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Esperanto ce la universala ekspozicio de Bruselo
Neniam antatie nia lingvo estis tiel efike reprezentata en

Belgujo kiel nun. Ĉe la Universala Ekspozicio, kie ĉiuj nacioj
kontaktlk_ as 8 monatojn, kaj ĉe la 8o internaciaj kongresoj kun
venantoj en Bruselo dum la sama tempo, la propagando de Esper-
anto estas tiel bone organizita ke gi nepre portos riĉajn fruktojn
al nia entrepreno kaj al la internacia vivo entute.

La grandaj linioj (le la esperantista movado, la detaloj kaj .
specialigo de la aplikadoj de Esperanto, estas prezentataj al la
vizitantoj de la Universala Ekspozicio per esJeranlistaj paroladoj,
serio tre interesa, kiu altiras al si tre atentan atiskultantaron.

Ni nomas la pritraktitajn temojn : I. Esperanto kaj la Mond-
kongreso de la Internaciaj Asocioj (S-ro Prof. Carlo Bourlet,
Parizo) ; II. EsJeranto en la I.omercislaro (S-ro H. Hodler, Ge-
nevo) ; III. Esperanto antan la publika opinio (S-ro Adv. Jean
Jongen, Seraing) ; 1V. Lernu Esperanton ! (S -ro A. J. Witteryck,
13rugo) ; V. Lc krizo de la patriolisnr.o en la internaciaj rilatoj
(S-ro Prof. Gautherot, Parizo) ; VI. Esperanto, la praktika solvo
de la problemo (S-ro Pastro Richardson, Bruselo).

Ĉi tio estas nur la teoria flanko de nia propagando. Sed
ankati la praktika propagando estas bonege prizorgita ; i grup-
igas la jenajn fakojn :

1. La esperantista informejo de la Inlernacia Instituto de
I3ibliog rafo ;

2. La ekspozicio de Esperanto de la Centra Oficejo de la
Internaciaj Asocioj ;

3. La kongresa sekcio de la Tnlernacia Scienca Asocio.
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I sjerantista informejo de la Internacia Instituto de Biblio-
gralo. — La informejo trovikas en la Universala Ekspozicio,
sekcio de Belgujo, ĉefa enirejo, dekstre sub la kolonaro. Oni
povas tie havi ĉiujn bezonatajn informojn pri Esperanto kaj legi
la gazetojn, kiujn la diversaj esperantistaj redakcioj tien afable
alsendas. Samloke ekzistas granda provizo da utilaj propagand-
iloj por disdoni.

Ekspozicio de Esperanto de la Centra Oficejo de la Interna-
ciaj Asocioj. — Ĉi tiu ekspozicio estas speciala fako dediĉita
al Esperanto en Ja ĝenerala ekspozicio organizita de la Centra
Ofice;o de la Internaciaj Asocioj (Palais du Cinquantenaire).
En 12 vitromebloj estas elmetitaj ĉiuj verkoj en kaj pri Esper-
anto. Specialaj aran:;oj montras la praktikan aplikadon de nia
lingvo en scienco, komerco, turisino, k. c. Sur la muroj oni vidas
15 geografiajn kartojn, kie la disvastiĝo de Esperanto estas pre-
zentata per verdaj surpingle fiksitaj llagetoj. Grandaj sinoptikaj
tabuloj montras cifere kaj grafike la nombron de la societoj kaj
gazetoj ; ili ĉefe altiras la atenton por la progresado de Esper-
anto duin la pasiiltaj 23 jaroj (1887 -191o).

La ekspozicio do donas entute bonegan ldarigon pri la nuna
stato de nia laboro en la tuta mondo, montrante la rezuliatojn
jam atingitájn.

Kongresa sekcio de la Internacia Scienca Asocio.  — La
kongresa sekcio trovikas en la centra oficejo de la Internaciaj
Asocioj, 3 bis, rue de la Régence. Ĉri celas enkonduki Esperant-
on ĉe la internaciajn kongresojn okazantajn dum la universala
ekspozicio (ĉ. 8o). La sekretario de la sekcio sin turnas oficiale al
la kongresestraroj kaj ĉeestas la kunvenojn de la kongresoj.

Pri la kongresoj mem la sekretario verkas specialajn
raportojn en Esperanto ; tiuj raportoj estas publikigataj
en la Revuo de la Kongresoj, speciala aldono de la Revue des
Congrès, kiun la Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj
publikigas. Oni facile komprenas la gravan signifon, kiun la
kongresa sekcio tiel havas por la propagando de Esperanto
kiel oficiala kongreslingvo, ĉar la Revuo de la Kongresoj estas
dissendata al ĉiuj membroj kaj komitatoj de la okazintaj
kongresoj, kaj al multaj oficialaj institucioj en la tuta mondo.

Por ke la Revuo de la Kongresoj povu pligraudigi sian
agadkampon, la sekretario de la kongresa sekcio petas ĉiujn
samideanojn en ĉiuj landoj ke ili bonvol.0 alsendi al li oficialajn
sciigojn kaj dokumentojn, en ia ajn lingvo, koncerne ĉiujn
internaciajn kongresojn, kiuj okazas en Ettropo kaj Ameriko;
se eble ili aldonu raportojn pri la kunsidoj de tiuj kongresoj.

Kunligita kun la kongresa sekcio trovikas en la kolektiva
biblioteko de la sciencaj societoj biblioteko Esperanta, kie
oni povas studi diversajn verkojn kaj revuojn, laŭ interkon-
sento kun la sekretario.      
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La supre skizita teoria kaj praktika laboro farata ĉe la
Universala Ekspozicio kaj la internaciaj kongresoj, kune kun
la energia kaj ampleksa propagando, kiun la Belga Ligo
Esperantista faras ĉie en la lando per la nelacigebla agémeco
de sia Prezidanto kaj Estraro, sendube produktos la efikon
ke Belgujo baldaii fariĝos unu el la landoj kie nia lingvo
estas plej fortike organizata. Kaj kiam la urbo Antverpeno,
la proksiman jaron, povos saluti bonvenon al la V Ila Univer-
sala Esperanto-Kongreso, ĝi certe donos al la tutmonda
samideanaro la plej indan akcepton.

FR. DE SKEEL-GIORLING.                            

Kougnso do la gantistaro kaj sprdlltist saaajoo cil Brilselo 

j   (22 - 26 julio 1910)

Inter la 8o internaciaj kongresoj okazant.'j dungi la uni-
versala ekspozicio de Bruselo trovikas la dua internacia kon-
greso de la gazetistaro, kiu kunvenos en Bruselo la 24an, la
25an kaj la alian de julio.

Ĉi titt kongreso prezentas unikan okazon por montri al
la tutmonda gazetistaro la praktikan aplikeblecon cle Esper-
anto kaj la gravecon de la esperantista gazetaro. La esper-
antista gazetaro estos oficiale reprezentata ĉe tiu kongreso
al kiu speciala raporto estos prezentata ; en la kunvenejo mem
de la kongreso estas ankati organizita ekspozicio de ĉiuj esper-
antistaj gazetoj kaj revuoj. Lati interkonsento kun la estraro
de la kongreso, speciala esperantista sekcio estos plene dediĉ-
ata al la propagando de Esperanto. La kunveno de tiu ĉi
sekcio estas definitive fiksita je la 25a de julio de  4 h. ĝis
6 h. ptgmz., en la granda festa palaco de la ekspozicio.
La programo konsistos en diskutadoj en Esperanto inter es-
perantistoj de diversaj nacioj, koncerteto kun esperantaj kantoj
kaj prezentado de teatraĵo en Esperanto.

Por doni al tiu manifestacio la plej grandiozan efi!-  on kaj
aukati per progresigi la propagandon de Esperanto en la ĉef-
urbo de Belgujo, la Belga Ligo decidis inviti siajn samideanojn
de Belgujo kaj apudaj landoj partopreni en                

ESPERANTISTA SEMAJNO      

okazos de la 22a ĝis la 26a de julio.
La esperantista semajno plej efike ebligos la propagandon

de nia kara lingvo ; estas do dezirinde ke la belga esperantistaro
ne estu indiferenta pri tiu grava kaj granda elmontro.

La aniĝo en la kongreso de la gazetistaro estas 12, tiu en
la esperantista semajno 2 frankoj. La organiza komitato pre
paras ĉiujn dezirindajn aran> ojn por ke la restado de niaj           
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sainideanoj en Bruselo estu kiel eble plej agrabla, kaj prenas
sur sin rezervi loradon al la kongresanoj.

Tiu komitato konsistas el S-roj H. Lafontaine, senatano,
honora membro de la B. L. E. ; Sandron, prezidanto de la
Esperantista Grupo de Bruselo, Pastro Richardson, vic-prezid-
auto de la B. L. E. ; Gaston Berger, advokato, sekretario de
la « Cercle Polyglotte » ; F-ino Maria Moreau ; S-roj Mertens,
I\lathieux, René Dubois ; Fr. de Skeel-Giórling, redaktoro de
la « Revuo de la kongresoj »,

Por faciligi la laboron de la organiza komitato, oni bon-
volu aniĝi plej mal frue antaŬ la iza de julio. Pliaj informoj
estas have.,1aj en la sekretariejo : 3l is, rue de la Regence,
Bruxelles.

Tutîonda ekspozicio de Bruselo
APRILO - NOVEMBRO 1910

c i 1Ft 3EIL r i 	 L7

l^^I'c_it^1I 11,JO. -- Je la ĉefa facado de l'Ekspozicio, dekstra -

flanke, sub la kolonaro.
Oni bonvolu siu turni al S-RO VLRMANDEL, ĝenerala

agento, kiu bons-ole donos ĉiuspccajn informojn. 'l'enejo de
esperantistaj libroj , propagandiloj, programoj k. t. p.

En la holanda pavilono, niaj saluideanoj povos interpa-
roli Esperante kun S-ro Bras, ĉe kiu ankati ciaj informoj estos
havcblaj .

GASTOTABLOJ,RENDEVUOJ.—En la ekspozicio : CafÉ-
restaur. ant Pavillon Métropole, Joutr•afRanke de la holanda
pavilouo. -- En la Urbo : Hôtel du Moulin d'Or, 3o, rue
cd'.-assaut. loĝejo.) malkara kaj komforta, tre rekomendinda
restoracio, kunvenejo de la komitato de la Belga Ligo Esper-
antisto. — Café Métropole, Place de Brouckere, kaj Café
Majestic, Perle ;:e .iV'antur.

ESPERANTIS'l'A OFICEJO. —3, rue du Bois - Sauvage,
kontratitlanke de la ĉefpr'ĝejo St- Gudule.

KUN VENOJ DE LA BRUSELA GRUPO ESPERANT-
ISTA.   Ĉiumerkrede kaj sabate, je la 8a vespere en la
Polig,lota Klubo', 3, rue de Raveuslein, Cambro 1V ro 7. La
fremdaj gesainideanoj cialn ricevos la plej koran akcepton.

GRAVA AVIZO. -- La esperantistoj estas petataj dum sia
vizito al la ekspozicio kaj al la urbo Bruselo :

it -- Ĉiam porti la verdan stelon ;
2 e . -- Ofte peti seiigojn Esperanto por montri al la publiko

la gravecon de nia internacia .lingvo.
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3e. — Interrilati plej ofte kun samideanoj kaj publiko paroli
Esperante kun ili ;

1'. — Regule ĉeesti la kunvenojn de la Br. G. E.
5'. — Sciigi, se ili vojaĝas « karavane », la horon kaj la

stacidomon de sia alveno al la subskribinta sekretario de la
Brusela komitato. Se eble, ili estos akceptataj do Bruselaj
sainideanoj La . Sekretario ankati donos tre kompleze kelkajn
adresojn de rekonlendindaj hoteloj ; tainen, pro la niultmombr-
eco de la atendatoj, li ne povas certigi ke ĉiam estos liberaj
ĉambroj.

For la Belga Ligo Esjeranlista :
La gencrala Sekretario, 	 La Prezidanto,

Léon CHAMPY. 	 VAN DER BIEST - ANDELHOF.
l'or la Brusela loka komitato

La Sekretario,
A. RICHARDSON,

121, rue du Marais, Bruxelles.

Esperanto inter la Junularo
Dimanĉon la i3an de Majo, la junuloj ĉeestintoj la Bruan

kongreson kunvenis kaj principe decidis fondi Belgan Federa-
cion de la Junaj Esperantistoj (B. F. J. E.). Provizora komitato
estis starigata por ellabori agadplanon kaj regularon. Ĝi kon-
sistas el unu cleligito po ĉiu urbo, kie estas junaj esperantistoj.
Antverpeno, Bruselo, Gento, Lieĝo kaj Namuro estas jam
reprezentataj. Ĉar la komitato devas plennoml)riĝi kaj havas
la taskon kolekti ĉiujn sciigojn pri junuloj en Belgujo, la
junaj Esperantistoj bonvolu sendi sian adreson al la provizora
prezidanto : Louis Van Aubel, :la Rue sur la fontaine, Liège.

Inter aliaj punktoj, la fondintoj cie tiu F edoracio decidis:
I') ke., kŬnslderante la Belgan Lion Esperantistan kiel

ĝeneralan ligilon inter ĉiuj esperantistaj fortoj  • de la lando, la
B. F. J. E. petos sian aliĝon al la B. L. E.;

2e) ke, kvankam junulaj grupoj ne konkurence malutilus
aliajn organismojn, la B. F. J. E. instigos la junulajn grupojn
filii ĝi al la lokaj grupoj.

La celo de la Federacio estas organizi la propagandon
de Esperanto ĉc la junuloj en la tuta lando. Tial ĝi penos
kunligi ĉiujn jam ekzistantajn grupojn de junuloj por ke ili
povu reciproke sin subteni. En la lokoj, kie ne ankorati
ekzistas junulaj grupoj, la Ii ederacio klopodos por grupigi la
izolitajn junajn .Esperantistojn.

Jam de nun grupoj kaj individuoj povas aliĝi la Federa-
cion kaj estas insiste petataj sin konigi al la provizora komitato.

Ĉiuj junaj Esperantistoj cl Belgujo komprenos la gravecon
de tia propagando por la fina estonta triumfo de Esperanto ;



volos helpi al ài, prnpagandante inter siaj sama ruloj ; liai
seiiprokraste aliku kaj subtenu la naskiĝautan Belgan

Federacioit de la Junaj Esperati1istoj.
Lotis VAN AUBEL,

provizora prezidanto de la B. F. J. E.

El pasintaj tagoj
Pejzaĝo

Kiam, tra la zorgoj kaj la priokupadoj de la vivo, mi
pripensas mian dolĉan junecon, kiam, en revo, la aro de
miaj lamaj aiuikoj kaj konatuloj preterpasas, tiam estas por
lui granda iio ripoziai mian fantazion sur la pentrindan
lokon, kie lorflugis mia infaneco, kie kiel junulo mi vivadis.

Tro malmulte da verkistoj ati a-tistoj pruvis priskribi an
pentri la ravan kaj ĉarman ejon, kisi ofte alridetante min
allogas. La Sud-okcidenta parto de la Orienta F landro estas
tamen belega regiono. La Skeldo per kapricaj meandroj tra
la valo serpentuu:ias ; verdaj herbejoj kun nekalkulebla floraro
etendigas áis la malproksima horizonto ambanflanke de la
rivero ; kampoj fruktodonaj para las per molaj furajaj kresk-
aĵoj kaj oraj rikoltoj ; koketaj kampobienuj kaj imponantaj
kasteloj sin montras tra densaj arbaretoj kaj ombrajitaj aleoj.
()ni tie èi kaj tic ja rimarkas malriĉajn kabanoji.1 kaj per
argilo konstruitajn domojn, sed ankatï belajn bui;tiajn iuĝe;-
ojn kaj prosperajn farmdomojn, kie regas agetneco kaj bon-
havo. La tuta lando havigas impreson de kontenteco kaj
(:uadt ).

Rimarku tiujn montetojn oriente kaj okcidente, kiuj limigas
la pejzaon ! Vere bela estas ilia aspekto, precipe duin la prin-
tempo, kiam sur la supro kaj la deklivo de la montoj la
arboj si n vestas per juna foliaro, kaj kiam la palflavaj floroj
de la kolzo bunodoras.

Multe da jaroj foriris de l'tempo kiam mi haltadis meze
de tiuj riĉaj kampoj, kiuj lasis al mi daûran Memoron de
de pac:t agrableco kaj (lu vivamo. Ili ĉiam aperas al mi ĝojaj
kaj sunbrilaj, kiel mia ji n ieco mem, autan de longe pasititaj
jaroj.

AMATrs.

LSPERANTO FACILA

ESPERANTISTA PROMENAI)O
en la

PRUSELA EKSPOZICIO

Ni veturis Brusclon tri(ipe.: La Homo, La Bonulo kaj mi.
Jam, en la vagonaro, signifplena fakto incitis nin komenci

niail propagandon por Esperanto. Du aliflanke sidantaj l:uu-
vojaĝantoj mute, sed mo ire, rigardadis nian verdajn steletoju ;
en angulo de la ‘ agcnfako, fremdlandano legis la ĵurnalon
« Romanttl ».

Envenis gardisto, al kiu la fremdlandano demandis pri ia
informo rilate al sia fervoja biletaro. La gardisto neniel
komprenis lin, kvankam provante komprenigi sin mem flandre,
france, gerniane.

Nia ainiko La Homo intervenis en ilian interparoladon :
« Ct vi ne parolas Esperanton, Sinjoro » La fremdlandano
sendube jam sciikis ion pri nia lingvo, ĉar liaj nigraj okuloj
ekbrilis, kaj nmontrante niajn verdajn stelojn, li kapmove
respondis « ne » kaj diris sopirante, kvazan (i) kun bedaitro :
« Ha, Esperanto »....

Al la kvar aliaj personoj La Bonulo tuj disdonis ŝlosilojn
de Ĉefeĉ kaj mi pruvis al ili kiom grava kaj bonvena estus
en tiu ĉi okazo la uzo de Esperanto kiel helpa lingvo. Ilia
konkludo, plibone la solvo de la afero, estis klare jena :

Personoj, kiuj vojaĝas al nialproksimaj landoj devas nepre
koni ĉu multajn naciajn lingvojn du la unu celtrafan helplingvon :
Esperanton. Aliflanke, en ĉiu internacia an ĉefa vagonaro,
almenait unu el la gardistoj devus scii Ia Zamenhofan lingvon
kaj videLle porti la verdan stelon.

*

Iam ni aŭdis esprimi la opinion ke paroli Esperanton dum
multaj horoj estas laciga. Mi konsentas ke, por komenculoj, post
longa periodo de sen-ekzercado, la unua horo de Esperanta
interparolado povas prezenti mal helpaĵojn (3) kaj mal facilaĵoj n.
Sed ĉiuj samideanoj, kiuj volas longdaŭre paroli Esperante, kon-
statos ke, en nia lingvo, pli ol eu iu alia, ju pli longdaŭre, (les
pli bone kaj facile oni parolas.

Estis la kvara posttagmezc...
Niaj ses kruroj estis multe pli lacaj ol niaj tri langoj. 'l'amen,

ni ĉiam datirigis babilante nian promenadon tra la grandaj baloj
de l'ekspozicio.

Ofte ni haltis antan iu montrejo, rigardis 'tofojn, vestaĵojn,
maŝinojn an aliajn artiklojn, kiuj interesis nin, pri kies ecoj ni
parolis kaj kies prezojn ni demandis al la vendistoj, -- ĉiam
Esperanta.
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Trifoje, en la holanda, en la lana kaj en la rusa fakoj (4)
ni ricevis samlingvan respondon. Tio kompreneble estis tro
malmulte por kontentigi niaii Esperantan fierecon ; do ni per-
sistis (5) en nia propaganda lab•iro.

Nun ni alvenis en parto de l'ekspozicio, ide multaj landoj,
Austrujo, Turkujo, Grekujo kaj Egiptujo, elmontras siajn pro -
cluktaĵojn. Malgratl la granda varmeco, densaj popolamasoj ĉie
banis (6) la vojojn.

En tiu parto estas granda nombro (la vendejoj, kie oni povas
aĉeti ĉenojn, broŝojn, perlojn, maloftajn ŝtonojn, tapiŝojn, veran
turkan nugat'on, vinon, kaj ĉiuspecajn kuriozaĵojn. Ni decidis
aĉeti tie kelkajn memoraĵojn (7) por niaj familianoj.

— Voilà de beaux colliers en véritable nacre, Messieurs !
Regardez clonc !

— Cu vi parolas Esperanton ?
Very cheap, Sir ! Kaufen Sie diese Brosche. Se hablas

Espanol...
— Mi demandas ĉu vi ne komprenas la internacian lingvon

Esperanton ?
— Ah ! la langue internationale ? Je regrette, Monsieur...
— Mi ankati bedaüras... Adiaŭ !
Bedatirinde certe, ne vere ? Cu granda internacia ekspo-

zicio, kiel tiu de Bruselo, ne estas la tute difinita loko por
montri al ĉiuj la nepridisputeblan praktikecon de Esperanto ?

Ni ne perdis kuraĝon. Datlrigante nian promenadon,  ni
ree trovis ĉarman vendistinon, kiu komprenis nin kaj res-
pondis en Esperanto sufiĉe komprcnebla. Tie ni ĉiuj aĉetis ian
menioraĵon.

Tie ankaŭ lui unuafoje vidis apud ni strangan, maldik-
an, nigraharan sinjoron, kiu gajnis observi nin tra grandaj okul-
vitroj. Mi tuj montris lin al miaj du amikoj.

• Duin titi fama tago, unu el niaj ĉefaj pekoj (8) estis
esprimi gajajn opiniojn en Esperanto pri personoj el nia
ĉirkatlajo, kiuj plej ofte ne komprenis nin ; — la amuzo ne
estas sendanĝera 1 Rilate al la ĉiam apudestanta sinjoro, La
Homo tuj ekkriis :

— Atentu viajn monujojn, amikoj 1
— Li estas Hispano, opiniis La Bonulo, jam ĉe la alia

butiko mi rimarkis ke li intencis interveni, k.iani li aüdis la
hispanan lingvon.

— Laŭ mi, li similan (g) la Rumanon de nia vagonaro.
— "l'utc ne ! li havas japanan haütkoloron.
— Lia misterplena rigardo volas trabori (ro) nin. Se li

komprenus ?
- Nun mi scias : li certe estas Kelmikrobo !
La popolamaso iĝis iom malpli densa. Neatendite (ii) la

fremdulo staris antaü ni, kun la fcltĉapelo (ra) en la mano. Li
tre afable alparolis nin :
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— Senkulpigu min, Sinjoroj, mi estas samideano. Mi ne
portas mian verdan stelon, tial ke mi perdis ĝin. Mi ĵus volas
demandi al vi, kie mi povas aĉeti alian

— Ho, Sinjoro ! eble vi atidis ! Ne estu kolera pro ilia
malsprita (13) interparolado pri via persono. Ni... ni...

— Male ! mi estas kontenta ke mia persono havigis jus
al salnidcanoj ian senkulpan amuzajon.

— El kiu lando ki venas, mi petas ?
— Mi estas nek Hispano, nek Slavo, nek Japano. Tial ke

vi meritas ma'granclan punon pro via mokado pri samideano,
permesu al mi resti por vi nekonata, almenaŭ durn kelka
tempo. Mi do vojaĝos « inkonjito », kiel reĝo aŭ princo.

— Ni nomos vin : Sinjoro Senlandano.
Ni invitis mian misteran samideanon partopreni en nia

esperantista promenado tra la ekspozicio. Kune ni trovis en
la belga fako, dekstre de la ĉefa enirejo, la Esperantistan
Informejon de la Internacia Instituto de Bibliografio, kie nia
fremda amiko povis aĉeti novan verdan steleton, kaj kie ni
ĉiuj entuziasmiĝis pro la graveco kiun Esperanto jani akiri~
en la mondo.

Tie ankaŭ nia nova amiko provis ke li scias éion pri  la
karaktero de nia lingvo kaj pri ĝia disvolviĝo. Li parolis
Esperanton mirinde flue. Neniam ni renkontis samideanon,
kies elparolado Esperanta estis tiel korekta kaj pura, ke  lia
deveno estis neniel supozeble.

R 	 e

Sinjoro Senlandano estis ankati tre inteligenta, tre sprita,
tre ĝojema. Ni amuzis nin treege en lia societo.

Post longa vizito de la haloj, li ripozis kun ni en granda
trinkejo de la ĝardenoj, kaj duni tiu ripozo, li diskutis kun
ni pri ĉia serioza movada afero, poste rakontis almenall centon
da neeldonitaj (14) spritajoj.

Je la oka vespere ni estis malplenigintaj respektiiidan
nombron da duonlitroj da hela biero timi jam diris ke estis
tre varme... kaj la biero estis tre freŝa !)

Tiam La Homo, kvazatl heligita, ne de la hela biero, sed
de subita lumo , stariĝis kaj turnis sin al la fremdulo.

« Sinjoro Senlandano, vi parolas kiel libro, vi ridas kiel ger-
mana gaja ilustraĵo, vi trinkas tiom kiom ni triope : vi estas ger-
mana profesoro aû la diablo mem ! ^>

Kaj nur tiam clonante al ni sian vizitkarteton, la fremdulo
konfesis. (r5)

« Mi ne plu kaŝos min, Sinjoroj, mi havas la honoron nun
prezenti min mem : Profesoro K... (16), el Munehen'o. »

Tiam ni komencis prilabori novan tagordon, kies datirado
kaj gajeco estis katizo ke... ni alvenis tro nialfruc por reveturi
per la lasta vagonaro. SKAI.DO .
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h /arii,'o.i : 1) kvazaü, alsof, Comme si : — 2) eeltrata, dueltrefF nd, efli-
cace; — 3) nialhclp.ljo, hindernis, obstacle , — .t) fako, ardceling, comparti-
ment ; — 5) persisti, volharden, persévérer 	 -- 6) bani, versperren, ob-
struer : — 7) memorajo, aandenken, souvenir  ; 8) peku, zonde, péché : — 9)
simili, gelijken, ressembler; — 10) trabori, doorboren, perforer ; — t i) nea
tendite, onverwachts, :i l'improviste ; — 12) teltel, vilt, t'eutre : — 13) mal-
sprita, dom, stupide ; — 1.1) neeldonita, onuitgegeven, inédit ; — 35) konfesi,
bekennen, avouer. — 16) La respektinda profesoro K... konsentis pri mia
raporto rilate al nia renkonto, kondiĉe ke rui priskribu lidulo ; tion mi
lavis kiel Ĉiat11.

H UMORAĴOJ
BONA RIM EDO

Naivega ti ilaĝano , kondukante per kolbrido sian azenon,
lafliris la trenirej(nl. Sipisto, kiu gudruuus sian Aipon, estis
ekbruliginta, sur la vojo mem, grandan fajron, por varinigi
la gudron .

La azeno, timigita ĉu de la 11amo, ĉu de la densa kaj
nigra funto, kiu supreniris el la kaldrrrno, subite haltis kaj,
nuil.grafi la kriadoj, malgraŭ la batoj, kiujn al ĝi inalavare
donis ĝia mastro, la nialfeliĉa besto, arkigante siajn krurojn,
faligante siajn orelojn, kun tiu obstineco, ĉefa eco de la
azena pento, energie rifuzis fari eĉ unit pagon.

'l'iam la ŝipisto diris al la vilaĝano :
« Atendu . mi sukcesos irioi kin, mi ! Bonan rimedon

mi havas por tio. Vi tuj vidos. Nur, firme tenu ĝin. »
Kaj, trempinte sian penikegon en la bolantan gudron,

li forte surmetis lin tien, lde la azena vosto estas plej prok-
sime (le kia dorso. La besto ne atendis duan surnieton :
kvazati sublevita (le fortega risorto, ĝi saltegis je la kvar piedoj
kaj, renversinte la mastron, ĝi ekkuris tiel rapide, kiel sago.

Tute kontuzita de sia falo, la vilaĝano restariĝis kaj, mal-
ferinegante la okulojn bij la buA.on. kuri ncpriskribebla niirego,
li rigardadis sian beston, kiu pli kaj pli nia1proksiaiiĝis per
diabla galopado. Fine, la viiaĝano kuris por sekvi kaj repreni
kin : sed baldati ekkouintc la neutilecon de siaj klo podoj,
kaj kaptite de unit el tiuj subitaj inspiroj, l:iiijn , solaj, la
grandaj katantrofoj povas naski. li revelii` al la Aipisto kaj,
inontrante al li sian... dorson, li diris :

« Rapidu ! donu ankait al mi vian rimedon, por ke mi
povu atingi iilian azenon. »	 E. V. HONINCKS.

ONI FARAS ION ON1 POVAS

aŭdis, kara doktoro, ke vi faras versaĵojn...
-- Estas por mortigi la tempon, estimata sinjorino.

-- Cu do vi ne plu havas pacientojn

SI N GA1: DE

Patro. - - Cii vi ricevis vian ateston, Pe jo
Peéjo. — Ies, paĉjo.
Patro. — Montru ĝin.
Peç jo. — Cu ne estus preferinde manĝi antafte
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DI VERSAJ INFORMOJ

Sesa internacia kongreso de Esperanto, Washington (14-1 6
de aŭgusto) La Registaro de L'sunu baldaü sendos per la I Tsonaj amba-
sadoroj inviton al ĉiu lando pur ke kia registaro estu reprezentat.a de delegitoj
ĉe la sesa internacia kongreso de Esperanto.

La organiza komitato fartos alvokon al la belgaj esperantistoj pur ke ili
petu de la sia landestraro, ke fi reprezentigu sin oficiale ĉe la kongreo.

— Esperanto- kongreso en Kopenhago okazus je la lino de aŭgusto
1910, samtempe kun la granda internacia lahorista kongreso, kies tagordo
enhavas i . a. cnkonduktn d.' internacia limo°.

La kongresa komitato jam pretigis provizoran programon  :
« La malferma festo okazos en unu el la plej belaj kaj grandaj ĉambr-

c};oj en Kopenhago, kin estos riĉe ornanrata per la fragoj de 'iuj nacioj.
floro de 200 viroj kantos belan kantaton. Post tio la oficialaj parolantoj
dcen-kaj eksterlando havos la parolvicon, kaj la interano de salutoj et
ĉiuj nacioj okazos.

»Estos arangata ckspozicio kun aliro ankair por ne-Espetantistoj : en tiri
okazos paroladoj kaj koncertoj.

»Oni ankaŭ invitos la kongresanojn por veturado tra la tuta urho pe r
Ilagornamitaj aurtlmobiloj.

»Plie oni tiran; os ekskurson per speciala vapor;ipo laiilonge la --- pro
sia belcco famekonata kaj de la poetoj prikantita — Oresund al la belega
banloko Skodsborg, kiu duan la vizito estos feste. ornamita. 'l'ie, en unu el
la plej grandaj establajoj, okazos vespera festo kun iluminacio kaj arta
fajrajo.

»La kongreso lini;os per vespera festo en la mondfanta a Tivoli '.
»La kongreso datiros 3 tagojn kaj la prezo de la kongreskarto, k:u

rajtigas partopreni ĉiun festojn, at'rtomobil-veturadon vaporŝip-ekskurson,
estas fiksita je 3 112 Sm. Oni klopodos por havigi al la partoprcnantoj,
kiuj tion deziras, kaj kiuj . ustatcml)e sendas sion ali ;ilon, malkaran logejon.

»La partc)prenontoj estas petata] kie! rb/,' /'lej haldarr anonci sian parto -
prenon al la sekretario de la kongresa komitato

S-ro jurnalisfo , . T'ff, Thorua/dsensrej 6. iri , Kopenhago,
samtempe senclante la monon(3 1;3 Sm.), post kio la kongreskarto tuj estos
sendata.'

— Peto. — La redakcio de la bohema revuo de gimnastoj  « Sokolské
Be < edv (Praha Snnchov, Vetavska ni. 728) p;;tas la esperantistojn ke ili
btnvoiu havigi al ki raportojn pri la korpedukado pri gimnastiko, ludoj de
junularo, sporto, societoj gimnastaj k. c. kaj se eble prizorgu  al ; i bildojn
al tio apartenantajn.

Saine ia artikolo pri industrio, por metioj, fabrikoj kaj situacio de
laboristaro kaj lernoservantoj — se eble kun bildoj — estus bonvenanta.

— Studentoj kaj laboristoj. —Duin la noua jaro okazos en Bohemuju
Mondkongreso de studentoj kaj laboristoj, sub la aiispicioj de la (iostu-
denta Asocio. Interesantaj, pri la kongreso bonvulu sendi proponojn aŭ peti
pliajn informojn al la « (;iostudenta Asocio en Praha-I'iarlin, eo, kiu Loin-
plezelIte sendos la tan numeron de la gazeto « Gestudentaj Interesoj »
post alscndo de unu respondkupono. ; tiran kotizajon pri la C..\. akceptas
S ro Ed. %atczki en Lwow, pl. Bernardvnski I. 2 a. (Galicio.)

—Internacia asocio de instruistoj.-Por respondi pri multaj demandoj
kaj deziroj la prezidanto de I. A. I. informas, ke la 1-an de aprilo S-ro
(;:jka skribis, ke la tria kajero de internacia Pedagogia Revuo estas kom-
postata. Oni do povas esperi baldarian ricevon kaj kontentigon.

1. A. I. anoj vizitontaj la Ekspozicion en Bruselo estas petataj elekti
la r-an de. septembro. Tiun tagon, ili povos renkonti komitatanojn, alrnenati
la Prezidanton kaj la Sekretarion ĉc la Rastotablo'te « LE MOU1.IN D'OR »
30, strato d'Assaut, apud la pref;ejo S-te Gudule.

Oni memoru kaj dissciigu.
— Varietea Esperantista Ligo. — S-ro Otto Linse, };enerala sekretario

da la »Varietea esperantista ligo ». atentigas la esperantistoj je tiu orga-
nismo kaj deziras varbi, precipe en la grandaj urboj membrojn kaj kelkajn
konsulojn. La asocio jani kalkulas pli ol 400 anojn kaj 58 konsulojn. Adreso :
kurprinzstrasse, 22111 r., Leipzig. ViLlu pafis. 96 de la larkolekto de B. E.

--LU. E.V. --La esperantistoj, kiuj c)eziras aliki la lnternacian unuiĝon
de Esperantistaj Vegetaranoj, honv lu sin turni al S-ro R. de I.adeveze,
.\ltonacrstrasse, 67, Hamburg 6, (Gernianujo).

La uliniiiuinaj jaraj kotizajoj estas ; por regula ano, Sm. r. —  , neregula
5m. 1.50, subtenanta • Sm. C.



UEseîanio à l'Étranger
A cause de défaut de place et fit notre

grand regret nous nous voyons obligés
d'abréger cette chronique et de la ré -
duirc aux événements récents les plus
essentiels.

BRÉSIL. - Le IV6 congrès de
médecine qui a eu lieu dernièrement
itRio-de Janeiro,a voté unanimement
la résolution suivante :

Considérant les progrès constants
et l'utilité incontestable de la langue
auxiliaire Esperanto. le IV8 congrès
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Interŝanĝe de internacia respondkupono la U. E. V. plezure•
sendos diversajn interesajn presajojn al la interesatoj (regularon,
flugfoliojn, postkartojn kun diroj de fa.muloj, • Dek Motivoj » k. e.)

— Deziras korespondi : F-ino Mario lRicI tard, rue Baridan, lssou-
dun (Indre-Frailcujo), kun );cs unidcanoj el Antvcrpeno all l;ruselu.

S-ino Ct de Voogd, Westende, i95, den Haag (Ntderland).
S ro José Buy6, (,allo Rosendo Notas, t;. IBarcelono (dot), Ilispanujo.

BELGA KRONIKO
GRAVA AVIZO

Ni aalendas regule antean 1a 25a de ĉirs 71toualo inforrrroju
Tiri la esfe'raulisla ruotiado en la diper•saj belgaj urboj kie
ekzistas grrrfSoj arr. lO,e„s .caulldeauoj.

ANTVERPENO. Antverpena Grupo Esperantista. — La membroj
de l' A. (T. E. é'e.eatis la 23an de aprilo tre agrablan intiman feston je
1' honoro de F-ino 11. Posenacr, F ino Palla de .laegher kaj S-ro V. (,lacs•
sens, kiuj plej sukcesplene instruis nian karan lingvon al la novvarbituloj
kaj donacis je tiu okazo la sindcrnajn ;eprofesorojn per bela memorajo,
kiel ateston de sia dankemeco_

0k tagojn poste, amika vespermans o kunigis ilin en la granda salono
de ilia kunvenejo, Taverne Rovalc. La plej kora kojo ne écsis regi, entu"-
ziasmaj kantoj resonis, kaj gaja balo, kiu da11ris gis la malgrandaj
horoj, amuzis ia partoprenintopi.

- Suda Lumo. - Oni bonvolu adresi ĉiujn korespondajojn al la
sekretariejo : S-ro Leopold Vcrhratken, 46, Lange Achtcromstraat (Longue
rue Achterom), Anta erpen (J nvers).

BERCHEM. -- La tira grupo reorganizis jene sian komitaton :
Prezidanto : S-io A. Navermans, profesoro ;

Vic-Prezidanto : S-ro D-ro R. Brandligt ;
Sekretario : S ro Aug. de la Haye, bankoficisto :
Kasisto-Bibliotekisto : S-ro .Ed. Philips, profesoro ;
Komitatanoj : S-roj R. Untermann, oficisto ; Fr. firu)-nseels, profesoro  ;

11"illiaui Goumiers, oficisto.
Ilonor-komitatanoj : S-roj D-rr W. IJrucckaert; ,Ier, Van Laere, profesoro

kaj B. Bastiaens, rentulo.
Sidejo de la grupo : Kafejo « Vroegen Mo>'rgen », 69, Poortstr., Berchem.
BORGERHOUT. - La grupo a Laboro malfermis seupagan kurson

en la kouiunuma lernejo, 20, St Erasmusstraat (rue St Erasme), en
Bor erhout

La grupaj kunvenoj okazas regule ĉiumerkrede kaj eiusabate, je la
8 t (2 a vespere. Kunvenejo « de Passer x, 30, Turnhoutsche baan (Chaussée
de Turnhout).

BRUSELO.-Dum la monato majo la Rruscla G rupoEsperantistaestis
vizitata de nrultnunibraj eksterlandaj samideanoj, i. a. S-ro Generalo Sebert,
ano de la « Institut de France », S-ino Sebert ; S-ro I3arono kaj S-ino
liaronino de Ménil ; S ro Carlo Bourlet, prezidanto de la Pariza grupo ;
S-ro Gabriel Chavet, sekretario de la Centra Oficejo ; S-ro de Skccl-Gii r-
ling, cl Kopenhago ; S-ro R. Dubois, el St .\mand les Eaux ; S-ro Colas.
éelredaktoro de « Espero katolika» : F ino Lawrcnce, S-roj C ■c kaj Neal, cl
Anglujo kaj kelkaj aliaj esperantistoj cl Holando, Germanujo kaj Suda
.\uxrriko.

De la malfermu de I' Ekspozicio la hotelo e Moulin d'Or » rue d'As-
saut. (vidu la anoncon !) éiutage akceptis csperantistajn gastojn ; same okazis
en .e Hôtel Métropole » kaj « Pavillon Métropole » (i ardeno de l' Ekspozicio),
kie svingu as la esperantista flago

Estu remcmorate ke la kunvenoj de la Br. G. E. okazas ciumcrkredc
kaj ĉiusabate en la salono 7 de la hotelo Ravenstein, strato Ravenstein,
je la 8a vespere.

La freniduloj rizitantaj Bruselon estos tutkorc akceptataj.
CHARLEROI. — La « Karloreiga Esperantista Grrepo » estas en plena

florado kaj enhavas nuntempe kvindekon da fervoraj membroj.
(;ia komitato cstzs kun metita jene :
Prezidanto : S-ro L. Delvaux, profesoro ee la Ref;a Ateneo :
Sekretario : S-ro F. Philippens, profesoro éc la Reka Atenco
Kasisto : S-ro A. Cottnson, kalkulisto
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Bibliotekistino : S-ino V. Galand. profesorino de fremdaj lingvoj ;
Kotnisario : D-ro D. wandre, niilitista kuracisto.
Diversaj cminentuluj de la urbo partoprenas en la honora komitato de

la grupo. Estas S roj des Essarts, elircktoro de la « Journal de Charleroi ' :
.1. t)estrec, advokato kaj membro de la Parlemento ; E. Devrcux, urbestru ;
A. Léonard, industriisto ; Meurant, direktoro-administranto de la Agglo-
ntérés réunis » ; F. Pastur, konstanta deputato de la l►rovinca konsilar►taro
kaj Verhoeven, direktoro de la « Gazette de Charleroi ».

Niaj Karloregaj amikoj de nun plej fervore klopodas por la sukceso
de la 3a belga kongreso, kiu certe denove provos la vivforton de la
esperantista niovado en 3elgujo.

LIEGO. - Ii ndi> is en Lieeto nova grupo, kiu alprenis; la nomon
a Espero ». La societo jam enhavas dudekon (la anoj kaj.

La komitato estas kunmetita jene :
Prezidanto : S-ro J. Lanser
Vicprczidanto : S ro Bass ;
Sekretario : S ro J. Relavisse
Kasistino : F-ino Dclhaisc
Bibliotekisto : S-ro J. Maes.
La kunvenoj de « Espero » okazas éiuniarde, je la 8a vespere, en la

« Café liolitor ». r2, Place du Théatre.
— Sub la titolo : Liége Esperanto la « Liea Esperantista Grupo » eldunas

periodikan hektografiit.an bultenon. 1.a N-ro I anoncas serion da kunvenoj,
okazonta] ctuni la monatoj junio kaj julio, kaj la malfermon de c'iujairda
kurso en la Instituto Paumen, 36, rue André Dumont, je la 5 1;2-a ptm.
La kutimaj grupaj kunvenoj okazas êiusabate je la 8-a, en la sama instituto.
('iuj esperantistoj estas invitataj écesti tiujn kunsidojn : ili estos tutkore
akceptataj.

VERVIERS. — La z5an de aprilo okazis la duonjara kenerala kunveno
de la Esperantista Grupo, kie ankari é.eestis membroj el la « Verda Stelo »
kaj kelkaj lernantoj el la diversaj kursoj.

Dum la muzika parto, kiu sekvis la oficialan, uni aplaldis multajn
gekantistojn kaj deklamistojn. Grandan sukceson rikoltis la du komedietoj

Boncgaj Atestoj » kaj « Sinjoro Badin », en kiuj ĉefe partoprenis F-inoj
Halleux, Jadot kaj Flamand, kvine kun S-roj Bernard, Lauthoin kaj Pirnav.

()ni entuziasme kantis nian hini ion . l' Espero » kaj la diversajn kantojn
el la « Gaja kantar ) ».

La festo estis eksklusive esperantista : oni fumis la ciggarcdon Esperanto
kaj trinkis la « Eliksiron Esperanto s. La « Soldo pur Esperanto» ne estis
forgesat a.

— La ian de majo oni faris ekskurson al la barejo de la Gileppe en
kiu partoprenis krom la V. E G.. la « Verda Stelo » kaj Lieraj esperant-
isto]. Plej agrabla estis la renkonto ce la Gileppe de

kaj
	gesam-

idcanoj el Ahenu. Je la disiko, la Verviersanoj promesis viziti la ,plenan
grupon dum la monato junio.

— Du bonaj sciigoj
S-ro Parotte, la sindona prezidanto de la V. G. E. lianéikis kun F-ino

Eva Dumortier, la éarma kasistino de la grupo, kaj S-ro .I. Bissot, edzikis
kun F-ino Elisa Servais : ambati estas fervoraj esperantistoj.

l'utkorajn gratulojn al tiuj !

Nel Esperallio ïq deq Vrccmda
\Vij betreuren ten zeerste deze kro-

nijk bij gebrek aan plaats te moeten
inkrimpen en ons tot de hoofdzake-
lijkste gebeurtenissen van den laatsten
tijd te moeten bepalen.

BRAZILIË. - Het IVe congres
van geneeskunde, dat onlangs te Rio-
Janeiro heeft plaats gehad, heeft een-
stemmig de volgende beslissing ge-
stemd :

« In acht nemende den gedurig-en
vooruitgang en het ontegenspreke-
lijk nut der hulptaal Esperanto, b^-



BIBLIOGRAFIO
« Belga Esperantisto » nur rec.enzas la verkojn senditajn al ;i en du

ekzempleroj. (Adreso : 26, Arendstraat (rue de l'Aigle), Antwerpen (Anvers).

Presejo A. J.Witteryck,4,Nieuwe Wandeling (Nouvelle
Promenade), Brugge (];rues).

1. Si ne legos gin, monologo de 1)-ro W. Van der Bie.cl.
7 paĝoj (2o x io). Prezo (ne montrita) fr. 0,25 	 Spd. to.

Multaj esperantistoj éeestis la Verviers'an kaj la Bruan
kongreson, kie la talentplena F-ino Ida Vernieulett « diris,
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tuigt. het IVe congres zijn vertrouwen
in deze taal, en beveelt Ze aan voor het
o►pstellcn van alle internationale wer-
I;cn en verslagen.

(-Iet voorstel werd ingediend door
de Ilh. 1)r. l3ackh;iuscr, Conto, Fcr-
iianclez en Reinaldo Gever.

CANADA. — Onze landgenoot en
abonnent Pater De Cocne, nrissionna-
ris van de orde der Redemptoristen,
bestuurder van de «Vcrda Standardo»
te Brandon (\lanitoba,Canada), heeft
een esperantische groep gesticht onder
de Vlaamsche inwoners van 'l'urtle
Mountain (Canada). De nieuwe plaat
schajpppij heeft den naam aangenomen
La 4110;1f0. 

Een hartelijk welkom aan de nieuwe
groep en rechtzinnige gelukwenschcn
aan deii dapperen Belgischen pionier  !

DUITSCHLAND. — Hier wordt
algemeen de belangstelling opgemerkt
die onze beweging ontmoet. in de han-
dels- en nijverheidswereld. Esperanto
geniet den steun der handelskamers
van Liegnitz,Dresden, Schweidnitz en
Kassel. Vele nieuwe groepen wer-
den gesticht, o. a. te Essen ard Ruhr,
een der gewichtigste nijvenceids cen-
tra van het Rijk. Te Augsburg zal ter
gelegenheid van het congres door i
E. A. ingericht, ook datgene plaats
hebben der « l'utmonda Esperantista
Kuracista Asocio » (T. E. K. A.), die
reeds vertegenwooi -ders heeft in 120
verschillige steden.

ENGELAND. — Het 3e Iiritsch
esperantisch congres, dat op 15-16 Mci
te Cheltemham heeft plaats gehad, is
uitmuntend geslaagd.

— Te Sutto l werd volgens opdracht
der gemeente overheid, een leergang
ingericht voor policemen.

FRANKRIJK. — I)e landelijke
congressen zijn hier aan de dagorde.
Dat van den Midden -Westelijken Bond
had plaats op 15-16 Mci te Orléans, —
van tien Midden-Oostelijken Bond op
15-16 Mei te Villeneuve, —de Burgon-
dische Bond vergaderde op 21-22 Mei
te Creusot ; — de Noorder Federatie
op 5 Juni te Amiens ; — de Bond der
l'arijzer groepen, op 12 Juni te Cha-
renton : — die der Rhone groepen op
18-ie Juni te St Etienne.

Al deze congressen genoten den
grootsten bijval.

ITALIË. -- Het congres der lta-
liaansche esperantisten (Florence,  21-
2 ; Maart) heeft aanleiding gegeven tot
de stichting van den Italiaanschen
Esperantischen Bond. Het congres
heeft de volgende dagorde aangeno-
men :

« De eerste vergadering der Itali-
» aansche esperantisten schenkt zijn
»volle goedkeuring aan de oficiecle in-
»richtingen van Esperanto en hoopt slat
» deze voortdurend met bijval mo igen
» ijveren voor de zege van onze taal.»

'3g

exprime toute sa confiance en Cette
langue, et la recommande pour la
rédaction de tous les livres et rapports
internationa iiX 

I,a E-tropOSit1(11 avait été introduite
par MM. 1)r Backh;iuser, Conto, Fer-
nandcz et Rcinoldo Geyer.

CANADA. — Notre co nn pat riote
et abonné le Père De Coene, mission-
naire de l'ordre des Rédemptoristes,
directeur du Verda Standardo » à
Brandon (Manitoba, Canada), vient de
fonder un groupe espérantiste parmi
les habitants flamands de'I'urtleMoun-
tain (Canada). La nouvelle société a
pris le ru oni de La ^llonlr^.

Une cordiale bienvenue au nouveau
groupe et nos sincères félicitations au
vaillant pionnier belge!

ALLEMAGNE. — On remarque
généralement l'intérét que notre cau-
se rencontre dans le monde commer-
cial et industriel : l'Esperanto est ap-
puyé par les chambres de commerce
de Liegnitz, Dresde, Schweidnitz et
Cassel. Beaucoup de nouveaux gnou -
pesont été fondés,entre autresceluidc
Essen s/Ruhr, un des centres indus-
triels les plus inlportants de l'Empi-
re. A Augsbourg aura lieu en même
temps que le congrès de l'Lt. E. A.,
celui de la « Tutmonda Esperantista
Kuracista Asocio » ('I'. E. K. A.), qui
a déjà des représentants dans 120 dif-
férentes villes.

ANGLETERRE. — Le 3e congrès
espérantiste brittanique, qui a eu lieu
à Cheltenham le 15-16 mai a eu un
grand succès.

A Sutton un cours d'F,speranto
pour policemen a été organise sur
l'invitation de la municipalité.

FRANCE. — Ici les congrès régio-
naux sont à l'ordre du jour. Celui de
la fédération Centre-Ouest a eu lieu à
Orléans le 15-16 mai ; --- du (entre
Est à Villeneuve le 15-16 mai ;  — de
la fédération bourguignonne au Creu-
sot, le 21 -22 mai ; — de la fédération
élu Nord à Amiens, le 5 juin ; — des
groupes parisiens à Charenton le  12
juin ; — des groupes rhodaniens à
St-Etienne, le 18-19 juin.

Tous ces congrès ont admirable-
ment réussi.

ITALIE. — Le congrès des es-
pérantistes italiens (Florence 21 -23
mars) a donné. lieu à la fondation de
la Ligue Espérantiste Italienne. Le
congrès a adopté l'ordre élu jour sui-
vant .

« La première réunion des espéran
» listes italiens accorde sa pleine ap-
» probation aux institutions officielles
» de l'Esperanto et exprime l'espoir
» que ceux ci continueront à travailler
» avec succès au triomphe de notre
» lang::c. »

Er %verd liesloten dat het volgende
congres in 1913 te Genua zal plaats
hebben, en dat een propagandatijd-
schrift zal uitgegeven werden.

NEDERLAND. -- -• Ter herinne-
ring : .\Igenlecnc, vergadering der
Nederlandsche esperantisten op 17
,Juli in den I laag. lic het vorig num-
mer van B.E.ondcr «I)iveisaj inlorm..
oj ^.

I)e esperantische groep van Haar-
lem heeft een geïllustreerd gidsboek
der stad, in Esperanto, uitgegeven.

Verschil lige Nederlandsche dag-
bladen deelden zeer gunstige artikelen
mede over het congres van Brugge,
o. a. Land en i >lk (Den Haag) en Hel
( 'aderland (id.)

VEREENIGDE ST ATEN. -
Zee,- helangr ik .' De staat Maryland
heeft eicieel Esperanto op liet leer-
prograinlna der openbare scholen ge-
bracht.

Het wetsontwerp werd met de vol-
gende beschouwingen ingeleid

« I n acht nemende, dat de interna-
tionale taal Esperanto ongemcenen
vooruitgang gemaakt heeft in vele
vooruitstrevende natiën en door ver-
scheidene internationale congressen
werd aangenomen ;

« In acht nemende dat deze taal de
lang gevoelde noodwendigheid bevre-
digt van een vereenvoudigd verkeer -

middel tusschcn de natien, zonder de
nationale talen te verdringen, maar
aan ieder een tweede taal schenkende;

« Daarom :
« Vaardigt de Staat Maryland Bene

wet uit, volgens welke in iedere dis
triktschool onderwezen moeten wor-
den (hier worden de vakken van liet
programmagenoemd);—de wederland-
sche taal Esperanto zal onder het op-
zicht van den Staatsraad van Opvoe-
ding bij de vakken gevoegd worden
die in de normaalscholen worden on
dcrwczen en in de openbare scholen
der verschilligc streken van den Staat.»

On a décidé de tenir le congrès sui-
vant a Gènes, en 1913, et de publier
une lCVU( de propagande.

PAYS-BAS. — mu Ir menu re :
Réunion générale des espérantistes
néerlandais à la 1--lave, le 17 juillet.
Voir notre nuuiéri► précédent soin
« Diversaj informoj ».

Le groupe espérantiste de Harlem
vient de publier, en Esperanto, un
guide illustré de cette ville.

Divers journaux ont rapporté très
favorablement au sujet du congrès de
Bruges, entre autres band en
(la Haye) et Net 1 ader/and (id.).

ÉTATS-UNIS. — Très intéressant!
L'Etat de Maryland vient d'introduite
.Iliciellement l'Espéranto dans le pro-

gramme des études des éc•>les publi-
ques.

Le projet deloi a été introduit par
les considérations suivantes :

« Considérant, que la langue inter-
nationale Esperanto a fait des pro-
grès considérables dans beaucoup de
nations progressistes et qu'il a été
accepta par divers congrès internati-
onaux ;

» Considérant que cette langue
satisfait aux besoins d'un moyen de
communication très simple entre les
diverses nations, sans préjudice pour
les langues nationales, mais qu'elle
donne à chacun une langue seconde ;

» A ces fins :
» L'F,tat de Maryland décrète une

loi, d'après laquelle Seront enseignés
dans toutes les écoles de district
(suivent ici les diverses branches du
programme-) ; la langue internationale
Esperanto sera, sous le contrôle du
conseil d'État d'Educatirl, ajouté
aux branches qui sont enseignées dans
les écoles normales et dans les écoles

Ipubliques des ditlérent.es régions de
'kuit .

c
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ludis, vivis, tiun di monologon », kiel (bras la aütoro en la
dediĉo de sia ĉarma verketo. Ili sendube kun la sama plezuro
kiel mi « legos ĝin », la monologon, samtempe spritan kaj
kortuantan, de nia amiko ll-ro W. Van der Biest, monologon
kiu akiris la unuan premion en la literatura konkurso, organizita,
la pasintan jaron, (le la Belga Ligo Esperantista.

2. Amours espérantistes, vaudeville en un acte, par le
D r W. Van der Biest. 15 pages (20 x Io). Prix (non indiqué)
fr. 0.25.

Ce vaudeville, applaudi à Anvers, lors (les fêtes organiseés
à l'occasion du cinquantième aniversaire (le la naissance (lu
docteur Zamenhof, et à Bruges, lors (lu second congrès espé-
rantiste belge, et dont on »annonce la représentation prochaine
à Paris et à Seraing, est aussi agréable à la lecture quit la
scène. Toutes mes félicitations au talentueux auteur, un espé-
rantiste de la. première :heure, un dévoué et un travailleur.

o. V..S.
.

3. Dramo ! monologo de B. Ledè ne. 7 paĝoj (20 X Io).
Prezo (ne montrita) fr. 0.2S — Spd. i o.

Tiu di amuza monologo (por sinjoro skribita), premiita de
Ia Belga Ligo Esperantista, sendube guos grandan sukceson.
Gi estas nepra pliriĉiĝo (le la repertuaro de la esperantistaj
koncertoj. Miajn plej sincerajn gratulojn al 1a agema kaj klera
sekretariino de l'organiza komitato (le la Bruga kongreso !

4. Gvidlitro por turistoj en Brueo deE. Van Wevenbera.
32 patoj (20 x ro), 34 gravurajoj kaj 2 mapoj. Prezo fr o. ro
Spd. 20.

La bonega verketo de S-ru Van \Vevenberg estas tre utila
gvidilo en Bruto : ĉiuj, kiuj ĉeestis la Bruan kongreson
spertis tion. Gi estas vere lukse eldonita,kaj tio neniun mirigos :
al tio nin kutimigis S-ro Wittervck.

5. Kelkaj floroj esperantaj (serio 2 a numero i a), de A.7.
Wittervck Jeun la helpo de la Bruga Grupo Esperantista. 24
paĝoj (20 x 13). Prezo : fr. 0.20 	 Spd. 8.

La fervora vicprezidanto de la Belga Ligo ne mir estas
zorgplena eldonisto : li ankaŭ distingigras per la verkado de
jam multnombraj libroj kaj broŝuroj. Ciuj liaj amikoj — kaj
iii estas multegaj – kun granda ĝojo legos tiun di novan aron
da bonhunioraj rakontetoj, ornamitaj per belaj ilustrajoj.

AMATUS.
LASTHORE

— La Verda Stelo. La grupanoj estas insiste petataj ĉeesti la iiu-
monat.an keneralaii Lui ■-en0n, kiu okazos merkredon, la 20 an de julia 1910,
je la S i; 2a vespere en la kafejo e: Zomerhof », 32, I)ageraadplaats (Place
de l'Aurore).

'l'AGORDO : r. Raporto pri la lasta kunveno.  — 2. Elekto de 2 komisarioj.
— 3. La propagando inter la Antverpenaj societoj.  -- 4. La sepa internacia
kongreso de Esperanto (Aŭgusto i91 r.)— 5. Diversaj informoj.

Oni ne sendos specialan kunvokilon. T. jena avino gin anslatailas.
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