
SENNAClULO

Biletprezo  por veturado al G teborg
l'lelsiiiki (  teborg vapor ipo Abe Stockholm . 17.  dol. 36 horoj

sama per dua klaso . . . . . . 22a ,,Leningrad Gombert; vapor ipo Abo Stockholm . . . .2o.   .. 52 ,,

sama per dua klaso . . . . .25.so ..Tallinn Goteborg vapor ipo Tallinn Stockholm
. . . 13.50 ,. 36 ,.

sama per dua klaso . . . . l9.  ..Warszawa G tebo'rg tra Berlin Sassnitz . .17.  ., 36
sama per dua klaso . .25.5t)

Berlin Goteborg tra Sassnitz
Wien: Gombert; tra Praha Sassnitz .

Praha G tebom tra Berlin Sassnitz .

Budapest Gombert); tra Praha Sassnitz
Bruxelles G teborg via Keln Hamburg
Paris G teborg via Kom Hamburg
London Goteborg

New York G tebowg
sama per dua klaso.
rekte per vapor ipo .

per vapor ipo Gripsxholm

.46.  mk. IS ,.

. l9.  dol. 34 ..

. 15.75 .. 3!)
.,

. 21.75 ,, 38 ..

. l9. r ,. 36 ,.-

. 21.75 38 ,,

. 4. 6. 9 pliild. 40 ,,

. 6. 5. 6 ..

.ltl8.  dol. 10 tagojBuenos-Aircs G teborg via Hamburg. . . 25.  purid. 3 semajnojTokio Gombert: via Londono (nur dua klaso). . .75.  . ' ..Alger G teborg via Marseille Paris Keln . . . 4.8  dol. 4 tagoj
Se vi venos pli frue ol komemos la Kongreso komuniku al ni tion por ke ni po\uatendi vin!

Por la Organiza Komitato:
Einar Adamson (prezidanto).

PRI SAT-KONFERENCO
K-do Adamson proponis, ke  i okazu  e

Giiteborg samtempe a  anta  la Vlll-a SAT-
.Kongreso.  ar diversaj sindikatoj sendos
reprezentantojn al tiu  i lasta, ili certe
konsentus mortigi du birdojn per unu  ton-
 eto. La nura malhelpo estas la granda ve-
turkosto kompare je Hamburgo a  Amster-
damo a  Antverpeno. Eble multa  kongres-
antoi povas ricevi rajton paroli en la nomo
de diversaj kultur-. Sport-. junul-, partia-,
sindikat-asocio . Almena  per klarigo de la
diskutata tagordo ili penu havi tion. Certe
se ni povos unuigi parte la du aferojn ne
mankos interpretantoi. sed nur en la Kon-
ferenco la diversaj naciaj lingvoj a di as
kompreneble. Por finfine aran i la program-
on. ur as. ke SAT-anoj legu la detalojn en
n-roi 157 kaj 168 kaj sendu proponojn, kon-
silojn, ktp. 488, (London).

POST LA Vll-a KONGRESO DE SAT
Kiam la Lyonaj SAT-anoj prenis sur sin

la altan taskon. timo terurigis ilin.  u ili
sukcesos la   ies postulo?  u ili pravigus
la fidon de EK.?

Honteme ili konfesas sian nepravigitan
timon... SAT ricevis oficialan apogon de
Lyoua popolo. Firma kaj memstara estas
hodia  la pozicio de nia movado en Lyon
kaj en Francio.

 ie mar as la laboro. Ali oj alfluas. grup-
oj estas fondataj. Jen rezulto praktika de
la Vll-a! Tio  ojigas la aran intojn. kiuj
per laboro festis la titi-jaran jubileon de
Zamenhofa lingvo.

Finance ni anka  ne malsukcesis. kiel
montras la suba raporto: e  SAT-kaso
iomete profitas.

Kiel la Vll a helpis al ni en nia propa-
gando por varbi novajn adeptojn. tiel anka 
la VIII-a en Goteborg plikreskigu nian mo-
vadon....

_

Tio estas nia sincera deziro...
Marcel Roux.

!. [ li N IN: ."Mi! "ili ""I""!!!
150 pa oj, formato 12Xi8 cm. Prezo ! mk. g.

Mendu tuj  e la Administracio de SAT
R. Lerchner, Colmstr. !, Leipzig 0 27

KONTRA  LA MALSERIOZULOJ
Multaj membroj plendas kontra  aliaj. kiuj

ne respondas al leteroj (e  rekomenditaj, do
certe ricevitaj) konformaj al la artikolo 34
de nia statuto. Tio misfamigas nian aferon
kaj anka  senkura igas. forpu as novajn
adeptojn. Necesas iingre montri la kulpulojn.
kiuj tiel facilanime fu as nian sen-aparaton.
Tial de nun ni publikigos iliajn nomojn en
SENNACIULO. Sed la pordo de tiu rubriko
ne estos malfermata al  iuj,  ar ne  iam
kulpa estas la ricevanto. sed ofte la send-
into. kies informpeto ne konformi is al la
artikolo 34. precipe al la punkto   de tiu
artikolo. Do por kvaza  kribri la plendojn,
ni publikigos nur: |. la plendojn pri ne-
responde al letero (rekom. a  ne) de grupo
a  de ia kolektivo. Direkcio de SAT.

La "Fundamento de Esperanto") devas
trovi i en la manoj de  iu esperantisto kiel
konstanta kontrolilo, kiu gardos lin de
deflanki o de la vojo de unueco.

L. L. Zamenhof.
1) Mendebla  e nia Administrejo.

Kiu estas kulpa?
Jam depost 3 jaroj mi spertas jenon:
Preskkun  iu letero, enhavanta lWlpor

kolektantoj kaj adresita al Sowtio. ne
alvenis, se  i ne estis enregistrita. PK.
L.  urnaloj ktp.  iam alvenis. Sed leteroj
kun PM "perdi is survoje!" Cu ekzistas
le o en Sovetio malpermesanta inter 
 an on de PM stannpitaj'.J Mi petas in 
formojn de (iek-doj. kiuj havas interes 
on je tiu temo.
EsperantoJafar/neia. Schu'eidnilz (Morin.).

 e liberpensuloi
Komence de 1927 mi faris propon-

ojn al diversaj redakcioj de ateistaj
gazetoj, kiuj jam uzas au simpatias
esperanton, ke ili presigu sur la unua
pa o de siaj gazetoj la frazon: "Uni
korespondas esperante."  is nun mi
sukcesis  e jenaj gazetoj: "'Le Materia 
liste". adreso: Emile Cliapelier, HSa rue
Hotel des Mon'naics. Bruxelles (Belgio),
"De Tribnn". adreso: \\"ilgcnstraat Kb.
Antwerpen (Belgio). "De \"rijdenker"
adreso: C. F. liverts. \f'espueeistraat Ul.
Amsterdam (Nederlando). "Der Freiden 
ker " und "Neues lobon". adreso: Paul
Fischer Kettni:er Str IS. ]. Essen a.K.
((,iermanio). "Freie \\'eltanseliannng"
adreso: Max 'llonner. Krenzstr. Ha. IU, 
Iinjc  e Salzburg (Austrio). "lie7,\'irnik".
adreso: Uni. lgnatjnk. nl. Libkneelita (tl.
 arko\' (l_lkrainio). La liston de la en 
havo publikigas ankau esperante la pola
gazeto "Zyeie \\lolne". adreso: Piekna
n--o 44112. 21. \\larszan'a (Polio). La
reda/(doi (lt la nomitaj gazeto/' diff/"((s
ritevi (uli/soloin kui erano/z Miluo/71 il ,

la [ilu/pensu mondo mi osla/(lilio.
Skribu kaj gratuln ilin pro ilia aaru.
Progresemaj esperanto- gai/citi eslio
petataj publikigi  i supran noton.

K. llubrir'ln, [.vi/izin" () .il/_

Kaso spezo  de
[ins/1020]: fr. fr.

Donacu de: kolekto en Haarlem . . Su.  
Amsterdama Grupo 37.5"
lrkntsk-SA'l'-iilio . . . 36. 
Dresden-SAT-anaro 153. 
Eso. Lab. (ir. en Solenan 8.50
Prolet.  Esper Alver . . ts.  
Brusela Grupo . . . 31.95
Esp. Lab. Gr. en ]  7iers 51  
Norvega Esp. Lab. Fed. 93.71!
SAT- rondo de Baraealdo 34.85

Kotizoj (..354) .3492w
Subv cneio de la Lyon a urbestraro

. iono. 
Vendo de po tkartoj kaj g\idlil)roj 692.45

871.711
223.353

Vendo de fotografa oj. .

Donaeoj de diversaj K- doj .

6.721 .SU

la: 7-a Kongreso
Elspezoj: ir. li".

Ali iloj
_ soo"

Bantleroloj . . . . . . . . "mi"Koncerto de l'salutvespero . . . 25",
Luo de l'Kongresejo . . . . . . Too.
Luo de tabloj. se oj kip. . TSHJ,"
Kongreskartoj kaj afi oj . . . . 285.
lllillil) ilustritaj po tkartoj . . . . lun'".
154! iototfraia oj . . . . IZOIL
Luo de  ambroj por fakaj kunvenoj 82.54!
Stampiloj brakrnbandoj de komisar 

oj eirkuleroj. programoj airank 
elspezoi. televrnnoj. iriso arkoj ktp. (Jo/TN"

(i\idlil\roj . . . . . . . . . 75.
Saldo dispartigita
.tl L\onaFed. de Int. Ru'aHelpo too.
al L\onanp. Lab. (irnpo. . .4HH.
alSAT . .

6.721 .so

Kontoj unuanime aprobitaj de la Lyona Ski anaro
la 5-an de decembro 1927.

La  en. kasisto:
L. ( /wussade.

La Prezidanto de l" Komitato:
.li. Roux.

La fervoro kai diligenteco de niaj Lyonaj K-doi meritas  ies la don.  i- okaze ni be-
da ra, ke en Leningrad la afero ne iras tiom glate kaj rapide  ar  is nun ni ne povis
publikigi la bilancon de nia Vl--a. . .
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