprenis gin 20 personoj el kvar nacioj
polo., germana, Barba kaj

La kunsidon malfermis la fakestro s-ro Wie senfeld
el Varsovio per salutoj kaj invitis por prezidi la kungidon
s-ro Arthur rank r at z el Bydgoszcz, d.eputiton al la pola
parlamento.

La deestantoj aprobas tion.
La prezidanto, dankante por la honor() invitas por

sekretarii s-ro Bronstein el Varsovio.
La vorton ricevas s-ro Wiesenfeld kiu raportas pri la

agado de „Konkordo" de la ekestó de tin i movado is la
nuna tempo. „Konkordo" estas la nomo de movado naski-
ĝinta en Polujo en la jaro 1920, resone je alvoko, publi-
kigita de d-ra Leono Z a ra enhof en la gazetaro (N 14, Esp.
Triunof). Sub la devizo : ,Per Esperanto al repacigo kaj
konkorde, la adeptoj de .tiu ideo celis k unigi ĉ iujn
samideanojn, kiuj interesiĝos pri la interna
id eo de Esperanto. La movado de tin di ideo ne suk-
cesis is nun akiri multnombran samideanaron, sed tio
tamen ne fortimigas kaj malkuraĝigas la lojalajn adeptojn
de tiu di humana ideo kiuj esperas, ke tarnen venos itim
la tempo, kiam la homaro nin komprenos kaj sekve apropos
nian agadon.

Post klarigo le la katizoj, pro kiuj is nun la „Kon-
kordo"-movado ne sukcesis kolekti sub sia standardo
pli multnombran anaron, name, manko de propagando, tek-
nike nesufida organizo duin la Kongreso, s-ro Wiesenteld
tralegos la konatan alvokon de D-ro Leono Zamenhof, kiu
fariĝis kvazaŭ manifesto de la „Konkordou-movado. La ra-
portanto esprimas la esperon, ke same Idol la ,Alvoke
entuziasmigis la nemultnombrun anaron en Varsovio, ĝi
same e fikos nun inter la ĉeestantaro. En PolujO .1a ideo
disvolvigis sufiĉe forte kaj la Varsovia centro havas filiojn
en 8 diversaj urboj. El aliaj landoj aliĝis al tiu di movado
Franeujo, A nglujo, Belgujo, Germanujo kaj Turkujo.

Finante sian paroladon, s-ro Wiesenteld eldiris lu. kon-
kludon, ke se nia lingvo estas la korpo de Esperanto, do
la interna ideo estas kia animo.

S-ro Brongtejn el Varsovio kritikas la ĝisnunan inal
fortan agadon de la „Konkorde -gvidantoj. Estis nenio
farita por prepari la publikan opinion de la esperantistaro
por la hodiatia, kunveno. kaj tio estas la ĉefa kafrzo, ke
nur malmultaj venis. Estas necese alpreni pli aktiva.n
taktikon kaj tiam ekfloros oazoj de Konkordo en la dezerto
de malamo kaj malpaco.

S-ro Novjon el Zagreb diras, ke multaj estas la esper-
antistoj, kiuj konsentas kun la celado do „Kotkordo".
Estas necesa organizaalo kaj konstanta informado.

S-ro Pankratz el Polajo Wydgoszcza diras, ke li mem
is nun ne apartenas al „Konkordo', sed al alia societo

en Bydgoszcz, li tamen aspens. ke la Konkordo-movaclo
penetros en lian societon. same kid en aliajn societojn
en Polujo.

S-ro Wiesenfeld donas informojn kaj klarigas la
deklaraciajn punktoju de ,Konkordo‘.

Unuanime estis akceptita, proponita de s-o Brongtejn
jena rezolucio:

..Faka kunsido de „Konkordo", okazinta dum la
XVI Univ. Esp. Kongreso en Wien espritaas la deziron,
ke la gvidantoj de la „Konkordo"-movado komencas pli
aktiven agadon kaj propagandon de „Konkordo", ideo en
internacia skalo."

S-ro Pankratz fermas la kunsidon, dezirante sukceson
al la laboro de ilionkordo".

La • kunyenon honoris per sin eeesto ; nia plej alta
protektatitino kaj honora membririo, s-ino Klara Zamenhof,
vidvino de la Majstro.
Sekretario: Brongtejn. Prezidanto : Artur Pankratz.
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• Burggarten diutage je la 8-a vespere
(dum pluva vetero en la festa salonego de Hofburg).

Program° de la 13a is la lb a de Aŭgusto:
Merkrede, 13-a. Sinfonia Koncerto. Diligent° Martin Spam

Prezentataj estas: Tschaikowsky Sinfonio No. 2,
f-mol. Post ki debut° en Wien de la fama Pola
baletistaro kondukata de la baletmajstro Jan
Cieplinski. Naciaj kaj Karakterizaj Dancoj.

Ĵatide, 14-a. Vespero de Wien'aj Komponistoj. Prezen.tantoj :
la Wiena Sinfonia Orkestro, dirigente Martin
Sp6rr, kaj la operkantistino Clara Musil. Program° :
J. Strauss: Uverturo al „Fledermaus", Schubert:
Baletmuziko el „Rosamunde", Strauss: „An der
schijnen blauen Donau", Brahms: Hungaraj Dancoj
N-oj 5 'raj 6, F-no Musilkantas la valson „Frühlings-
stimmen" de Strauss kaj la arion nil vi pastime'
de Mozart. En la dua parto de la programs bon-
humoraj deklamoj de unuarangaj Wienaj artistoj.

Vendrede, 15 a. Sinfonia Koncerto, dirigento Martin Spijrr
kaj dua gastludo de la „Pola Baletistaro". Pro-
gram° de la Koncerto: Mendelssohn : Sinfonio
No 3, a-mol. (La ,,Skota".)
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âiusPeca ei nia eldonejo estas lia-

I
	vebla en granda sortimento en la

Kongresa Librejo. i
i 	Precipe ni atentigas pri niaj kolektoj 	IEsperanta Biblioteko InternaciaI
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Nova Esperanto-Biblioteko
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** VIAN VOJAG'\PAKAĴON 	*4.* 4.4( asekuras kun la plej favoraj  kondidoj *
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* „DER ANKER" 	 4.
'0, 	 +.1 generala Akcia Societo por Asekuroj *
4c 	*
** Wien, 1., Hoher Markt 10/11 Te1.66 5 55 +

Serio. 	 #
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Anglo-Austrian Bank Limited
London, 24. Lombard Street, E. C. 3
'Vienna Representation I. Stranchgasse 1

Capital Authorized . k 2,000.000
Capital Issued . . . 	 1,406.370
Reserves 	  „ 875 156

Telegrams: Anglobank Vienna — Telephone: 63570

21 monsanĝejoj en Yieno
Sidlokoj:

A ŭ struj o: Baden ap. Wien, Bregenz, Gmünd. Graz,
Graz-Hauptbahnh. (defa stacidomo), Innsbruck, Krems,

- Latt a. Th , Linz, Mariazell, Semmering, St. Patten,
Villach, Villach-Bahnhof (stacidomo), kaj Velden de
W6rthersee, Wets. Wiener 1‘.Teustadt. Jugosl a-
v u j o: Maribor. — Hung ar uj o: Budapest, mon-
ganĝejoj : Calvinplaco kaj Elisabethring. — I t al u j o :
Trieste. — Rum a nuj o : Czernowitz, Grosswardein.
6iubankaj tra,nsakcioj estas efektiv igataj
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En Junkers plenmetalaj Limuzinoj

Flugbiletoj kaj Informoj en „Oesterreichisches
Verkehrsbureau4, Wien I, Friedrichstrasse 1

Telephon 52-5-90

Rondflugoj super Wien
kaj la Wien'a Arbaro

(Datiro proks. 20 minutoj) Prezo Aŭstr. Koi 150.000
por unu persono

Wien

Aiistruja Akcia Societo por
Aeroplanvojaĝoj
Ĉiutagaj Flugoj de

Mün chen'o n
Niirnberg'on
Frankfureon
Zilrich'on
Genève'on
Budapest'on

Prezoj de flugo:

Aŭstr. KQI 900.000
1,350.000

• 1,950.000
• 1,760.000
a 2,350.000

400.000a	 a

1
RIM!	 
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Eksterlandaj Kapitalhavantoj
povas asociigi

por bona procentigo de kapitalo investita al solidaj, prosperon pro-
m esan taj

Entreprenoj Wien'aj por Industrio kaj liontereo
Prop onoj kun informo pri la disponebla mono sub la difro „P ae 1 abo ro"

Julius Szekely, Wien, III., Untere Weissgarberstrasse 49. 

La plej nova invent()  
de l' braniio elektroteknika por la tuta eksterlando estas
fordonebla. Ekstreme profitodona. 	Skribaj demandoj al

Eduard Hubmaye r, Wien., 11, Linnegasse 1 17.        
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