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BELGA ESPERANTISTO
MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista
redaktata de VAN DER BIEST-ANDELHOF, direktoro ;

LÉON CHAMPY, FRANS SCHOOFS kaj
OSCAR VAN SCHOOR.          

ABONPREZO : Sekretariejo :.15, Kleine Beerstraat,
(rue de la Petite Ourse),Antwerpen,
Anvers.

Abonoj kaj Monsendoj : 20, Vondel-
straat (rue Vondel), id.

qurnaloj, broe,uroj, libroj : 26, Arend-
straat (rue de l'Aigle), id.

l3elglando . . . Fr. 4.- (Sm. 1.6o)
Eksterland' . . Fr. 5.— (Sm. 2.—)

Unu numero . . Fr. o.4o (Sm. 0.16)

Nepresitajn m Vzuskribtojn oni ne rescndas. — La Redakcio konservas por
si la rajton korekti laübezone la manuskriptojn.

INFORMO
La jena numero estas la lasta de la dua jarkolekto.
La redakcio de B. E. petas la grupojn kaj la apartajn

legantojn ke ili bonvolu plej baldaŭ prizorgi la renovigon de
la abono.

Tiu konsilo estas precipe donata al la eksterlandaj abon-
antoj ; ili estas petataj sendi al la kasisto de B. E., S ro O. Van
Schoor, Vondelstraat, 20 (rue Vondel), sian abonprezon (Fr, 5.=
Sm. 2) ĉeke aŭ potmandate.
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BELGA LIGO ESPERANTISTA

La proksima kunveno de la komitato de la B. L. E. okazos
en Bruselo, Dimanĉon la 2oan de novembro 191o, je la ma
matene (tre akurate),en la Hôtel du Moulin d'Or,3o,rue d'Assaut.

— La komitatanoj, kiuj deziras diskutigi temojn aŭ fari
propo lojn, bonvolu sciigi la subskribinton pri tio ; la tagordo
estos definitive fiksata la Ian de novembro.

—.La delegitoj de la grupoj estas petataj konigi dum la
kunveno la nombron de la anoj (le sia societo por ke oni
.povu difini kian kotizajon por la jaro 1910-1911, laŭ art. 6 de
la regularo.

— Post la kunsido okazos komuna taginan o en la hotelo.
La Prezidanto de la B. L. E.,

VAN DER BIEST-A.NDELHOF.
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En la lasta numero de « Belga Esperantisto » ni invitis
la esperintistojn multuombre ĉeesti la VI Ian kongreson kaj
de nun sin enskribigi kaj pagi sian kongresan karton.

Gis nun I i ? samideanoj jam respondis al nia alvoko.
Aliflanke oni rimarkigis al ni ke la SEPO eklaboris tro frue kaj
antatitempe postulas aliki. Aliaj deziras sciiki, kion la kongres-
anoj UOS por sia kotizajo.

Nia respondo :
La laboro de la SEPO estas tre ampleksa, kaj por realigi

kelkajn punktojn de la programo bezonis, ke niaj agadoj
komencu de la la (le junio.

Cetere, nia grava morala kaj financa respondeco necesigas
ke ni kiel eble plej baldaŭ povu ekscii, kiom da cnspezoj ni
povas proksimume disponi. La materia organizado de la kongreso
dependas nepre de niaj inourimedoj ; tial estas tute neeble al
ni konigi de nun la detalojn de la programo.

Samideanoj, vi ege faciligos nian taskon liaj malpezigos
Ilian respondecon, ne prokrastante alsendi vian aliĝon !

— La Anlvertencl Grupo E9erantisla kaj La Verda Stelo
(Antverpeno) enskribiĝis, kaj kotizis po 25 frankoj ĉiu. Jen
laŭdinda kaj imitinda ekzemplo : ni esperas ke ĉiuj esperantistaj
societoj ĝin sekvos.

— subskribantoj bonvolu doni la jenajn sciigojn : NPnto,
anlahnomo, Profesio, urlo, strato, numero, province, lando.

— Ni eldonas reklampo tmarkoin pri la kongreso ; specimeno
estas montrata ĉi flanke. Ili
kostas, loo ekzempleroj
en unu koverto, I frankon

Sm. o.4.. Bonvolu ilin
. mendi, skribante al la

sekretario - kasisto de la
Sepo : 76 (anstataŭ 70).

Minderbroedersrui, Antwerpen ; Canal des Récollets, Anvers.

-- L"legante presitaj kaj bele ilustrititaj	 broŝuroj pri
AntverJ.eno kaj la VIIa kongreso estas aêeteblaj po 25 centim-
o] = i spesdeko. Sama adreso.

— En la novembra numero de « Belga Esperantisto » ni
publikigos la unuan nomaron de la jam alikintaj kongresanoj,
kune kun pli precizaj informoj pri niaj agadoj.

15 --X— 191o.
VAN DER BIEST-ANDRLHOF, prezidanto; O. VAN SCHOOR,

vicprezidanto ; D-ru W. VAN DER BIEST, sekretario-kasisto ;
MARIA POSENAER, Leŭtenanto FR. DUPONT, LOUIS RITSCHIE,
FRANS SCHOOI-s.

La sesa internacia kongreso de Esperanto
(Washington I.l — 21 de ai gusto 1910)

Samideano, 'vojaĝinta al Washington, promesis sendi al
mi sufiĉe da notoj, por ebligi al mi verki raporton pri la
kon greso.

Je la momento, kiam la )ena numero estas kompostata,
la promesitan tekston mi ne ankoraŭ ricevis.

Mi nur eksciis ke S-ro Gabriel Chavet faris pri Antver-
peno tre sukcesintan paroladon kun lumbildoj, kiun D-ro
Zamenhof kaj la tuta kongresanaro ĉeestis. Multaj Amerik-
anoj intencas partopreni en la Antverpena kongreso.

La « Sepo por la Sepa » disdonigis multajn ilustritajn
broŝurojn pri la Skeldurbo.

Kelkaj esperantistaj revuoj jam enhavas la malferman
paroladon tie D-ru Zamenhof ; gi estos publikigata en la
novembra numero de Belga Esperantisto.

AM.

GRATULOJ
Plej sincerajn gratulojn ni prezentas al nia kara amiko kaj

samlandano S-ro Paul Biaise (Loveno) kaj al la eminenta
esperantistino F -ino Margaret Lily Jones (Liverpool), geedz-
iĝintaj la Hanan de junio kaj al niaj estimataj gesamideanoj
S - ro Joseph Marty kaj F-ino Yvonne Dousset, geedz-
iĝintaj en Parizo, la clan de la sama monato.

B. E.



Ne timigas nin barilo,
Homa rido nek nokad'
Kontraŭstaro, haltigilo :
l'ur tutmonda kom prenilo
Estas sankta la movad'.

Unoigu nin frateco,
Humaramu, monda pac'!
En lab;.ro l'unue.co
Nin kondukus al fortcco,
De l' fers-oro la donas'.
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ANTAÏJEN, ESPERANTISTOJ
Kore dediĉita al la An tver penu Grupo Esperan ti sta

TEKsro DE O. VAN SCIIO()R 	 Lait malnova flandra nielodio
itlarJ la kte•, we fro rapide, sed iie- fr .
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filiJor tigez,io
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tait - en ! An - tari - en por, ni - a glor - a 	 cel', 	 La

c
vcnk - o bril - as 	 en 	 ei 	 el' !

Nia grupo Antvcrpcna •

En la vicoj de l' movad'
Estu forta,vivoplcna,
Senligila, scnkatena,
En kreskado kaj flurad' !

air apartaj ekzernpleroj estas aCeteblaj en la a Centra Esperantista
Belga Oficejo y zo, Vondeistraat, Antwerpen, (rue Vondel, Anvers).

Prezo zo centimoj.
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La Tago de la Rozo
(M4an de julio 1910)

Kiam, antati kelkaj monatoj, niaj bonfaremaj samurbaninoj
sinjorinoj A. H. FIC(Q kaj G. E. VAN DEN BROECK, proponis
al la :lntverpena sekcic) de la Ligo kontraŭ la Tuberklozo,
ke, lati la ekzemplo cle 1lolando kaj Svedujo, ĝi organizu
« tagon de la Tuberklozo », tiam ili certe ne povis antatividi
kia tutlauda festu de lojalismo kaj bonfarado iĝos el ilia
propOno.

Reĝino, rozo, bonfarado, estis baldati sitzonimoj, kaj tra
tuta Belgujo, en la plej grandaj urboj kaj ia plej humilaj
vilaĝoj, tiuj tri belaj vortoj laŭte resonis en la koroj.

Efektive, la iniciatoroj de la projekto estis petintaj . nian
karan, bonkoran Reĝinon bonvoli patroni tiun feston, kaj
elekti floron kiun oni disvendos, por la profito de la ftizuloj,
je ŝia venonta naskiĝa tago.

Kaj la Reĝino de l'Belgoj elektis la Reĝinon de l'Floroj :
tuttnodestan, rozkolora.n rozeton inter du palverdaj folietoj. Kaj
tuj, en la tuta lando, estis nur unu nlovo de entuziasmo.
Centmiloj kaj centmiloj da floretoj estis baldati konfekciitaj,
kaj ĉiuloke oni sin preparis por brilo festi tiun tagon (le la
Reĝino, titin tagon de la Rozo, tiun tagon de la Bonfarado !

En Antverpeno, kie naskiĝis la projekto, estis vera deliro.
La diinaneon, 24an de julio, la tuta urbo estis riĉe flagornamita.
Ciuj magazenoj, eĉ en la plej elcentraj kvartaloj, estis bele
ornamita] per rozoj, naturaj a:: ncnaturaj, kiuj ofte formis la
nomon de la Reĝino ait ĉirkaitis ŝian fotografaĵon.

De la oka matene arego da ĉ.trinaj vendistinoj,  kun flor-
arĝita korbeto, clisiĝis tra la urbo, ebligante ĉiujn Antver-

penanojn aldoni sian modestan ail malavaran obolon por la
bela celo de tiu tage. Kvazati sub la vergeto de feino la tuta
urbo ekfloris ; ĉe ĉiuj jaketoj, ĉe ĉiuj korsaĵoj montriĝis la
modesta, sed kiel elokventa floreto.

Kaj ne nur la gajaj promenantoj en la stratoj povis parte -

prcni en tiu ĝenerala  elmontrado. Pro kortuŝa sento de deli-
kateco, oni disdonis la rozetojn de la Reĝino en la malsanulejoj,
Ide ili aperigis rideton de ĝojo sur la vizaĝo de la nialsanuloj.
Eĉ en unu el la infanetejoj de la urbo, ĉiuj infanetoj estis
florornamitaj. Ankaii la tramoficistoj portis rozeton en la bu-
tontruo.

Vespere la tuta urbo estis feste iluminita.
En la ĉirkattajo de Antverpeno ĉiuj komunutnoj partoprenis

la tagon de la Rozo. Diversaj vaLtaj kampobienoj kun belegaj
parkoj estis enireblaj por la publiko, post la pago de malalta
enirprezo por la sama celo bonfaranta.

glor - a cel', Nin
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En la E Ikspozicio de Bniselo, tiu granda rendevuejo de
fremduloj ĉiulandaj, oni ĝuis feliĉigan impreson, vidante tiun
densan miksigitan popolarnason, kiu, per unu sento de respekto
al nia Re irto, per unu kortua movo de bonfaremo, sencscepte
sin ornamis per la floreto de la tago. Estis io konsola, pri kio
ni Belgoj fieris

Cu mi aldiros ke multaj cl niaj fremdaj samideanoj,
kunvenintaj en la defurbo pro la Esperantista Semajno, ankatt
nin honoris partoprenante en tiu bela nacia festotago ?

El multaj aliaj urboj kaj urbetoj ni eksciis ankati détalojn
pri la organizado de la festo.

En Ostendo, la kolonclo de la 3a infanteria regimento aĉet-
is la rozon de la Reino por ĉiuj siaj soldatoj, kiuj fiere kaj
ĝoje alpikis la floreton.

En Blankenbergo, krom la vendado de rozetoj, oni orga-
nizis konkurson pri Ilorornamitaj fasadoj. Bela sekvantaro, en
kiu partoprenis la lernejaj infanoj, plej ĉarme per rozoj ornamitaj,
trairis la kokctan banurbeton.

En Knocke-sur-Maro la bangastoj kunvenis ĉe granda balo
kies enspezojn oni donis al la Ligo kontraü la Tubcrklozo.

Apud Ilasselt, ĉe la flugkampo de Kiewit, oni organizis
bonfaradan flugfeston, ĉe kiu la kavaliro de Lamintie estis
rozornaniinta sian flugmaŝinon.

Unuvorte, je tiu memorinda « tago de la Rozo », ĉiuj
koroj en Belgujo sin turnis en kortuç3a unuiĝo al la amata
virino, kies nomo por ĉiuj Belgoj signifas Bonfaradon, al nia
kara Regino Elizabeto.

Longe i vivu ! Longe floradu 5ra rozeto, tiu nobla simbolo
de bonfaro !	 MAMA POSENAL++ R

LA AUGSBURG ' AJ KONGRESO!
De la 28a de julio ĝis la 2a de atigusto okazis en Augsburg

(Bavarujo) 4 esperantistaj kongresoj : tiuj de la Germana Esper-
antista Asocio (G. E. A.), de la Universala Esperantista Asocio
(U. E. A.), de la Varietea Esperantista Ligo kaj tiu de la
Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio (T. E. K. A.).

La kongresmalfermoj, la publika parolado de S-ro Edm.
Privat, ĉiuj laborkunsidoj, la specialaj kunvenoj kaj kelkaj
festenoj okazis en la granda hotelo « DreiMohren », kies po-
sedanto, S-ro Arras, estas fervora esperantisto kaj tute afable
kaj senprofite lasis siajn plej belajn- salonojn, grandajn kaj
malgrandajn, je l'dispono de la kongresoj.

En la sama hotelo okazis ankati tre interesa ekspozicio.
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éruj kinnsidoj de la Gerniana Esperantista Asocio estis
prezidataj de S-ro 1)-ro Mybs. El la tre klara kaj bonega raporto
de S-ro D-ro Kandt aperas, ke la G. E. A. enhavas nuntempe
176 aliĝintajn grupojn kun 4972 membroj.

La ĉefurbestro de Augsburg, S-ro Hofrat Wolfram ĉeestis
la malfennan kunsidon kaj estis ege aplatidata pro sia
sinipati-plena parola.

Kiel sidejon de la kongreso de 191 t oni elektis la urbon
Lübeck.

La trian tagon posttagmeze estis fermata la gerinana
kongreso kaj du horojn poste komencis tiu de U. E. A. Ĝi
havis partoprenantojn cl 14 landoj (por Belgujo nia bona
amiko kaj vigla kunbatalanto S ro Van de Stadt, cl Antver-
peno kaj S-ro A. Iblathieux, cl Bruselo) ; inter ili estis ankati
deka familio kun 71ara knabo, kiu, nesciante la germanan
lingvon, flue parolis Esperanton kun la kongresanoj.

La ĉefurbestro denove estis veninta por afable alsaluti la
membrojn de la kongreso, kiun plej lerte prezidis S-ron Mudie.
8 laborkunsidoj estis necesaj por la 27 raportoj komunikitaj.

La T. E. K. A. 'n kunvenon prezidis S-ro D•ro H. Dor,
el Lyon. Oni tic dotale pritraktis la gravan demandon rilate
al la verkado de internacia iniedicina vortaro. Post fermo de la
kongreso, la partoprcnintoj faris rondvojaĝon al diversaj bavaraj
kaj boheniaj banlokoj.

Pri la Varietea Ligo estas sciinde, ke post unu jaro da
ekzistado ĝi kunigas jam pli ol 25o membrojn.

Ne forgesebla por ĉiun aiskultintoj estas la publika paroi-
ado de S-ro Ednrond Privat, kiu pritraktis kun sia konata
clokventeco la temon « Esperantismo kaj la vivo de la lingvo ».

Ankaii la publika parolado de S-ro Prof. Lederer bonege
sukcesis. Li pliklarigis siajn sciigojn pri « Vojaĝo en la Orlandon
Klondvke » per roo belegaj lumbildoj.

Sekvis la amuza porto de l' kongreso : koncerto, halo,
ĝardenfestoj en la « Schiessgraben » kaj ekskursoj al la « Kobel » ;
surmonta isardena restoracio, kaj al Füssen, por viziti la famajn
reĝajn kastelojn.

Multe da partoprenintoj, post fermo de la Atigsburg'aj
kongresoj, kuniĝis por postkongreso en München.

Propaganda vespero estis organizata en la « Paulanerbrau »,
kie parolis — en Esperanton -- anoj de r r diversaj nacioj ; la
paroladoj tuj estis tradukataj en Esperanton. Kiel reprezentanto
'de la gernnanaj samideanoj parolis S-ro ekskapitano L. E. Meier.
Li klarigis, ke li estas la plej malnova esperantisto, ĉar li jam

.. lernis Esperanton du jarojn post ĝia apero. (iujn statojn de
la esperanta evolucio li travivis, kaj nun, lalt siaj sportoj,
li havas la firman konvinkiĝon, ke Esperanto venkos. La pa-
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rolado de S-ro Meier estis  • vive aplaüdata (*), same kieI tiu
de la aliaj parolintoj. Sekve de tiu ĉi propaganda vespero, multaj
personoj enskribiĝis por esperantaj kursoj.

Sabaton, la 6an de atigusto, multaj esperantistoj ĉeestis
la « Esperanto tagon » en la « Ekspozicio de Mahometa arto »,
kie ankaŭ troviĝis Esperanto Informejo.

La kunvenoj de Augsburg kaj de München sendube p'ej
efike kwthelpos al la sukceso de la esperantista propagando
en Bavarujo kaj en la tuta suda Germanujo.

Laŭ la artikoloj de S- rŭj PROF. CHR1STALLER kaj D-Ro \l . KANDT en
la aŭg.-septembra numero de Germana Eperantisto ».
(e) ()ni bonvolu legi la malfermitan leteron de S-ro Meier ĉi sube.

Letero de S-ro kapitano Meier
.11iinclhen, 12au de julio 1910.

ALTESTIMATA SINJORO,
Per tio ĉi mi permesas al mi sciigi vin, ke iri ruli de-

finitive forlasis « Ido'n » kaj ree aniĝis al « Esperanto », ĉar
miaj dujaraj spertoj firme konvinkis min, ke Ido, pro siaj
senéesaj reformoj, aliig oj kaj plibonigoj, proponitaj de ĉiuspecaj
personoj, neniam fariĝos finita, certa kaj praktika lingvo Due,
lasi la intencoj de la estroj de la propagando de Ido, tiu ĉi
idiomo fariĝos lingvo taŭga nur por instruitaj homoj, sed ne
ankati por simplaj personoj, kiuj absolvis nur elementan
lernejon ; laŭ mia opinio « mondlingvo » devas tattgi por ĉiuj
homoj, verkistoj kaj laboristoj, k. t. p., sed ne nur por
instruituloj. Trie, nur tia lingvo intcrnacia fine venkos, kiu
altiris la plej grandan anaron, kaj Icío neniam povos superesti
tiurilate Esperanton !

Kun sainideana saluto !
L. E. MEIER,

Hauptmann a. D.,
R'umjin-dstr. 25, München V.

o 	 ri

(Sofia., 6j19 - 8 21 de a rgusto)

Tiu kongreso, kiu kunigis pli ol 250 partoprenantoj bul-
garaj kaj rumanaj (ankati i Germano kaj i Turko), plene sukcesis.

De la 5./18a miilte da samideanoj estis jam alvenintaj. Elok-
ventaj bonvenaj salutoj estis esprimataj je l'notno de la bulgaraj
esperantistoj de S-ro kapitano Silvestrief, prezidanto de la Bul-
gara I,igo Esperalitista, kaj de S-ro Iv. Krestanof ; je l'nomo
de la rumanaj esperantistoj parolis S-ro D-ro Robin.
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La kongreson malfermis S-ro A. Protiĉ, delegito de la mi-,

nistro de la Publika Instruado. Kiel preziclanton oni elektis S ron
G. Antarĝiev.

En la tre interesa diskutado partoprenis S-ro Zlatarev,
por la ĉefurba komerca - industria ĉambro ; S-ro Miluto (Rumano),
je l'nomo de la rumanaj tipografiistoj ; S-roj D-ro Robin,
Matesku kaj Pimuŝ. S-ro Iv. Krestanof estis tre aplaüdata pro
sia bela originala versaĵo « Bonvenon, kongresanoj ! »

Oni telegrafo salutis D-ron Zamenhof kaj la Gereĝojn de
Bulgarujo kaj Rumanujo.

En sekvanta kunsido paroladis S-ro Th. Kaneff, pri la esper-
antista idealo kaj- la reformoj ; S-ro Nemcov pri la ĉiam kresk-
anta progresado de Esperanto kaj S-ro Iv. Krestanof, pri la
literaturoj kaj Esperanto. La oratoro montris ke Esperanto estas
la plej efika diskonigilo de la malmulte konataj balkanaj
literaturoj kaj proponis starigi balkanan literaturan esperantistan
rondon, inter rumanaj, serbaj, turkaj, grekaj kaj bulgaraj
samideanoj.

La organizintoj de la kongreso ne estis forgesintaj agrabl-
igi la restadon de la esperantiStoj en Sofia. Tiuj ĉi ĝoje kaj
entuziasme kunvenis en la « Borisa ĝardeno », en ,la gardon-
bierejo de Proŝek ; ili ĉeestis vesperan feston  en la oficira
klubo, vizitis la vidindaĵojn de la defurbo, i. a. la reĝan palacon
kaj faris plej agrablan ekskurson al la koketa Knaĵevon, ban-
urbo proksime de Sofia.

Resuine : La IVa bulgara kongreso donis ;grandan antatien-
pu4oil al la esperantista ideo en Bulgarujo kaj certe havos grandan
influon sur nian movadon en la najbaraj balkanaj landoj !

J. H. K.

HUMORAĴOJ
Ruzo

Ian tagon oni - fortelis la tutan arĝentan manĝilaron de iu
nobelulo. Tial ke ne estis eble al li trovi la Ŝteliston, li kun-
igis ĉiujn el siaj servistoj, kiuj iel estis al li suspektaj. Inter
vi — li diris — estas sendube la kelinto, kaj mi tuj ekkonos
lin. Li ordonis, ke ĉiuj grupigu ĉirkaŭ la tablon kiu troviĝis
en la mezo de la ĉambro ; li murmuris ĉiuspecajn ne kom-
preneblajn vortojn, faris multajn strangajn gestojn kaj ordonis,
ke ili levu du unu, du ambaŭ brakojn, ke ili statu sub unu
kruro, kaj ke ili sin klinu. Kiani fine li kredis, ke ĉies
atenteco estas direktita al sia komando, li subite ordonis :
Metu la kapon sub la tablon ! Kiam tio estis farita, li rapide
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demandis : Cu ĉiuj metis sian kapon sub la tablon ! Jes, Via -

Grafa Moko ! ĉiuj 	 — La ŝtelinto ankatt ? — Jes, Via
Moko, respondis la kuiristo.

GAsKONU KAJ MARSEJLANO

G. — En mia vilalo estas agrable por fiŝkapti ! Ĉiufoje,
kiam oni elĵetas la hokfadenon, oni kaptas fiŝon !

11.1. — Ho ! en Marsejlo estas riulte pli miriude ! Tie
ne estas akvo, ekzistas nur fiŝoj !

LA KALKt! [.ANTA LERNOKNAB()

• Lernoknabo de ŝufaristo, anstataŭ ol labori, estis revenla-
kaj kalkulis per siaj fingroj. La mastro tion observis kaj
demandis :

Kion vi do kalkulas ?
La bubo diris : Mi kalkulas, kiom da malafablaj virinoj

logas en nia strato.
— Kaj kiom estas da ili ?
— Sep, mastro, inkluzive de la mastrino.
— Sentaŭgulo ! ekkriis la uisto, prenis sian rimenon

kaj batis la bubon. Diru vi nun denove, kiom da malafablaj
virinoj logas en la strato !

La knabo blekegis kaj respondis :
— Ses, mastro, sen la lnastrino !

SOLVOJ DE LA PROBLEMOJ

Novembro 1909. — 1. Metagramo. Nesto, festo, pesto,
kesto, besto, vesto, gesto. — 2. Divenaĵo. La litero G. --
3. .Ŝarado. Ni-kelo.

Decembro. -- 1. A 111117.0 , 1-igi , t-iu, o-blato, n-ok, d-eliri,
i-al, t-ero, a-melo, Ŝ-amo , a-signi, f ido, i-do, n-ia, o-fero,
D-rapo, • i-rado, o-maro, marto, e-bono, z-inko, u-nu, r-ulo,
a:bono, s-abato, 1 ino, a velo, v-arbo, e lega'lta, n-ombro, t- ordo,
o-leo,. n aŭ. Al tondita ŝafino Dio mezuras la venton. —
2. Kunmiksaĵo. Maifeliĉo ofte kunigas la homojn kaj feliĉo
ofte disigas ilin (Ekzercaro, p. 18, 4 31). — 3. Enigmo. La
katino.

Januaro 1910. — 1. Divenaĵo. 1. Viro kun unu okulo
(ne okul(9) vidas du pomojn sur arbo. Li forprenas unu pomon
(ne pomojn) de la arbo kaj li lasas ponton (ne pomojn) sur

- 2. Demando. Por kovri sian kapon. — 3. Metagramo.
- Donio, homo, nomo, porno, Romo.
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Februaro. — i.Kvadrata divenajo.
Belaj
oliva

nun ier BONAN JARON
aveno
nc:;on

2. Vortkvadralo. R a b a t	 3. Mel.4grama ĉeno. horo,
a bato haro, halo, salo, sago, tago, lago,
baton ligo, lito, miro, maro, jaro.
atoni
tonio

Marto. —r. Enigino. Eksterni. — 2. Vortoj kreskantaj kaj
malkr"eskantaj. F,fo, for, fero, febro, bero, cro, ro, o. --3. Ana-
gramoJ. Oegnr : greno, negro, regno ; arak : akra, arka, kara ;
vtafr : frato, 1 ra fo, forta.

Aprilo. — i. Logogrifo - Metagramo. Avino, aveno, vino,
veno. — 2. Enpenetriri/Gtaj vortoj, Malamo, mcdalo, detnono,
denaro, barono, barilo, bileto, fileto, fetiĉo. — 3. _4letagrama
ĉeno. Kato, kalo, balo, bano, suno, sono, kono, koko.

Majo. 1. Ano+z — nazo ; ronlo -1- a = otnaro ; karpo+
ttt = kratn po ; feston + e = festeno ; revo  -1 • n -= nervo ; aveno
-j- h = enhavo : voli -j- o = olivo ; nigro + f = fingro. — 2. La
vorto 1 23456789  estas maljuneco. — 3. Sub arbo mi vidas
birdojn sur arbo.

Aùgusto. — 1. Logarilmo. La vorto 1 234567890  estas
sitbiiiar,fi o. — 2. Anagraino. 5 + lupo = vulpo ; 5o6 + ek
eduki ; 52 + regulo = religiulo ; 501 + teo = dieto ; 50 ±
ago = aglo ; 55 -I- laso -= salutu ; 5î + reto == toleri ; 6 -1- one

envio ; 5 1 + arbo — labori, 2 -}- fero = oferi. Verda Stelo.
e

ts
ri p

tipe
esperanto

amis
nia
t s
o.

Solvintoj de la Problemoj

Nombro de la solvotaj problemoj : 24.
' olvis :
zo probl. Koant (Antverpeno),---17 ; Frato Vincent, Jemap-

pes, Antaŭenano (BeyneHeusav), kaj  F-ino Maria-Posenaer
(Borgerhout), — 15: Honoridino (Brugo),— 6.M.Bastoul (Diĵono),
—3. M. Doué (Parizo), Adenjo )Seraing), A. Demonceau (Lieâo),
D.T. (Verviers), N. Moesgaard (Kji ge), L. E. Sepulvedra Cuada
(Santiago), Floratnantino (Brugo), — 2 : F-ino Eug.Peuse (Parizo,

3. Diabolo.
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Alex. Prins (Antverpeno), Rieniels (id.), Timemulino (Beyne-
Heusar), — i : Magd. Tournat/ (I)ampremy).

Premioj estos sëndataj al la 5 unuaj so! intoj, kiuj solvis
pli ol la duonon de la problemoj.

La gaji'llntoj, kiuj psetidonime respDndis, estas petataj sin
konigi kaj doni sian adreson al S-ro Frans Schoof., 45, Kleine
Leerstraat, Antwerpen (Rue de la Pee Ourse, Anvers).

Oni ŝanĝis la numeron de la domo de S-ro Schoofs : 45
anstatati 49.

VERS  J" I1v.FOR M ar

Deziras korespondi ;
F-ino M. Liebing, Leipzig - R (Germanujo). 5i recpondas était kaj

kolektas Rollon arkojn..
S-ro Paul ,I aine, 4, rue St Louis, Clermuett-Ferrand (Puy de Dôme-France) ;
S-ro Victor Cochard, garage d'autos Froussart, aine ; Route Nationale,

Charlevillc (Ardennes-France) ;
S-ro G. Seguin, 81, rue de la République, St 1.'enis (Seine-France) ;
S-m L. Piveteau, Boulevard des Marchandises, La Roche-sur-Yon

(Vendée-France) ;
F-ino Rabin, 58, rue de Fontenay, Vincennes près, Paris (France) ;
S-ro Poulailleau, route de Nantes, l'oint du Jour, La Roche-sur-Yon

(Vendóe-Fran ce) ;
S-ro Maurice Goudin, 18, tue de Bel-Air. Orléans (France) ;
S-ro Jules Jaquetin, t8, rue de l'Obélisque, Chálons s/Saône (Satine &

Loire-France) ;
S-ro Alfred Grenouillet,Route de la Chatrc,Chàteauroux (Indre-France) ;
S-ro Decaen, 5, Villa Lonchamp, Paris (France);
S-ro II. Leroux, Campagne-lez-Hesdin (Pas de-Calais-France) ;
S-ino M. Germain, rue Letouzc,Lc Mans (Sarthe-France) ;
F-ino Madeleine. Brctin, nie Morinet, St Jean des Vignes (Saône & Loire-

France) ;
S-ro H. Nuhlat, 34, rue de Lyon, Grand Groix (Loire-France) ;
S-ro Jules Tichholtcer. 23, rue Tramway (Belfort-France) ;
S-ro M. Gosset, rue des Digues, Le Cateau (Nord-France) ;
S-ro Louis Bernard, Bcrtheney lez-'l'ours (France) ;
S ro Gaston Lefebvre, 7, rue Monclair, Jemappes (Belgique) ;
S.ino Trichard, )13, Avenue du chemin de fer, Le Raincy (Seine

et Oise, France) ;
Alfred Sichcnschcin, Centra Vieiia Hsperantejo, \Vien (Ostreieh).XVIIii

(kun Antrerpenajsainideano»;
S- ino Margaretc Süsscrmann, Camelie istrasse, 13, 11, Dresden (kun

junaj geesperantrstoj en Antvierpe'no)".
F - ino .Anna Steudtner, Hauptstrassc, 66, Grossschünau (Sachsen-

Deutschland), (kit./ Antvetpenaj esperantistoj).
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BELGA KRONIKO
. i insiste pelas eirejn grupojn kaj ankall la izolitajn

samideanojn, ke ili sendu kiel' eble plej akterale informojn
pri sia societo atc ĉirlsfecain sciigojn pri Esperanto, plej »lalfrue
la 25atr de elle monato, al la Direktoro de « Belga Esperant-
isto », 26, -lrendslraal (rtte de l'Aigle), Antwer/ten (Anvers).
Tre daukeme nia redakcio attkan ricevos la ĵurnalojn, enliav-
antaju artikolojn pri nia movado.

ANTVERPENO. — Tre vizitinda estas la esperantista « stando » en
la ckspozicto de Pliv,rsta .lntverpeno (vidu la anoncon !), pri kiu parolis la
lasta numero de E. E.

(ii kovras (4X8) 012 kaj enhavas grandan karton de Belglando, sur
kiu grandaj kaj malgrandaj verdaj steloj vidigas kie ekzistas grupoj ail
izolitaj esperantistaj, --- statistikajn tabelojn pri la graveco kaj la disvastigado
de Esperanto,— grandan kolekton da esperantistaj revuoj, — inultnombrajn
lernlibrojn kaj vortarojn, -- verkojn pri literaturo kaj scienco, -- muzikajojn,

librojn kaj revuojn por blinduloj (Braille-presitajn), — librojn kaj bro5ur-
ojn pri propagando, -- e..iuspecajn komercajn reklamilojn, — dokumentojn
kaj memoraji jn pri internaciaj kaj regionaj kongresoj, -- gvidlibrojn kaj
gvidfoliojn de urooj. Bela p,rtreto de nia kara majstro ornamas tiun
rimarkindan ekspozicion.

Preskaŭ ĉiuj esperantistaj j>resistoj afable donacis siajn eldonajojn. Danke
estu citataj la tirmoj Hachette & Cie (Parizo), Müller & Borel (C3erlino),
Heckner's Verlag (hti olfcnbüttel), Librairie de l'Esj ranto kaj Esperantista
Presa Societo (Parizo), A. J. 1Vitterijck (Brugo), British Esperanto Asociatlon
(Londono). Reklantilojn sendis plie la lïrmoj '1'honias Cook and Sons,
Burrough WVelcome and Co kaj Stephens. La urhestraro afable pruntedonis
dek belajn tapikojn ; la libroj pur blinduloj estas donacitaj de la Re,'a Institut°
de Blinduloj (\Volu(ve Bruselo) kaj la karto de la konata Antvcrpena  libristo
S-ro Gabriel de Vreese

La ekspozicio de I'livast.t A nivevpeno restos malfermata f is la fino de
Oktobro.

--- La urba administ.racio afi .igis antaŭ nelonge, ĉe ĉiuj oficialaj institutoj
de instruado, la liston de siaj lcrnejoj kaj de la specialaj kursoj, organizitaj
aŭ finance subtenataj de l i. Inter tiuj lastaj estas ankaŭ citataj tiuj de
Esperanto, starigitaj de la societoj ilntvcrpena Grupo E.>perant.sta, Verda Stelo
kaj Suda Lama.

— La 5an de Septembro nia fervora samidcano, S-ro Frans Schoofs, faris
paroladon en la Liberpensula societo « de Solidairen », kies sidejo estas
strato Van Straelen, n ro 6. La aiidantaro estis tre multnombra, kaj la paroi-
ado de nia propagandisto tiel konvinka, ke tuj fondiĝis esperantista grupo
kiu alprcnis la nomon « Fratcco », kaj kiun alikis tridekon da personoj.
La grupo organizis kurson, faratan de la esperanta pro`'esoro S-ro Jan Jacobs.

— l,a komedio « Amours Espérantistes .e de nia ki,nlaboranto S-ro D-ro
\V.Van der Biest, estos b.ilclaŭ prezentata en Parizo kaj en Seraing ; en
Barcelono (kataluna traduko cle S-ro Gili), kaj en Slicma-Malta (itala traduko
de S-ro Agostino Levanzin).

— Verda Stelo, Antverpeno. (';iujara l;enerala kunveno, la 19an de
oktobro je la 8 r ;2a, en la kafejo « Zomcrhof », 32 Dageraadplaats (Place
de l'Aurore). "l'agordo : t. Raporto pri la la lasta kunveno. — 2. — Novaj
kursoj. — 3. Nova sezona propagando. — 4. 7a Kongreso Internacia. —
5. Diversaj informoj. — Oni ne s ndos specialan kunvokilon. La jena avizo
anstataiias gin.

LA PIu zIDANTo,
FRANS SCHOOFS.

— Kurso de Esperanto estas malfermita en la Société d'étude des plréno-
mènes spirites, strato Anselmo, 2.

BOOM. — Je dimanĉo, la Ian de aŭgusto, le Boom' a Grupo Esper-
antista faris ekskurson al S ta Mariaburg, ĉarma vilageto, je dek kilometroj
norde de Antverpeno, kaj tie ricevis tre agrablan akcepton de la prezidanto,
S-ro Willem en, kiu, kun kelkaj membroj de la loka grupo e 1,a Verda
Flago », plej afable gvidis la Boom' ajn esperantistojn duin ilia vizito al
la Mariaburgaj vindiudajoj.

Je la ia h. Mariaburganoj kaj Boomanŭj goje interfratigis dum fest-
mango, okazinta en la hotelo « Prince Albert », kie S-ro Van den Wijn-
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gaert. direktoro de la potenca asekt:rsocietu ;< Antverpia» rezerris al ĉiuj
parto►pprenintoj tre a:ablan surprizon.

Posttag=meze, la helaj 1ueludioj e] la a Gaja kantaro ' resonis tra la
belaj aleoj kaj densaj ar aroj de Mariaburg, la pentrinda ejo, vera oazo
en Kentpenlando, kie n►ulte. da Antvcrpenanoj, forkurintaj la bruan urbon,
trovas ripozon, kvictecon kaj banon.

HUY. — S-ro F. Naive, in eniero, 47, rue de la Motte, puklikigis cir-
kulcron rilate al maŝino kiun iii el pensis.

La cirkulero estas dissendita al ĉiuj grupaj prezidantoj, lait la adresaro
de 19o8. S-ro Naive deziras c tiuj, ne citataj en tiu jarlibro, sendu al
li siar. adreson.

La pripEarolita chiadero estoj sekvata de aliaj, ankati tre interesaj:
S-ro Naive petas la sarnideanujn kiuj volas — sen profite — esperantigi

franclingvajn lekstojn, ke ili bnnvolu sin konigi al Ii.

NAMUR. --- En la tica	 I-;r tle cle Commerce a (30, rue Rogier)
estas farata t tus•endredc, je la 8 t vespere, kurso de Esperanto. La
profesoro estas nia vigla amiko. S-ro Aug. Vcrheken.

S-taMARIABURG — Dank' al la financa helpo tie S ro J. Van de
- ratlt, kalkaj anoj de la « Verda Hago » organizis la 2 zan de septembra

tre SUkcesititan koncerton kie sin distingifis S-ino Joosen, kiu ludis perfekte
belan uvcrturont por fortepiano, S-ro Ern. Van Langendonck, la talentplena
flutludisto kaj la afabla kantistino S-ino ' -hlriels, kiu sin aplandigis pro
siaj tarmai esperantistoj kartoj. Gis tre malfrue la samrdeanoj restis kune,
;ojc interfrati; ante. Joé.io
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BULGARIE. —• De Iir. Iv. H.
Krestannf, van l'irdop, heeft Bene pro-
pagandareis gein takt naar de steden
van het schilderachtige .5redna-Gord
(Middenwoud). Overai werd hij har-
telijk doorde be'ojking ontvangen,
en werden zijne voordrachten niet
veel belangstelling aarsboord.

CHILI. — Op t8 S •ptensber vierde
de t: hileenschc republiek den ioo^
verjaardag van haar bedtaan. Te dier
gelegenheid richtte deC la Espentntis /a
Asdcro een landelijk congres in en eenti
ten toon stelling, niet het doelden steeds
toenemenden vooruitgang van het
Esperanto aanschouwelijk vtx>r te
stellen.

CUBA. -- In Cuba is onder den
naam van Cuba Esteranlista een
maandblad verschenen, grootendeels
in het Spaansch opgesteld, onder het
bestuur van den Ijverigen pion ier,
den ti r. A.ntenio Aleman Ruiz.

Het tijdschrift meldt dat op t De-
cember loi r) een esperantischc
tentoonstelling zat plaats hebben te
Ilavanna, en doet eenen oproep, opdat
men aan het inrichtend conhteit
toerende allerlei es peran tische bladen,
boeken, hroehuren. postkaarten, rat.a-
logussen, enz. Adres . .Socirto Rota
par lee fyepaga,rdo de Esperanto, ,l par-
fado .r 324, flahrrna, ('tthrz.

DUITSCH I, AND. — Het. Augusti-
Septetuberaumnner van 	 Germrzna

BULGARIE. — M. Iv. 1 -1. Kres-
tanof, de 1'irdop, a fait une. excursion
de propagande aux villes de la pit-
toresque SreJn z Gora (Forêt cen-
trale). Partout il a été cordialement
reçu par les populations et sas con-
férences ont. suscité le plus vif intérêt.

C /TILT. — Le r.4 septembre la répu-
blique de Chili a fêté le Ioo lac anni-
versaire de son existence. A cette oc-
casion la Ĉila Esperrzn lisse Asecie a
organisé un congrès national ainsi
qu' une exposition, qui a présenté,
d'une manlere intuitive, les progrès
toujours croissants de l' Esperanto.

CUBA. 17n journal mensuel, Cuba
I;'stiperantislo, vient de paraître âCuha.
Il est presque entièrement rédigé
en espagnol; son directeur est le fer-
vent pionnier M. Antonio Alcman
Ruiz.

La revue annonce que le t décembre
solo une exposition espérantiste s' ou-
vrira à La Havane; elle fait un appel
à tous, pour qu'il soit envoyé au co-
mité organisateur toutes sortes de
journaux espérantistes, livres, bro-
chures. cartes postales, catalogues,
etc.. Adresse : Secieto Kuba r la
propagande de EsJ era n le a aria;r̂ : l324,
f1atS,na, Crrh,r.

ALLEMAGNE, - Le numéro
,'août-septembre de Gerntana Esper-

Esperanlislo bevat een belangw( kkend
o"erzicht van artikelen over Esperanto
die in de voornaamste bladen van het
Rijk verschenen, Onder deze melden
wij 1Velt der Kaujmanns (München)
met J .s eranto und Iiau/nrann door
Dr Ernest Kliemke; -- Ilalóuzonat-
schrzsl jrir Soziale II giene and dledizin
(Berlijn) met In ternrztiontzlrsnrus in
der ,11ediein end Esperanto van Dr H.
Rosenberg; — Deutsche !l arte, neet
een artikel van Mej. Martha Rabc
over het vr: ciudenverkeer in Berlijn
en een hoofdartikel, waarin de schrijver
zegt, dat van de 200 ontwerpen eener
wereldtaal, Esperanto het cenige is,
hetwelk zegevierend het vraagstuk
heeft opgelost.

Eveneens bevatten Kasselcr :lneei-
i; er, Doku,nen te des Fortsc/nulles en Der
_1kadeuriker (Halle) zeer gunstige ar-
tikelen voor onze beweging.
- Ituslr-iertes Ilrie%mfzrken 'ournal
van Aug. j. 1. deelt roede, dat in de
nieuwe uitgave der wereldbekende
postzegelsalbutns der Gebroeders Sent
te Leipzig, de tekst zal gedrukt
worden in het Duitsch, Fransch,
Eitgelsch en Etser.. ntn .. e uitgevers
hopen, dat deze nieuwigheid met
vreugde door de esperantisten zal
onthaald worden.

Ook Der Sti mler (Trautenau) is
zinnens regelmatig artikelen in Espe-
anto op te nemen.
Berlijn. — Onder de rnerigvul-

dige vreemdelingen, die de groepen
dezer stad bezochten, verdient een
bijzondere melding de hr Metaxas,
Kaukasisch e:.perantist, die een maan-
denlange reis deed door Hongarië,
Oostenrijk, Frankrijk, Engeland en
Duitschland. Overal wist hij zich bij
middel van Esperanto te behelpen,
hoewel hij slechts zijn eigene taal
spreekt en niemand hem in dit idioom
verstaan kon. « Esperanto », zegde hij,
K is niet alleen een uitmuntend i,r
kNrrt rerrilo, maar tevens een waar-

antiigr lo ».

. Dresden. — Meldenswaard is de
stichting eener groep van trambe-
dienden, die d n naart aangenomen
hebben van Gru/po 7 sa tr-antz'o tt'. Het
esperantisch leven is zeer druk in
Dresden. Vele Dresdenaars zullen
aan het Antwerpsch congres deel-
nemen, o. a. eerre afvaardiging van
15 policieagenten.

Potsda,m. — In deze bevallige
stad had onlangs een welgelukt
zomerfeest plaats. waar ongeveer
15o esperantisten elkander ontmoet
hebben. In den voormiddag kwamen
(le deelnemers per stoomschip aan ;
daarna greep een gezellig middag-
maal plaats en 's avonds een groote
openbare verceniging, bijgewoond
dooi- den . tweeden burgemeester van
Potsdam en veel aanzienlijke per-

nnti to contient un aperçu très in-
téressant sur des articles à propos de
l'Esperanto, parus dans les princi-
paux journaux de l'Empire. Parmi
ceux-ci nous mentionnons lVelt des
Kaufn.anns (Munich) avec Esperanto
und /sargntann, par le Dr Ernst
Kliemke ; — Ilalbmenalsc/trzfl jur
sociale Iligiene und illedicin (Berlin)
avec In lernrtlionalrsrnu.. in der jllcdi:in
und Esperanto du Dr Rosenberg ; --
Deutsche ll arte, avec un article de
\irt3 :Marthe Rabe sur le mouvement
d'étrangers à Berlin ainsi qu'un ar-
ticle de fond, où il est dit que, de
200 projets d'une langue internatio-
nale, l'Esperanto est le seul qui ait
triomphalement résolu la question.

De mémo Kasseler Anzeiger, Do-
kuntenle des Fortschrittes et Der Aka-
denriker (Halle) contiennent des arti-
cles très favorables à notre cause.

— Illuslrier/zs ü, le/mai-ken :Tournai
d'août dr annonce, que dans la nou-
velle édition des albums pour timbres-
poste universellement connus de la
filme Sent Frères à Leipzig, le texte
sera imprimé en allemand, français,
anglais et Esperanto. Les éditeurs
espèrent que cette nouveauté sera
accueillie avec joie par tous les espé-
rantistes.

De même Der Sam mie/. (Trau tenau)
se propose d'insérer régulièrement
des articles en Esperanto.

Berlin. — Parmi les nombreux
étrangers qui ont visité les groupes
de cette ville, une mention spéciale
est due à M. Nletaxas, espérantiste
caucasien, qui a fait un voyage de
plusieurs mois à travers la Hongrie,
l'Autriche, l'Angleterre et l'Alle-
magne. Partout il a pu s'aider au
moyen de l'Esperanto ; il est à re-
marquer qu'il ne parle que sa propre
langue et que personne ne pouvait
le comprendre clans cet idiome.
e L'Esperanto », dit-il, t n'est pas
seulement un excellent inlerkompren-
ilo, niais c'est en même temps un vrai
tzinikij iln ».

Dresde. — 11 est digne de signa -.
ler la fondation d'un groupe d em.
ployés des tiatrtwa)s, qui ont pris
le none de Grupo l :ça lraznz.'ojo, La
vie espérantiste est très intense â
Dresde. Beaucoup de 1)resdois par-
ticiperont au congrès d'Anvers ; parmi
eux une délégation de 15 agents de
police.

Potsdam. — Dans le courant de
l'été eut lieu en cette charmante
ville une tète espérantistebien réussie,
à laquelle plus de 15o samideanoj
ont pris part. Pendant la matinée
ils arrivèrent par bateau à vapeur ;
après quoi il se réunirent à un ban-
quet. Le soir eut lieu une réunion
publique de propagande, à laquelle
assistèrent le second bourgmestre de
Potsdam et - beaucoup de personnes

110IEsperWo IR deq Vree11111e 	 L'Esperaglo à l'flme
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innen. Welsprekende voor,lrac hte n
werden gegeven (Lnor de h.h. Dr
Roscnber`g en 13e lire nd .

Ue feestelijkheden eindigden neet
een prachtig cuu eert  . Merk waa rei;
was ook de es pe rantischc tentoon •
stelling, ingericht door het plaatselijk
com itei t.

— Voortdurend en bijval geniet naze
bcil•eging te Bre men, Coswig, Elber-
feld, Essen, 1~ rankfurt a Fürth,
Gleiwitz, G reifswald,.Lcippig,Lübeck.
Munthen. ( )be rvruste ei er•sdorf, Offen-
bach a; M, Nonncburg, Rustock,
Schwcidnitz, Stettin. Stuttgart,  Wei s-
senfels en. Godesberj. die ecg
esperantische 1ti •jnlandsche kolonie
bezit, waar gedurende het laatste
jaargetijde vele esperantisten hun
zomerverbl i if hielden.

FRANKRIJK. — Het zeer ver-
spreide dagblad Le Petil l'zrisien
bevat sedert r Augusti icdcrcn Maan-
dag, Woensdag en Zaterdag eene
rubriek in Esperanto, waarvan de
vertaling in het volgend nummer
verschijnt. Ziedaar stellig een der
doelmatigste propagandamiddelen,
waarover onze beweging ooit be-
schikt heeft !

— De firma Clément-Bayard. fa-
briek van automobielen en aeruplans
te Levallois Parijs, heeft eenen cata-
logus in Esperanto uitgegeven.

— Da stedelijke regccri ng van St
Omer heeft aan de plaatselijke groep
een hulpgeld van 303 frank verleend.

—Te Iordeaue speelde onlangs de
harmonie St Ferdinand, jedurende
een concert gegeven in het. Park, met
den meesten bijval onzen hynnus

l'Espero ^.
— De « Federatie der vriendschap-

pelij ke en onderlinge maatschappijen»
orgaan der beambten en agenten der
Fransche policie, toont zich zeer gun-
stig aan onze beweging en bevat in
in haar nummer van Mei een goed
propaganda artickel van den hr Tison,
opziener bij de 2° brigade der opspo-
ringen van de prefehtuur van policie
te Parijs, en secretaris van den Poli-
ca Klubo x.

— Te An ;ers werd door het S t'ndi-
crat d'initia.ive een gidsboek der stad
uitgegeven met tekst in het Fransch,
Engelsch en... Esperanto.
-- De Burgondische federatie looft

eene reisbeurs van Sou frank uit ; de
begiftigde muet in Esperanto ce lle
hcschrijving zijner reis opmaken.

I rALIË. -- liet te Rome verschij •

rende weekschrift ilfundus is wezeut
lijk. internationaal : het bevat artike-
len in het L)uitsch, Engclsch, Fransch
Italiaansch, Spaansch en..Esperanto.
I-let jaarlijksch abonnement bedraagt
fr. 12,50 ; :Adres ; Rome, Via nazionale
152 (Palazzo Principe Pignatelli).

de asje:lue. On y applaudit les con-
ferences éloquentes de M. M. le Dr
Rosenberg et leurend. Les festivités
se terminèrent par un magnifique
concert. \'oubli•ires pas de mentionner
une belle expc>sitioti, organisée par
le comité local.

— Le mouvement csperantiste jouit
d'un succès croissant à Brême, (,'os
wig ejS , Elberfeld, Essen, Francfort
sjM. Fürth, Gleiwitz, (lt-eifswald,.
Leipzig, Lübeck, Munich, Oberwüs-
tcgicrsdorp, Ot enbach s M, Ronne-
burg, Rostock, Schweidnitz, Stettin,
Stuttgart, eissenfels et Godesberg.
Cette dernière localité possède une
colonie rhénane espérantiste, où
pendant la dernière saison beaucoup
d'espérantistes ont tenu leur ville -

giatu iv.
FILINCE. — Le journal très ré-

pandu LcPe fi[Pari.çiiu contient de puis
te août, chaque lundi, mercredi et
samedi une rubrique en Esperanto,
dont la traduction parait dans le nu-
méro suivant. Voila certes un des
moyens de propagande les plus effica-
ces, dont le nsosvernent espérantiste
ait jamais disposé !

—La firme Clément-Baya rd, fabri
que d'automobiles et d'aéroplanes à
Levallois-Paris, a publié un catalogne
en Esperanto.

— La municipalité de St Omer
vient de conférer au groupe espéran-
tiste local un subside de 303 'races.

— A Bordeaux la sociéié d'harmo-
nie St Ferdinand a joué dernièrement
avec le plus grand succès « l'Espero h
pendant un grand concert donné au
Parc.

— La « Fédération des sociétés ami-
cales et mutuelles s, organe des em-
ployés et des agents de la police fran-
çaise se montre tres favorable à notre
cause et publie dan; son numéro de
mai un très bon article de propagande
dû a M. Tison, inspecteur à la z'"i° bri-
gade de recherches à la prefectu re de
police à Paris, et secrétaire du « Polica
k l ubo r. .

— A Angers le Syndicat d'initafise
publie un livre guide de la ville avec
texte en français, anglais et... Espe-
ranto.

--- La Fédération de Bourgogne al-
love une bourse de voyage de 30o
francs ; le bénéficiaire doit décrire son
voyage en Esperanto.

ITALIE. -- Le journal I cbdoma-
daire 1llunins est ree1lement. interna-
tional. Il contient des articles en alle-
mand, anglais, français, italien, espag-
nol et...,  Esperanto. L'abonnement
annuel est de tr. t 2.50. Adresse : Roma
Via I\azionale 152 (Pala•rzo Principe
Pignatelli).

NEDERLAND. — De algerneene
vergadering der Nederlandsche espe-
rantisten had op 17Juli j.l.in den Haag
plaats. Ongeveer 90 esperantisten na-
men er deel aan.

De zitting werd vooral aan zaken
van inwendig beheer besteed.

Daarna deden de congresleden een
uitstapje naar Scheveningen, waar zij
zich aan een banket vcreenigden.

De dag werd in de geestdriftigste
stemming doorgebracht.

OOSTENRIJK-HONGARIË. --
In het gymnasium van de orde der
Pretnonstreit te Nagyvarad, zal hij de
opening van het a. s. schooljaar Espe-
ranto op het leerprogramme gebracht
worden.

—De minister van spoorwegen heeft
eenen omzendbrief naar zijn pep so-
neel gestuurd, waarin hij de aandacht
roept op het Esperanto als internatio-
nale verkeertaal, op de uitmuntende
brochuur van den hr. J. I;orel en de
bestaande leergangen in Weenen,

— De Esperantobeweging bij de
Aaufivanns Akademie te K rakau is zeer
levendig en strekt zich thans ook uit
op de handelschool voor meisjes, die
ten getale van 52 onze taal keren.

—• Een aristocratische verovering !
De gravin Andrassv, geboren gravin
Ella 7.ichy, echtgenoute van den ge-
wezen Hongaarschen minister van
Binnenlandschc Zaken, heeft het be-
chernischap aanvaard van de Ilunga-
a Ii s/5eran lasta soc iet°.

RUMENIË, — Bij de school « Ge-
neral Adrian » wordt Esperanto offi-
cieel onderwezen.

— 35 blinden van beide geslachten
volgen tenen leergang van Esperanto
in het gesticht l'alfaa Lu,uinnasa.

SPANJE. —Met toestcnimiugv,tn
den Minister van Oorlog heeft onze

vriend, kapitein Peregordo,de Spaan
sc he maatschappij der esperantische
militairen gesticht, met l:ct doel
Esperanto te verspreiden bij het leger
en de vloot. Z. M. Alfonso 1}LII,
koning van Spanje, heeft er het cere-
voorzitterschap van aanvaard Eetelid
van gemelde maatschappij is ookGene-
raal Manuel Beniter I arodi, die een
waar beschermer onzer schoont taal is.

Op bijzondere aanbeveling Zijner
Majesteit heeft de Minister van Bui-
tenlandscha zaken den hr. Pcregordo
benoemd tot afgevaardigde bij het
congres van Washington.

— De handelskamer te Sabadell
heeft Esperanto als internationale
taal aangenomen.

— Het tweede Katalaansch congres
zal te Tarragona plaats hebben, met
den steun der stedelijke regeering.

TURKIJE. Op 7 Mei werd te
Konstantinopel de Turka E'speranlista

PAYS-BAS. — La réunion géné-
rale des espérantistes néerlandais a eu
lieu le 19 juillet dr à La llaye. Il réu-
nit plus de go : dhérents. La séance a
surtout été consacrée à des affaires
d'organisation intérieure.

Les congressistes ont fat une
excursion à Scheveningue où ils se
sont réunis à un banquet.

La journée s'est passée dans le plus
grand enthousiasme.

AUTRICHE-HONGRIE. —  A la
rentrée des classes l'Espéranto sera
mis au programme des études au
gymnase de l'ordre des Prémontrés à
Nagy varad.

— Le ministre des chemins de fer a
envoyé une circulaire à son personnel,
par laquelle il appelle l'attention sur
l'Esperanto, comme langue interna-
tionale pour les relations mondiales ;
il signale en même temps l'excellente
brochure de M. J. Borel et les cours
qui se donnent à Vienne.

— Le mouvement espérantiste à la
Kaufmann.s Akademie h Cracovie est
très florissant et vient de s'étendre
également à l'école de commerce
pour demoiselles, oui 52 élèves étu-
dient notre langue.

— IJne conquête artistocratique !
I.a comtesse Andrassv, née comtesse
Ella Zichv, femme de l'ancien mini-
stre de l'intérieur tn Hongrie, vient
d'accepter la patronage de la Hungara
I;.ssera n lisla soc/ to.

ROUMANIE. --- L'Esperanto est
cnseiené officiellement à l'école « Ge-
neral Adrian s.

— 35 aveugles des deux sexes sui-
vent un cours cle l'Esperanto, donné à
l'Institut I -alra Lumtneasa.

ESPAGNE. — Notre ami, le capi-
taine Peregordo,vient de fonder, avec
l'autorisation duMinistre de la Guerre,
l'association espagnole des militaires
espérantistes. S. M. Alfonso Nltl,
roi d'Espagne, en a accepté !a prési-
dence d honneur. Panai les nombres
d'honneur de la société on compte éga-
lement le général Manuel Beniter Pa-
rodi, qui est un vrai protecteur de
notre belle langue.

Sur la recommandation expresse de
S. M., le ministre des Affaires Etran-
gères a nommé le capitaine Peregordo
comme délégué au congrès de Wash-
ington.

— Le chambre de commerce de
Sabadell a accepté l'Esperanto com me
langue internationale.

— Le deuxième congrès catalan
aune lieu à Tarragone avec l'appui de
de la municipalité.

TURQUIE. - Le 7 mai a été fon-
de à Constantinople la TurkaEsperant-
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gansche werk (3 deelen) zal waar-
schijnlijk op het einde van 1911 ver-

schijtlen.
ZWITSERLAND. — Op 17-18

September had te Aarau het jaarlijksch
congres der Zwitsersche esperantisten
plaats. I)c omzendbrief, waarbij deze
vergadering werd aangekondigd, is te
laat aangekomen om bijtijds in het
Augustinummer van Be/ga Espe'rant-
istv opgenomen te worden.

est en composition. Le livre complet
(3 parties) paraîtra probablement à la
tin de 19.1.

SUISSE. — Le 17-.8 septembre a
eu lieu à Argovie le congrès annuel
des espérantistes suisses. La circu-
laire qui annonce cette réunion est
arrivée trop tard pour être insérée
dans le numéro d'août de Belga Es-
pet-an Listo.

HI BLIOGRA F10
« Belga Esperantisto » nur recenzas la verkojn senditajn al gi en du

ckacmpleroj. (Adreso ; Arendstraat, 24, Antwerpen )

I. Fsperanto Verlag 14'Iôller & Borel, 18/19, Lindenstrasse, Berlin.
A) J. BOREL. — !'raktik.t Fraearo, lait A. isiriIAS (14xto), 38 pagoj.

..Prezo : Fr. 0,25 = Sm. 0,1 .

13) ĈIF TosIO. — fetpelnaj Rakontoj (14Xto), 7 2 pagoj. Prezo : Fr.
o.5O	 Stii. 0,2.

C) IIENIitlK Lssr:a. -- Reateranloj, unua akto, traduko de O. BÜNEM ANN

(14Xto), 48 pagoj. Prezo : Fr. 0.25	 Snt. o.t.
La supre nomitaj libretoj apartenas al la kolekto de la Esperanta

Biblioteko Intcrnacia.
A) enhavas I9 dialogojn pri la ĉiutaga vivo, plej utilaj por la praktika

uzado : 13) estas aro da japanaj fabeloj kaj rakontoj, kun tre interesa kaj
originala teksto en plej korekta Esperanto ; C) estas iencrale konata kaj
ŝatata teatrajn de unu el la plej famaj dramaturgoj, kaj estos plezure legata
en la Zalnenh ofa lingvo.

D) J . BOREL. — i ol/stün</r:cs Le/,rburh der Esperanto-Sprache (r 1 X I6i),
ioS pagoj. — Fr. 1,75 = SIn. 0.7.

La glanda valoro de tiu libro estas pruvita de la fakto, ke gi jam
atingis sian 1 zan cldonon (5oan milon). (Gi estas vcrkita lail la- bonega
e l'Esperanto en dix leçons », kun la jena diferenco ke gi enhavas pli da
ekzercoj, generale pli simplaj kaj pli gradigitaj.

La verko enhavas plie. en germana lingvo, kelkajn pagojn pri sin-
takso, speciale lairermana vidpunkto, la ĉefajn regulojn de la gramatiko
(Esperanto) kaj kelkajn bone elektitajn literaturajojn.

La lernolibro de S •10 Borel estas plej rekomendinda al ĉiuj, por kiu
la lingvo de Goethe ne estas fremda.

E) Esperanto Leitflden (10x 15), 32 pagoj Prezo : Fr. 0,25 = 5m. o,i.
Tiu ĉi brouro estas la germana traduko de la bonega, ĉie konata

« Brochure rouge » de la firnto Hachette & Ct'.
F) PRot. M. BECKER, P1tOF. E. GROSJEAN-M UPIN, RUDOLF SYRU•1"1'e.-

Praktiscltes Esperanto-Le'hrbuc/t nach der Anschrauungsmefhode (t1 Xi8), 192
pagoj. Prezo : fr. t.yo — Snr. o,8.

Mi jan ) havis la okazon, en la numero de Marto 1909 de « Belga Esper-
antisto r, priparoli la francan cldonon de tiu rekomendinda libro. La agema
firnlo Mĉiller & Borel havis la feliĉan ideon, tradukigi gin germanen. Mi
nur povas ripeti la landajn vortojn per kiuj mi salutis la aperon de la
«Cours élenrent.aire pratique d'l speranto d'après la mét':ode combinée »
la lastan jarou.

Plezure mi scii;is ke baldaŭ estos puolikigata Alosilon pri la pritrakt-
ta libro.
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Asocio gesticht. U. E. A heeft aldaar
ecnen afgevaardigde.

VEREENIGD RIJK. — uet 5e"
Schotsch Esperanto-congres dat op
t8 Juni j. 1. te lelas`eow gehouden
werd, is schitterend geslaagd. Meer
dan 150 esperantisten namen er deel
aan o. a. afgevaardigden uit Au s-
tFaliè, Vereenigde•Staten pan N. A.
en Malta. Onder de aanwezigen be-
merkte ni en dei) consul van J a r an .

— Kolonel Pollen bedndt zich
thans in Australié en Wraakte er o. a.
een ijverige propaganda le Meibouroc
en te Port-Adelaüie,

— Ecnc afvaardiging van Londen -
sehe esperantisten begroette tip
Augusti I)r Za in en hof te l'urtsmouth,
die aan boord van den (ieort;e Was-
hington » zich naar het Via congres
begaf. Onze e Ka  , a Majstro » was
vergezeld van zijn achtbare dame,
van de h.h. Dr Mvbs, Dr Arnhold en
S. 1ti inkelmann. Onec vrienden moch-
ten 20 minuten aan boord hit;vcn,dic,
helaas ! te snel vervlogen.

— Gedurende den Denier werd de
propaganda geenszins gestaakt. Uit-
stapjes werden gedaan naar (,roeden,
Ilarrou-,Burnley, Mistield, Plymŭu:h,
Durham, Edinrbueg, ene. die veel bij-
val genoten en aanleiding gaven tot
voordrachten en stichting van nieuwe
groepen en leengangen.
( Van onze brief ri »ehutr. r,Niav J.1. S.)

Uit ecnen brief van oenen 13rus-
elschen sarnideano :
Op 12 1lugusti hield de esperan-

tische groep van Londen-Centrum
eens vergadering die wezenlijk inter-
nationaal was ; vier wereiddeelen st-a-
ren vertegenwoordigd door esperan-
tisten van verschillige natiën. ledere
landzaat heeft 't woord genomen en ge.
sproken over den toestand van Espe-
ranto in zijn land. ree tegenwourdige
Belgen waren de hr Pr Richard  •

son, de ijverige secretaris der
frtisela Grupe 1:.,j'eran IJsfa en de hr
Ch. de Preter, ondervoorzitter der

hgroep %anienley te Brussel. Deze
oeren hebben een warme p i opa.

ganda gemaakt. voor het An twerpsch
congres, hetwelk talrijke deelnemers
in Engeland zal vinden.

In Chapinm, belangrijke voorstad
van Londen, zal weldra een nieuwe
groep gesticht worden, dit door het
initiatief van onzen vriend, den hr
Paul CI iaise.

Menigvuldige à live o'clock » ver-
senigen de Britsehe en de vreemde
esperantisten ; men ver:aat deze ge-
zellige samenkomsten met de over-
tuiging, dat onze taal wezenlijk ge.
vestigd is als wereld i c1 keermiddel
der gedachte.

ZWEDEN. --- Een woordenboek
Zweedsch-Esperanto in Brailleletters
voor blinden is in samenstelling. Het

isea _Jse cie, U. F. A, a un délégué
dans la capitale turque.

ROYAUME-UNI. -- Le 1" con-
grès écossais d'Espera ntc r  , qui s'est
tenu a (; ; asgow le 18 juin de rnicr,a eu
un grand succès. Il a réuni plus de
Ise adh.:rent., y compris des dé-
]egues ele l'Australie, des Etats-Unis
etde Ille de Malte. Parmi les assis-
tants se -trouvait  le consul du Japon.

— Le colonel Pollen réside actuel-
lement en Australie ; il y a fait, en-
tre autres, une propagande trés active
à Melbourne et à Port-Adel aïde.

— Une délégation d'espérantistes
londoniens a salué le 3 août dernier,
le Dr Zamenhof à Portsnrou t h. Notre
cher maitre. était à bord du « George
llrashiegton s et en partance peur le
V l°'' congrès. Il était accompagné.  de •

Mine 7.arnenhof, de MM. le r 111yhs
le Dr _lrnho]d et. S. Winkclmann.
,Nos amis ont j►a rester sur !e bateau
pendant 20 minutes, hélas trop rapi-
de nt en t en volées.

— La propagande n'a pas chômé
pendant la période d'étô. On a excur-
sionné ('royden, Harrow, Burnle y,
Micfreld. Plvmuuth, Durham, hdim-
bourg, etc. Les excursions ont eu un
grand sauces et ont donné lieu â des
conférences et à la fondation de nou-
veaux groupes et de nouveaux cours.
(De tu,trec rr sfrondante, :Riss Ad. S.)

— D'une lettre d'nn sarnideano
bruxellois :

Le zaoitt le groupe espérantiste de
Londres-Centre a tenu une séance
vraiment internationale. Ŭuatre par-
ties du monde e firent représentées
par des espérantistes de diverses na-
tions. C'haque national a pris la pa-
role et a fait connaître quelle est la
situation de l'Esperanto dans son
puys 1.es Belges présents furent M.
l'abbé Richardson, secrétaire de
la Iirltïult Grupe E.speren lista et M.
Ch. De Pretet', vice-président du
groupe bruxellois Zarac 1li?f. Ces mes-
sieurs ont fait une chaleureuse propa-
gande pou r le congrès d'Anvers, aux-
quels beaucoup d'Anglais assisteront.

A Chaphant, faubourg int portant de
Londres, un nouveau groupe est en
formation, ceci grâce ii t'initiative de
notre anti,M. Paul Blaise.

De nombreux M !ive o'clock » réu-
nissent les espérantistes britanniques
et étrangers ; on quitte ses réunions
intietesavec la conviction, que notre
langue est dorinitiveinent établie cotn-
uie véhicule. mondial de la pensée.

SUÈDE. — Un dictionnaire « Sué-
dois- Esperanto » imprimé it l'usage
des aveugles en caractères « Braille »
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G) 1. BORE.L. l '.s ras ta-Ger• lana ;-•ezifSin, prilaborita lad R. ANION
(Il hi8), 6.. paĝoj. )'rein : Fr. 0.65 - Sin. o.25.

l'iu éi libro plej efike taifas por la ciutaga :nterparolado. La kon-
traŭn:etita germana teksto estas valora helpilo p0:- ncgcrmanoj, kiuj tiamaniere
povas akiri la fluan uiadon de la lingvo gernlana.

(i enhavas kv ardeka:r da Jialogoj pri la plej diversaj praktikaj temoj.

1l) 1ULroi( \VinaRI.MI VR1.LLN. — Adz.rii. irlrrrze Gram ruatik der Iŝ.ipe-

riV11C-S 1 tclze (I 1 X 18) , 232 pago;. Preno : Fr. 2, 25 - = Sm. o, f.
Niaj ge tenait aj sainideanuj haras grandan ŝancon, parante en sia

lingvo tiun éi alt'taloran liaron, ki.I pritrakt as íinjn detalojn de la
g ratnatiko kaj de la sintakso, kaj klxrigojn tiri ĉiuj punktoj, kiuj posas
naski ian dubon. [Multaj plej tatigaj ekzercoj, cirkaiiprenantaj plej ampleksan
vortaron, igas la lib ton kiel eble plej praktikan.

Nunc kun la . Leaikonn deutscher Redcnsarten in Esperanto> de S.roj
VELTE \ kaj RICHTER, la « Ansfiihrliche Gratmnatik » estas la plej grava
libro en gertnana lingvo, aperinta pri Esperanto.

II. Librairie Hachette Sr Cie, Boulevard Saint Germain, 79, Paris.
(&5IILi n Â1 LQNNIER. — (',;tiri NN'M-dr-yro' d' Brera fo. Grammaire cem-

piète (tt X 18), 176 pages. Prix: Fr. c. 5o = Sm. 0,6.
Ce livre est une gratnn;aire conçue sur le plan r:1cs grammaires natu-

relles. 11 sera très utile ic ceux qui savent sial la gratnniaire de leur
langue maternelle ou qui l'auront oublie ; il pourra être avantageusement
consulté par ceux qui sont rompus à toutes les difficultés grammaticales
et leur épargnera au début de l'étude de l'lJ)cranto, jusqu'à l'effort de
la réflexion.

L'ouvrage de M. A -monnier complète heureusement les deux livres
d'exercices ti"..ar.;ieus et TJz''ues qu'il a écrits en collaboration avec M.
Grosjean-Maupin. 11 est en quelque sorte pour les espérantistes de lan-
gue française ce qu'est la grammaire détiillèe de M. Velten (voir ci-haut
.1zi..führliche Grammati.E:) pour ceux qui comprennent l'allemand. Il de-
vrait être entre les mains de tous les espc'rantistes., qui y trouveront
toujours la solution des cas douteux qu'ils pourraient rencontrer.

111. Anthème Fayard, éditeur. 18-zo, rue du Saint-Cothard, Paris.
ERNEST' AR( HD AL'ON. — I'ezrrquoi Je .suis devenu /.spi;rrzn(iste, avec une

préface de HENRI FARMAN (I r  18), 265 pages. Prit;:; 2 francs � Sin. 0.8.
Cc livre est certes le plus complet et le mieux documenté qui a été

publié sur ]'Esperanto. Tout y est traité : l'Esperanto, œuvre de progrès, -
la nécessité d'une langue unic'erselle, -- le choix de cette langue, - l'Espe-
ranto et son histoire, autobiographie du lin Zamenhof, - la technique et
la structure de l'Esperanto, - la réfutation des objections contre l'Esperanto,
- l'extension du mouvement espérantiste, - les congrès. -- l'Esperanto et

les pouvoirs publics, - l'Esperdnto et ses défenseurs, - mesures à prendre
pour la diffusion de l'Esperanto.

L'ouvrage est écrit dans un style vif et enthousiaste et fait honneur
z l'homme actif et éminent, que nous sommes tiers de posséder dans nos
rangs. 11 est indispensable a tels les propagandistes - et tous les esper•an-
tistes le sont.- : ils y trouvero.:st des indications précieuses.

Je le recommande en toute conviction.
IV. Presa esperantista societo, 33, rue I.acéperle, Paris.
A) 7'ii C%AItr. Pri ;scio-ererop.zi kif Es/ora:zfr, (t 2>C zo), 15

panoj. Prezo : fr. 0.15 Sin. 0,06.
En tin ei tre interesa broŝuro oui retrovas la ntetodccon, kiu karaktcrizas

S-ron Cart. Li konigas intcrsekve la azian kaj la eŭropan grupon kaj iliajn
subgrupujn kaj alvenas al la jena konkludo
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« Kio estas Esperanto rilate al la indo-eŭropaj lingvoj ?
» Per sia « Fundamenta i gi estas, por tiel diri, la rezultanto de la eŭropaj

lingvoj tiaj, kiaj ili ekzistis je la lino de l'XIXa jarcento.
s La Fundamenta sin apogis sur la tianlaj eŭropaj lingvoj. La nuna lingvo

sin apogas sur la Fundamento - artefarita tradicio - kaj, propramove, sen-
depende evoluas, kiel ĉiuj vivantaj eŭropaj lingvoj.

» Se el la interracia lingvo oni volus tari la konstantan rezultanton de
la saintempaĵ eŭropaj kaj ekster-cŭrop.lj lingvoj, kun èiant .angiganta fun-
dament°, la internacia lingvo estus Lian s: rêota, r`iain re:arota, neniam
propagandebla nek propagandinda. •

s Ions post ions ;'iuj samideanoj komprenos, ke la tiel nomitaj Funda-
mentistoj neniel kaj neniam estis netoleremaj tanatikuloj, sed simple estis
kaj estas praktikaj, progrese:naj homoj, kies singardemo kaj severeao devenas
de principoj starantaj sur serioza studo kaj ne de blindeco aŭ de senkurago ! »

La klera aŭtora bonvolu permesi al mi malgrandan rimarkon. l'arolante
pri la ,nalaIta gerJltana finan, , , li diras, ke gi post vivas en la lingvo llam-
landa, hel,nzda, platgermana kaj angla. Nu,la -Ilazlzlanda (kiun ni, 1 elgoj, pre-
feras nomi la /landra) kaj la ho/azrda lingvo estas la sama, pli bone dihnita
sub la komuna nomo nederlanda. :1mbati lingvoj havas la saman gramatikon,
vortaron kaj elparoladon. La «holaudaje libroj kaj ĵurnaloj estas legataj en
Belguj:_, kaj rcci;>r0ke ; en la teatroj de ambaŭ landoj oni ludas la samajn
teatrajoja, kaj laste la 3 t nederfand.z kongreso en Maastricht kunigis
aholandanojn' kaj t1andranojn. alterne tiuj kongresoj okazas en Holando
kaj en lielgujo, la proksima (1912) en antverpeno.

E_kzirtas tamen nial,ri nda diferenco inter la regiona elparolado de la
lingvo, sed saissals tcnomenon oni renkontas en ĉiuj landoj.

i3).... La bi.ilia prolety Ĉ:efz/lj!zlzo aliI.zii:zn.>lzcint:z /fs,'ranton, el Ia origi
nalo trakukita (mi x 18), t 8 pagoj. Prezo : Fr. 0.50 - Sm. 0.2.

Tre stranga verketo la 1 la hebrea te'csto, kiu, en tri ĉapitroj, enhavas
profetaĵojn el la Malnova 'I'estamento, ano-icantajn Esperanton, kiel ora-
kolojn de Jehovo.

C) STANISLAS Tosut. L z 2'oj! al Veto (i i x 18), 36 pagoj. Pcczo : Fr.
I. _= Sm. 0.4.

_iro da lilozofiaj pripensoj el kiuj la aŭtoro devenigas konkludojn, kiuj
kondukas al la « vojo al Vcro ».

La libro estos originale venkita en Esperanto ; gia enhavo estas interesa,
la stilo estas klara kaj la lingvo plej korekta.

D) Liter•alura almanake de :«Lingvo Internacia» pat 2910 (12 1/2x 17 112),
76 pagoj. Prezo : Fr. 3 - Sm. 1,2.

Tiu ĉi almanako enhavas retrospektivan artikolon de S-ro HoD1.Ëir pri
la jaro 1909kaj literaturajo;n de MARiE H.sNICEL, Cr.. BICF.NE.I.1.. GR.xnOsvsRI,
MARGARF,T JONES, VICENTE INGLADA, 1NADiNA Ko1.OwRAT, J. PARISOT,

EDsroND PRIVAT, J. REnDEa-Co1.AS, D-ro VALIENNE,' D-ro LEONO ZAMENiIOF

kaj P. DE 1,EsyEr.. La plimulto el ili estas originale verkitaj.

La nunjara almanako pruvas evidente la literaturajn ccojn de nia lingvo.

(âia legado ege ĉarmas kaj la libro estas despli atinda, ĉar gi enhavas
la portretojn de Hector Hodler, Marie Hankel, Margaret Jones, Nadina
Kolow•rat, Edmond Privat kaj S ino Reddet Colas.

V. Heckners Verlag, 4Voltcnbi.ittel.
A) H. C. ANDERSEN. fildolibrv sen bildoj, esperantigis laŭ la dana originalo

Prof, D-ro SIEGFRIED LEDERER (12 >( 17), 36 pagoj, bindita. Prezo-ne montrata.
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I3) G. E. L1 SING. --- i!IPInra 2.a'i7 l^^crnhe!in , komedío en kvin aktoj, esper-
antigita de AnoeF REJNK1NG (12 )< [7),34 pakoj. Prezo Mk. 1.25 = Sm. o,,.

Per Esperanto la tuta nmoudo baldair konatikos kun la plej rimark-
indaj literatura;oj ,Ie eiuj popoloj. Tiamaniere intcrnaciirŭs ankaŭ la du
supre nomitaj verkoj de plej famaj aŭtoroj : la. kortuUnta kaj simpatia
Glana rakontisto Andersen, kaj la entinenta germiana verkisto kaj filozofo
Lessing.

En la esperantan tekston de e Mima von Barnhelm » glitis kelkaj
eraroj, tanin niontrataj sur la lasta pako de la libro, kaj facile korekteblaj.

VI. Librairie de 1'Eaperanto, i;, rue Montmartre, Paris.
A) ADWI.E liAM11. — l'4' en adora ni esto ! El franca lingvo

tradukis E. XAMto ([ 2 [5), 40 pagoj. Prezo Fr. 1 = 5m. o,4..
En titi elegante presita kaj per du bildoj ornamita libro la ailtorino

pentras ta konsolajojn, kiujn firma kredo kaj soja sento povas doni al
malsanuloj. linon kelkaj diskutealaj formoj kaj evidentaj preseraroj la
libro estas rckomendinda al tiuj personoj, kiuj Eat.as la pritraktitan temon,

B) B. H ENYSCK. — Peijekla .furrisf ri , uni' akta konicdio. El franca lingvo
tradukita de E. R.4Mo (12 X 18),32 pakoj. Prezo : Fr. o.5o — Sm. o 2.

Bonstila, humora teatrajeto, skribita por 3 sinjoroj kaj 5 sinjorinoj,
kaj rekoiuendata al la esperantistaj grupoj kiuj organizas festojn.

VII. Office central espérantiste, 5r, rue de Clichy, Park.
G1 \ !':RAr. SN:r3ERI', membre de l'institut de France.  — La Langue art.ti-

liraire Esperas > (26 X, [6), 16 pages. Prix : Fr. 0,25 	 Sin. o,t.
Cette brochure est extraite de la revue c Documents du Progrès >,

numéro d'avril 191o. Elle traite la question de l'acceptation d'une langue
auxiliaire internationale.

[.e fait que l'elnquent article a été publié par la revue importante
t Documents du Progrès n prouve, que dans les milieux scientifiques on
s'intcresse de plus en plus ;t l'important probleme, dont ]'Esperanto
constitue la solution.

VIII. Uni versala Esperantia Librejo, [a, rue de la Bourse, Genève.
A) 	 — La construction /ogrlue des mars en Eaf'eran?a> (1; ).< t 1), 84

pages, suivi de Erraki,l el Addrn Heine, 8 pages. l'ri x ; Sm. o.65.
Le livre d'Atitido remplit une lacune, que nos adversaires ont maintes

fois exploitée pour nous combattre, et les théories qu'il présente, tout
en étant neuves, sont justes, et ne manqueront pas d'avoir une grande
influence sur l'évolution de notre langue.

Une étude approfondie de L'Esperanto et des critiques qu'on lui a oppo-
sées a conduit l'auteur ii la conclusion, que la structure de la langue de
Zamenhof est tuut à fait logique et que celle ci dépend de la construc-
tion de chaque mot considéré isolement, et qu'elle n'a pas besoin de
rigides règles de dérivation.

1lntido constate que l'emploi de certains suffixes ne se justifie pas
toujoui s et préconise rirgino, vualriizno, gra i iu, au lieu de virgiilinl', illalrie-
uh/eo, grandeco. Par contre il recommande l'introduction de

Ac péjoratifs : ĉevala&, une rosse ;
Oz multiplicité de parties semblables : p'î-o:a, poreux, et,
Iz enduire garnir de : najli2i, garnir de clous (différent de nafli, clouer).
IL détend l'usage de baldaii, ne» -gai), contre ceux qui leur préfèrent

barde, marge. et montre que l'expression : estus boue diri, etc. est plus logique
que estas bona, car une phrase n'est complète que lorsqu'elle contient un
substantif, un adjectif et un verbe.
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La place me fait défaut pour donna , une anell•s.• .t. aadlaie ds Ime
remarquable de Antido, que j'engage vorment a lire •t a  ^aJ►r•r

B) AN L ID). — 	 Aro de to a,►r(/.[iu /d •a 	 w $'rrttp lito

al la akademio esperantista (t8 X 26), t 2 pako). l'retto : ur nk►nlr*l•
Esperinde la Akademio plej tav.mie akreplos I* propontqn dr le I kg*

verkinto, kaj donos al ili la uticialan sankclnn.
iX. A. J. Witteryck, 4, Nieuwe Wandeling, Dru mex
A. J. WITTE'.tveK. — Esperanto, volledige ,praakletu, met oellenseiggin

en sleutel (20 X 10), 42 bladz. Prijs : Vr. o. to tint, 0.04
Dit boekje is nagenoeg eene vertaling van /.'/i■peranto pour h'N►, minar

door den h Wittervck uitgegeven. liet is niet alleen een degelijk Irer•
boekje, maar tevens een uitmuntend propagandamiddel, dat belangrt)ke
bijzonderheden bevat over den huidigen toestand van onze taai en har•
verspreiding, en degenen ontmaskert, die Esperanto willen verdrinken dom
het plagiaat, gekend onder den naam c Ido s.

Allen die het met de esperantische propagande wel [nemen, heb-
ben het grootste belang in de verspreiding van het nieuwe werkje van
onzen ijverigen pionier \Vitter3•ck.

X. J. L. Bruijn, librejo ESPERO, Weimarstraat, 225, I lago (den Haag),
Nederlando.

Esperantista murkalendaro /'or 1911. Prezo : Fr. 1.5o 5m. o,6.
Neniu tago sen Esperanto ! Sub tiu devizo nia vigla kunbatalanto

S-ro Bruijn publikigis murkalendaron por 1911, kiun mi plenkontide re-
komendas al tiuj esperantistoj. La enhavo, vcrkita de samideanoj el 22
landoj, estas plej diversa, éiam interplena. La ildo estas tre koketa.

La belgaj esperantistoj bonvolu mendi la murkalendaron te la Centra
Esperanfisla Belge oficejo, 20, Vondelstraat, Antwerpen (rue Vondel, Anvers).

Oni petas senkulpigi la novan prokraston de la apero de la Aldono al
la Plena Vortaro de S-ro Bŭirac. I.a kaŭzo de tio estas, ke la aldono
trovikis, dum la verkado kaj prezado ntent, multe pli grandampleksa ol
oni antaûvidis. Pro la sauta motivo, oni estis devigata litnigi al la jam
antaŭmcndintaj aéctantoj la senpagan sendon de la aldono ; tiuj poste
mendontoj estas petataj sendi kun la mendo la sumon de 1 fr. 5o por
ricevi sin afrantite. ()ni esperas, ke la presado estos baldaŭ finita kaj
ke la aldono antaŭ ne longe aperos.

Pro manko de spaco en la nuna niliilero, la reccnzo de diversaj libroj kaj
broeuroj estas prokrastala.

AMA'l'US.

LITERATURA FAKO
DOLORO
	 LARMOJ

Doloro, vi manko de Bojo, 	 Larmoj, fluu, bonfarantaj,
Vi estas l'anima solec', 	 Vi, êiela konsolaj',
Sopiroj mistere flugantaj,	 Vi de l' koroj suferantaj
Kriego de malfelicet. 	 Plidolĉiga troplenaj'1

Doloro, vi mordas longdaŭre, 	 De l' mateno de l' vivado,
Veneno dum tuta vivad';

	
Fluu kis la lasta hor',

Atakas vi ankaŭ subite, 	 Csar nur longa suferado
Kompikas felii a estad'. 	 Estas gi, kaj nur dolor',
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Doloro, vi venas kun ploroj,
Kaj tuj plidolCias safer',
Sed kiam vi mordas silento .
Plendindaj ni estas sur ter'.

(Februaro 1910).

Fluu , larmoj bo nfaranta j ,

Fluu g;s ]a lasta bor'.
Vi de I' koroj troamantaj
KonsoIato en dnlor' !

MA 1A l os b:N.AER.

EKKANTTJ BIRDARO !

I"'ietc tagitas. – La sonoriLar-o
De l' urbaj pre'ejoj soierie ekbruas.
Homaro dcnovc la viron ckfuas
La suno rebri las ! Ekkantu birdaro !

kantu !ĉar oni hodiari ci lestes
La viran printempon del'tiejunularo. .
.^iftugu pregejen ! vi baldaŭ Geestos
Ekko'nunii;on... l' kkantu birdaro  !

La tempo rapid.ts. Forli ngasdekjaro.
Kaj je 1, en somera vctero,alrenas
L.age:junularo, plenkreska, promenas
Gefianĉiginta... Ekkentu birdaro !

Trideko da jaroj ekpasas... forigas...
En tago aŭtuna, ja nur Lonataro
Jarn geydzi inta interrekonicas...
LaLlante l'edaccon...ekkantu birdaro

Kaj pusic,jcn estas la maiiunularo ..
Per kanto ja venos al gi tentemo u :
Per kanto, vespere, juri`,os la koro...
Plej bele ekkantu, ekkantu birdaro !

Sed fi ne, besto loj, en vintra sezono,
Se. nokte, vi haltus ĉe iu tomharo...
—Car tic ripo,as je L)ia dispono
Amikaj la miaj.,. ne kantu birdaro.

R.1v'uo\ u LEsEUL.

LA STELARO

Al S-ro VAN nte.ttt i'LESr-ANDEI.HOF, prezidanto de la l3elga Ligo Esperantista.

Sur la ĉielo j:ĉiu vespero
Kiout da brilaj steletuj mi vidas  !

Ili arable ridetas aI uii.
Ĉ:iau^ laŭdata ja estu sur tero
Dian la For 	: nur gi ja tragvidas
Tu tan stetaron kreitan de gi.

— Mia infan', ĉiutenlpe ja estos
Nesurnigcala rnultego da steloj
Prave, sed kion respondos nun vi
litant mi diros kaj ankaŭ atestos
Ke jam de longe eĉ sub la ĉieloj
Estas stcicta multeg' tie Ci

— \li ne komprenas. Steletoj Cielaj
Nokte lumigas al ni tre utile,
Ankaŭ stttiie, kaj kial do ni
Terajn la stelojn b. zonas ? La belaj
Viaj parolaj por mi ne facile
Estas kredindaj ; vi ercas pri mi.

— Nu do, steleto de l' tero ne estas
Astro brulanta sed simple emblemo,
Verda, stelforma ; homaro per gi
Tamen de longe sub lumo kunrestas
Lumo de plej filantropa verkeuw,
Lumo necesa por eiu naci'l

— Kial vi finas la jenan komparon '
Kia do estas la celo, mi petas,
De tin lum:l, ĉar vere al mi
Ne estis eble ;is nun divenaron
Tian Llarigi, ĉar tiam, mi vetas,
Ûiu ja tion demandus al si.

— Stelo i.i.cla, nu, ĉiujn kunigas
Ĉiujn per I luno nui unu kaj sama,

personojn, kaj miru ne vi
Verda steleto nu, tiujn kunigas
Ankatï, por lingvon nur unu kaj fama 1
Per a Esperanto g, ja tio per gi.

—Bone, rtli estas nun ja kompreninta ;
Prava vi tute min estas, cetere,
Vere utila g; estas al ni.
Kiu sed estas la Famo kreinta
Lingvon la intcrnacian ? Car, vere,
Ne jam vi diris ĉi tion al mi.

---"fiel ja kiel ni ĉiam laŭdados
(Se per kanto La Forton, la Dian,
Pro l' Univ'erso kreita de gi,
(;iam nun pro Esperanto kantados,
Kiel dediĉon dankeme konscian
Himnon al ZAMENHOF ĉiu nad' !

RAYMOND LESEUL.
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