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La Contra Esteranti.,ta 1>elga Ojic,jo

(t'. E. 13. 0.) estas privata instituciu
lanta plifaciligi por la belgaj sarni-

dcanoj la aceton de csnerantistaj libroj,
jurnaluj, insignoj. propagandiloj, k. I. p.
Tamen >;i ne estas komerca afero ; iuj
profitoj estas rezervataj al la propaganda
de Esperanto en 13elgujo.

Libroj kaj ciuspecaj eldonaĵoj.

Fr. Swagers. — La gaia kantaro, 12 kantoj laŭ regionaj popolaj kunataj
melodioj. 	. 	 . 	 . 	fr. 0,25	 (to Sd.)

C. E. B. O. -- Belga Adr,'.;aro Esperanhista	 .	 fr. 0,50 (20 Sd.)
afrankite po t. l3elgujo fr. o,60. — Eksterlanden fr. 0,75 (3o Sd.)

A. J. Witteryck. — Het Esperanto in tian "essen, naar Cart en Pagnier.
fr. o,to 	 (24 Sd.)

S-ino Van Melckebeke-Var Hove. — Blinda Rozo, de Hendrik Con-
science, kun 4 bildoj . 	. 	. 	.	 - . 	 . 	fr. t,00	 (40 Sd.)

O. Van Schoor. — La turi.fo kun la verda sicle. Origrirnala monologo pur
Sinjoro. 	. 	. 	.	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	fr. o• 4o (16 Sd.)

Portnorfinta Dersuno, de R. Vermandere, kun surlignaj gravurujuj
fr. 2.50 (r Sm.)

A. J. Witteryck. — R /kaj Floroj E,terantista%, 3 libretoj de 24 pagoj
aro da humor-aĵuj, rite ilustritaj, tiu . 	.	 fr. 0,25 	 (to Sd.)

7orrt I'Ecperanto .	fr. 0,10	 ( 4 Sd.)
Das ,'anze E.,beranto . 	.	 .	 .	. 	 . 	.	 fr. 0,10 	 ( 4 Sd.)
Lsteranti.stra kantareto, ses belaj kantoj kun la notitaj mel.►dioj fr. o.5o(2o Sd.)
Esperantaj Slosiloj Ôeteta/. — Eldonu I ranca, angla, germana, holanda,

hispana, kataluna, sreda, rusa, china, hungara, rumana, portugala, boliema.
Rahaton po kvanto 	 . 	 fr. 0,07 ( 3 Sd.)

tlusiritaj fto. tkartoj kun bela portreto de D ro Zamenhof. t ekz. fr. o, to. —
12 ekz. fr. 1, ()O. — 25 ekz. fr. 1,75.

hcicgaj ilustritaj fa'ctkartoi de la .1ntrerpcna kongreso. La tuta seri0,
de 25 poStkartoj . 	. 	. 	.	 . 	 .	 . 	

•

	fr. 2.00
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Steloj (;asse, pingloj . 	 . 	. 	 fr. 1,00	 (40 Sd.)
I.	,  brocoj 	. 	 . 	 . 	fr. t,00	 (4o Sd.)
» , maigrandaj pingloj 	.	 . 	.	 . 	 fr. t oo 	 (40 Sd.)
» , pcmljuvelul por horlogotenoj, amibaüflanke emajlitaj.

Abonoj al Ciulandaj esperantistaj gazetoj.
ti,sperantaj Cckbankaj transpagiloj.
Mendo de tiusliecaj esperantistaj cldona)uj el ĉiuj lando.
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Ni

rami

 plenumas la malgajan devon sciigi vin pli la

morto de

SIN JUKt)

Amatus VAN DER BIEST -ANDELHOr
Komitatano kaj eks-Vicprezidanto de la Antverpena Grupo Esperantista,

Prezidanto de la Antverpena Grupo Esperantista Centra Komitato,

Eks-Prezidanto de la Belga Ligo Esperantista .

Cef-Redaktoro de Belga Esperantisto,

Prezidinto de la Sepa Kongreso,

Ano de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.

Duin la kvar lastaj jaroj, nia bedatirata sarnideano

dediĉis sian tutan vivon, siajn fortojn kaj sian nelace-

blan agemecon al la esperantista movado en Belglando.

Li mortis lundon, 22-an de Januaro, je la 5-a matene,

en la 62-a jaro de sia aĝo.

Lait lasta deziro de la bedaûrata mortinto la

enterigo estis simpla kaj intima.

GESAIRIDEANOJ KONSERVU LIAN MEMORON EN VIA KORO I

ANTVERPENA GRUPO ESPERANTTSTA.

.1NTVER PEN A ESPERANTISTA CENTRA KOMITATO,

BEL.r„. Lino ESPERANTiSTA.

Antverpeno, la 24-an de Januaro 1912.
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Amatus VAN DER BIEST -ANDELHOF
1850 - 1912

La terura — por neniu evitebla — morto, en la lasta
tempo talĉis en la rangoj de niaj eminentuloj. Domenech Serda,
la famkonata kataluna propagandisto, Siegfried Lederer, la
bedaltrata austria samideano, hukloro Robin la estro de la
runiano esperantistaro, falis en la lastaj tagoj, kaj jen Belga
Esperantisto havas taskon plej dolorplenan ipor plenumi. La
morto Kie Amatus Van der Biest-Andelliof, forrabita el niaj
vicoj, kelkajn semajojn nur post la brilegaj festoj de la Sepa
Kongreso, plenigas per funebra sento la koron de ĉiuj belgaj
gesamideanoj.

Amatus Van der Biest estis tre konata kaj estimata de
la belga samideanaro ; li efektive, de la momento kiam li
forlasis sian instruistan profesion, tute kaj tutkore sin dediĉis
al la esperanta movado en Belgujo.

Li estis nur de kelka tempo varbita por nia movado,
kiam okazis la unua kongreso de Boulogne. Scivolema, li
vojaĝis tien kaj el tiu unua internacia kunveno cle samideanoj,
1 i kunportis, por la sekvo de sia vivo, varinegan entuzias-
mon por nia movado. Li senĉese okupis sin pri, pro kaj por
Esperanto, lt faris multnombrajn nropagandajn parolojn,
esperantajn kursojn, poresperantajn artikolojn k. t. p. Kaj,
kiam en Aŭgusto 1908, la plejmulto de la Belgaj Liganoj ne
volis sekvi la reforinajn kontraŭ(uudamentajn ideojn de kelk-
aj estraranoj, la kunvenantaro vokis nian bedaŭratan amikon
al la prezidanteco. Kelkajn tagojn poste, kiam kvin aŭ ses
fervoruloj en Antverpeno starigis la novan esperantistan ĵurnal-
on, Belga Esperantisto, ili konfidis la Direktoran taskon al
Amatus Van der Biest-Andelhof.

Intersekve li estis komitatano kaj vicprezidanto de la
Antverpena Grupo Esperantista, prezidanto de la Antverpena
Centra Komitato, Prezidanto de la Belga Ligo, Ano de la
il: onstanta Kongresa Komitato kaj de la Lingva Komitato,
Direktoro de Belga Esperantisto kaj Prezidanto de la Sepo
por la Sepa.

Kiom da tempo, da laboro kaj da sindonemo li elspezis,
por plenumi tiujn multnombrajn taskojn, scias nur Ili kiuj
kun li kunlaboradis kaj estas ne nur flatema parolo sed pro-
funda veraĵo kiam ni skribas ke la morto de Amatus Van
der Biest-Andelhof estas grandega nekalkulebla perdo por la
Belga Esperantismo.

Krom tiuj kvalitoj de laboremo kaj sidonemo, ni povas
diri ke nia kara mortinto estis bonkora, sentema kaj simpa-
tia viro. Ni kiuj laboradis kun li kaj vojaâis kune kun li al
diversaj internaciaj kongresoj, scias, plibone ol kiu ajn, kian
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bonan koron posedis nia kara kaj bedaürata amiko. Pro vera
korfunebro ni ploras kaj doloras, pripensante ke nia karulo
foriris, sed lia ekzemplo estos por Ili ĉiuj incitilo, por ke ni
laboru, penadu kaj klopodu en la kampo de la pacema bata-
lado.

Multnombraj estas la leteroj, telegramoj kaj kartoj de
kondolenco, kiujn B. E., Belga Ligo, Sepo por la Sepa kaj
Antverpena Grupo ricevis ; inter ili, ni ne forgesu citi la
leteron de nia kara Majstro. Al ĉiuj samideanoj, kiuj par-
toprenis nian korfunebron, niajn plej sincerajn dankojn.

Kaj vi, amiko kara, vi mortis, sed via memoro neniam
mortos en nia koro ; via idealo ne mortos, ĉar via ekzemplo
subtenos nin en niaj laboroj ; kaj estos nia plej bona rekom-
penco, kiam ni ankaŭ forlasos la vivon,ke la restantoj bedatíros
nin kaj ke saine p.r ni oni diros kiel oni diras por vi.

Li laboris por idealo, li estis viro bonkora kaj simpatia,
ni konservos lian memoron en nia koro.

B. E.

IN MEMORIAM.
Se la tuta Esperantistaro perdis, i r la morto de la Prezidanto

de la Sepa Kongreso, eininentulon, kies nomo estas konata,
kaj estimata. en itlllt.ij landoj, mi porsotle perdis karan kaj
amatan amikon. Pro tio, permesu al mi esprimi. en la Revuo
kiun li direktis kaj multe amis, kelkajn vortojn pri la intima
karaktero de mia neniam forgesebla amiko, Amatus Van
der Biest estis vera esperantisto, lia tuta animo estis plena
je la intima ideo de Esperantismo ; la universala frateco inter
la tuta homaro. Lia lido en Esperanto estis senlima. Al ]i oni
povus doni la landon donitan iam al roin:ana estro ; « Li neniam
inalesperis pri la Respubliko ». Dum tiuj maltrankvilaj tagoj
kiam kelkaj, kiuj ŝajnis la apostoloj de nia movado, batalis
sekrete kontraü i , li neniam dubis pri la fina venko. Ofte
li diris al mi : « Ne timu ; ne li, ne iiii, ne iu, povus nun
» detrui Esperanton. Ni povas, aŭ helpi dun homeman movadon,
» kaj meriti la estontan bonfamon, aü esti pertiduloj, kaj gajni

la eterna•m malestimon de niaj posteuloj, sed la estonteco estas
» al Esperanto. »

Kara Amatus, a^íiaŭ , arm plivole gis la revido ; pri tiuj
grandaj temoj vi kaj mi plene konsentis, la morto ne longe
apartigos nin ; baldaŭ ni reciproke revidos unu la alian.

AUSTIN RICHARDSON.
Vic Prezidanto de la B. L. E.
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Nia movado en Gent, urbo
de la 4a Belga Kongreso,
Gento, la 7an de Januaro t9t2

Estimata Rerlakcio,
La artikolon pri la esperanta movado en Spa, kiu aperis

en la lasta N'' de B. E., interesp]ene mi legis, kaj dia legado
incitis min skribi kelkajn vortojn al vi pri la « Antatlenirado do
Esperanto en Gento.» Antati du jaroj, Esperanto estis kvazaü
nckonata en Gesto ; nur unu aŭ du esperantistojn kalkulis nia
urbo ! S-ro Sebruvns, la nutra prezidanto de la Genta grupo,
kiu tutsolc lernis Esperanton, allogita dc la beleco de nia lingvo
kaj de ĝia utileco, decidis organizi publikan esperantan kurson.

Nur kelkaj personoj respondis al lia alvoko, sed tamen, li
organizis la kurson, kiun mi havis la plezuron ĉeesti. Tiu unua
provo ne estis feliĉa ; nur tri lernantoj, el kiuj S-ro iJarbe, la
nuna vigla propagandisto el Genclbrugo, kaj mi, sekvis la kurson
: is kia fi no. Kvainkain tiu rezultato ne estis kuragiga. S ro
Sebruyns ne forlasis kuraĝon, kaj, kun la helpo de siaj eks-
lernantoj, clatlrigis la instruadon de Esperanto. Novajn kursojn
li organizis kaj, post multe da klopodoj kaj pacienco, la
enkonduko de Esperanto en nian urbon farigis pli kaj pli
grava. l'iani ni decidis starigi la «Gentan Esperantan Grupon ».
De tiu momento , apogataj liaj helpataj de niaj grupanoj, ni
]aboradis ĉiam kun pli da vigleco por propagandi nian karan
lingvon. Niajn alvokoju oni pri kaj pli atldis kaj ĉiutage pli
multaj venis la gelernantoj, el ĉiuj klasoj dc la societo kaj
diversagaj ; eĉ unu el ili estis okdek jara ! Estis la honorinda
S-ro \Villems, la filo de la famkonata S ro Frans-Jan Willems,
kiu dum sia tuta vivo bataladis por la renovigo de la flandra
lingvo. S-ro \Villems estas nun la vicprezidanto de nia grupo kaj
kun la plej granda fervoro, tnalgraü sia grandaĝo, ĉeestas ĉiajn
niajn kunvenoj n kaj bone scias Esperanton. Sed, el la lernantoj,
unu precipe distingiĝis kaj interesiĝis je nia lingvo kaj ĝia propag-
ando. Estis S io Alberto Maertens, nun honora prezidanto de nia
grupo, kiu, kvankam li estis lerninta dekclu lingvojn, ne ŝanceliĝis
lerni dektrian, kaj, mirimia rezultato, kvankam preskati sesdek-
jara, kaj post apenat 6 monataj da lernado, li sukcesplene akiris
la ateston pri esperanta profesora kapable. , ! De tiu momento,
li fari �is nia plej senlaca kaj sindoneina propagandisto. Okupante
la unuan lokon e1 la plej alta nmonlltimo de Gento (li estas grava
industriisto, konsulo de Aïtstrujo, prezidanto dc la Adntinistracia
konsilantaro de la ĉefa banko de (sento, – «Banque de Flandre,»
— k. c. ) li havas multe da influo kaj dun influon li ne imiarl,andas.
Dank'al liaj senĉesaj klopodoj nia grupo estas nun unu el la plej
prosperaj el Belgujo.
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La 29an de Oktobro, nia grupo donis grandan propagandan
feston dum kiu Sro Maertens faris Interesplenan paroladon pri
Esperanto ; tiu parolado faris grandan impreson sur la ĉeestantaro
kiu varme aplaŭdis lin. Tiu propaganda festo, kiun éeestis pli ol
500 personoj, el kiuj multe da eminentuloj el nia urbo, havis
grandan efikon por :tia movada dank'al la parolado de Sro Maertens.
De ĉiuj l;ankoj nun oni sin interesas pri Esperanto kaj ĉie en la
urbo oni aüdas favore paroli pri nia lingvo. La gentanoj diras al si
ke 'Esperanto devas esti serioza afero ĉar serioza viro kiel Sro
Maertens sin okupas pri ĝi.Tial ili venas al ni kun konfido. Kia di-
ferenco inter la komenciĝo de nia propagando kaj nun ! Antatt
nur kelka tempo kiam oni parolis al iu pri Esperanto, tuj moka
rideto aperis sur liajn lipojn kaj li levis la ..ultrojn respondanto:
ke Esperanto estis nur ridinda utopio kaj li ne estis for je opinii
lcc ĝiaj propaganclistoj estis danĝeraj frenezuloj ! Sed nun oni ne
ridetas plu.La okuloj inalfermiĝas ; la veron oni ne plu povas nei !
La urbestraro mem interesas sin pri nia afero. Dank'al la
senĉesaj klopodoj cle S-ro Maertens, la Skabeno de la Publika
Instruado permesis al ni malfermi du esperantajn kursojn por la
geinstruistoj. Tiuj kursoj okazas en koniunuma lernejo, kiun la
urbestraro metis afable je nia dispono, la Unua, por la instruistoj,
ĉiumardo, gvidata de S-ro Maertens mem ! kaj la dua, por la
instruistinoj, ĉiusabate, donata de mi. Cirkaü tridek lernantoj,
el kiuj kelkaj direktoroj de lernejo, ĉeestas fervore tiujn
kursojn. Antati la proksima kongreso, ni intencas okazigi
ekzamenon por la akiro de Esperanta profesora kapableco.
Jen gravega kaj ne esperita fakto por nia movado ? Ĉu ne estos
la geinstruistoj, kiujn oni (levas interesigi je nia afero ?
Ĉu ne estas la geinstruistoj kiuj estas la plej bone lokitaj por
progresigi ni:ini karan lingvon ? Ĉu ne estos per la geinstruistoj
ke Esperanto enkondukiĝos en la lernejoju ? Ĉu ne estos per
la geinstruistoj ke ni trafos la infanojn, kiuj devas esti la
éiama celo de niaj klopodoj por la fina venko ?

Cu ne estas kuraĝiga kaj ĝojiga konstati ke viro, kiel S-ro
Maertens, okupanta tian situacion, tiel fervore sin okupas pri
la propagando de nia sankta afero ? Ne kontenta pagi per sia
persono, li ankorat`í ĵus verkis atindan malgrandan gramatikon
pri Esperanto. Lia celo verkinte tiun gramatikon estis la nura
propagando. Li sendis sian verkon, subskribitan «Albert Maertens
Président d'honneur du groupe Espérantiste Gantois », al ĉiuj
la eminentuloj de nia urbo. Tio faras al ni la plej efikan
propagandon. Multaj personoj al kiuj S-ro Maertens sendis la
libron fariĝis jam protektantaj anoj de nia grupo kaj tiantaniere
Esperanto cuiras en la altan societon kiun precipe ni devas
interesigi pri nia afero.

Apenaü la kurso pr la geinstruistoj estas malferniita kaj la
ĉefpolicestro sciigis nin ke li estus feliĉa se ni povus organizi
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esperantan kurson ankail por la policanoj. Li opinias ke estus
bona afero ke la policanoj scius Esperanton por la internacia
ekspozicio kiu okazos la venontan jaron en nia urbo. Memkoiri-
preneblc ni tuj aranĝos la aferon. Gis nun pli ol 20 policestroj kaj
policanoj enskribiĝis por tial kurso. Okazas nun ĉiuscinajne en
Gent 6 esperantaj kursoj !

Vi do povas konstati ke la gentanoj ankaü ne dormas I La
Artevelde'aj idoj havas la kapon malmolan kaj kiam ili volas
ion, tion ili volas bone kaj obstine ; do, ili volas ke Esperanto
-ukcesu en Gent leajâi sukces9s se ne ili mortos je la tasko I

jam agenie laboras por nia kvara Belga kongreso, kiu,
kiel vi scias, okazos baldatí en Gent. Ci-tien, mi aldonas la
provizoran programon kaj mi esperas ke ĝi kontentigos la
knngrespartoprenontaj u.

Le kosto de la kongreskarto estos unu frankon.
La kosto de la festeno tri frankojn kaj duonon, Ers. 3.50

kun ducinbolelo da viuu.
La kosto de la vaporŝipa ekskurso unu frankon kaj kvarono,

Er.
La kongreskarto rajtigos partopreni la vesperfeston, senpage

viziti la niuzeojn, k. c.
La organiza komitato autaïidankeme ricevos plezure ĉiujn

proponojn kaj kritikojn farotajn de ]a grupoj at! de la dis.►j
geesperantistoj, rilate al la prograrno de la kongreso.

• 	La grupoj estas insiste kaj afable petataj, senprokraste, sin
okupi pri la ĉeesto al la kongreso. Speciala alvoko estas farata
al la prezidantoj de ĉiuj grupoj por ke ili de nun klopodu ĉc
siajn gegrupanojn por ke ili ĉeesto plejrnliltc kiel eble la kvaran.
Decas, ke post la 7a internacia, la 4a Belga Kongreso estu
vera sukceso kaj ke niaj gesamideanoj multnombre ĉeestu ,ĝin ;
estos la plej bona maniero vidigi al la neesperantistoj ke nia
afero estas jam çotenca.

Mi esperas ke B :aga Esperantisto bonvolos fari propagandon
ĉe siaj gelegantoj por ke ili venu ĉiuj al Gent. Ni povas certigi
ilin ke ili ricevos plej afablan akcepton kaj ke ili ne bedaûros
siatr vojaĝon.

Estas ankaü dezirinde ke la grupoj lernu la jam en B. E.
aperintajn aÇi aperontajn kantojn esperantajn por agrabligi niajn
kunvenojn dum la kongreso.

Pur ĉiuj sciigoj aû proponoj rilate al la kongreso oni bonvolu
sin turni al nti , kiu estas sekretario de l i organiza komitato.

Antaïidankante vin pro la artikolo kiun vi bon volos presigi en
B. E. pri « Esperanto en Gant » kaj pri nia kongreso, mi petas
vin bonvoli akcepti la esprimon de miaj plej sinceraj saniide-
anaj sentoj.
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PROVLZOR S PRO• •€RAM O
DE LA

IVa BEI.GA ESPERA'ITISTA KONGRESO
(GENT LA 26-27a DE MAJO 1912).

UN L A TAGO. (Dimanĉo).

9 1 2 h-ro. Kunveno de la gekongresanoj en .la kafejo « Cam-
brinus », Flatldrastrato, (Vlaanderenstraat - Rue
de Flandre) apud la stacidomo.

Io	 »	 Oficiala akcepto en la urbdomo.
II 	 »	 Jara ĝenerala kunveno de la « Belga Ligo Esper-

antista » en la Borso, (Kouter Place d'Armes).
I 	 »	 Festmanĝo en la granda salono de la Borso.( Kouter,

Place d'Armes).
3	 »	 Protnenadeto kaj vizito al ilorkulturejo en Gent-

brugo, kies Esperanta (grupo akceptos kaj kon-
dukos la gekongresanojn.

7	 » (Akurate). Granda kant- kaj drama esperanta festo en
la bela Franca Kome -lia Teatro : a Minard ».
(Oni ludos la tri esperantajn teatrajojn : « I'or
Kvietaj Personoj », esperantigita de Amatus,
« Duonsurda » kaj « La Fianĉiniĝo de Sovaĝuliil-
eto » originale verkitaj de Johanino Flourens,
(Roksano) la famnkonata francino kaj esperanta li-
teraturistino, el Béziers, kiu ĉeestos nian kon-
greson kaj eĉ ludos rolon.)

DUA TAGO. (Lundo).

Kunveno de la gekongresanoj en la kafejo « Cam-
brinus ».

Vizitado al la ĉefaj vidindajoj de la urbo.
Ekskurso per vaporŝipo laülonge la pentrindaj

riverbordoj de la rivero Leie-Lys.
Lattvola manĝo
Reveturo al Gent.

La Sekretario de la Organiza Komitato,
J-I .NRI PETIAU,

6o, Sint Lievenslaan, Gent.

Villa Universala Kongreso Esperantista
Krakovo, 11 — 18 augusto 1912 .

I)UA CIRKULERO.

La laboroj de la Organiza Komitato rapide marŝas an-
taïíen. — Multego da êiutage ricevataj korespondaĵoj kun inform-
petoj, konsiloj kaj proponoj montras, ke la Oka vekis viglan
intereson inter la diulandaj gesamideanoj. —

Ali,;oj. — La komitato eldonis aliĝilojn, kiuj estis sen -
ditaj al ĉiuj ĝisnunaj provizoraj aliĝintoj.  — La Kongresa
karto kostas Sm. 6.— -- 14.40. — Post ricevo tie aliĝo, akom-
panata de mono tuj estos sendita provizora kongreskarto kun
definitiva numero. — La unuaj kelkcent aligintoj ricevas kune
kun la provizora kongreskarto, kiel premion la belegan espe-
rantistan hinluon kun notoj. « La Tagiĝo, » verkitan de Sro.
A. Grabowski kaj Inalavare (lonacitan (le Sro. J. Günter,  re-
daktoro de « Pola Esperantisto. »

Familianoj, edzinoj kaj infanoj kune venantaj kun la l'ami-
liestro pagas nur Snl. 3.— kaj ricevas tn. suplementajn
kartojn, sed la kongresajn dokumentojn ricevas sole la fami-
liestro.

Same geblinduloj pagas duonan prezon, sed ili plenrajte
ĝuo, ĉiujn privilegiojn de la kongreso. -- i Kial doni al la
geblinduloj dokumentojn kaj presaĵojn kiujn ili tamen ne povas
legi ? Redakcio).

La kongresa karto Nro. 1. havas specialan karakteron,
ĉar ĝi estos aukcie vendita. — Ĝin ricevos tiu kongresano,
kiu ĝis la unua de majo oferos por ĝi la plej altan sumon.
Oni sendu proponojn !

Adreso. — La sola adreso de la organiza komitato estas
« Kongreso Esperantista en Krakovo, Aüstrio-Galicio ». — Kvan
kam ni skribis pri tio jam en nia unua cirkulero, tamen r:.
estas devigitaj ankoraŬ unu fojon tion ripeti, car kelkaj anoj
de la organiza komitato ricevis malpravajn plendojn, ke oni
ne sciigis la adreson de la sekretariejo. -- Guste por plifaciligi
la kongresan korespondadon, oni jam de longe klopodis kaj
sukcesis ricevi de la poŝta adnlinistracio specialan poĜtan keston.

Logado. — La loĝigan sekcion efike helpas la urbestraro,
kiu metis je disponoj de la komitato riĉan materialon kon-
cernantan ĉi tiun falson. — La preparaj labŭroj de la aludita
sekcio baldaŭ estos finitaj kaj ni povos en plej proksima estonto
publikigi tarifon kun prezoj de logado kaj manĝado.

Ĉar ni ricevis de diverslandaj studentoj avizojn, ke la stu-
dentaro intencas grandare partopreni en la Oka kongreso ni
zorgas por havigi al ili kiel eble plej malkaran loĝejon. —
Ni do sukcesis trovi por la studentoj agrablan hejmon, en kiu
la loĝado dum ses tagoj kostos nur Sm. 1.25.



-- 82 -

Ô/iciala hel/io — La Organiza Komitato sendis konformajn
petskribojn al n,iilisterio por publika instruado, niinisterio por fer-
vojoj, ministerie por publikaj laboroj kaj ministerio por Gali-
cio. — La galicia ministro dum speciala audienco fi rme promesis
al la komitato subtenadi ĝiajn klopodojn ĉe la aluditaj estraroj.-
Sanie estis sendita al hi provinca parlamento petskribo pri
subvencio, kiun subtenos la krakova urbestro, I)ro. Leo, estante
samtempe provinca deputato.

Gvidlibroj. — Estas presataj gvicllibroj tra Zakopane kaj
Tatroj, kie okazos postkongresa ekskurso, kaj speciala gvid-
libro tra krakovaj preĝejoj, famaj pro siaj multcnombraj art-
aĵoj. -- Laŭ sia eksteraĵo la cititaj gvicllibroj similos la gvidli-
bron tra Krakovo.

Akcettejo. — Por aranĝo de akceptejo kun apartenajo
(ski iboĉainbro, legejo, poŝtoficejo, vestejo, lavejoj, ktp. ). de eks-
pozicio kaj vendejo, la komitato ricevis la vastan kaj belegan
konstruajon de Komerca Akadeilrio, kiun la direktoro Sro.
Kannenberg, granda amiko de nia movado bonvolis doni je
dispono de la kongreso. —

Teatro. — Estos ludita « Mazepa » kortusanta tragedio de
Julius Slowacki. — La libron eldonis la .farmo Hachette & Co.
en Parizo, kie gi estas ricevebla por Fcs. 2. --. La tragedion
ludos la plej eminentaj aktoroj de krakova urba teatro. —

Li'eratura koukurso. — Ni varnle petas, ke bonvolemaj
personoj, instigitaj de nia unua cirkulero, prokrastu sian inten-
con pri difino de temoj kaj premioj, ĉar pri tiu grava punk-
to ni donos interesajn detalojn nur en la plej proksima cir-
kulero. —

Vojago al Krahovo. - — Ciu aliĝinto ricevas kune kun la
provizora kongreskarto, specialan tabelon de distancoj inter
Krakovo kaj 3o plej gravaj urboj en Europo kaj Azio. —
La tabelo montras detalajn prezojn de fervojoj (nur en unu
direkto -- ne ire kaj revene !) kaj la daŭron de la vojaĝo.  —

Pelo. — Fine grava Meto al êiuj sainideailoj, kun kiuj ni
interrilatus pri kongresaj aferoj : ili ne prokrastadu siajn res-
pondojn kaj tiaraniere ne malfruigadu niajn laborojn, memo-
rante la anglan proverbon : Time is money ». —

Loka Organiza Komitato.

La Fojaĝo de Ants'erpeno ĝis Krakovo, tra Berlino-Breslail,
kostas, duaklase : 36 sm 30 kaj triaklase : 23 sm r6, per rapida
vagonaro (dat'ir ) de la vojavo : 23 horŭjn).

La belgaj samideanoj, kiuj deziras ricevi aliĝilon por la 8a
kongreso, povas sin turni ankaŭ al la administracio de « Belga
Esperantisto » Kleine Beerstraat 45., Antwerpen.
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La Reĝo Alberto vizitis
la lastan bataiinton de 1830a

La Revo ĵus faris belegan pason kiu, nepridubeble, estos
taksata kiel ki meritas : li vizitis, mardon posttagmeze, en
Fcluy-Arquennes, la lastan postvivanton inter la batalintoj de
z83oa : S-ron Philippe Iumoulin.

Kio okazigis tiun revan iniciativon ? Jen. La faktoj ne estas
seninteresaj.

Antai'i kelka tempo, la brava Dumoulin, kies centclujaran
naskiktagon oni jus estis festinta, esprimis la bedaftron kiun
li sentus se li mortus ne koninte la rekon Alberto.

« Mi unufoje vidis lin », li diris, « sed li estis ankoraû
tro juna infano ». Kaj li aldiris nlelsnkolie : « Se nur mi havus
lian fotografajon.... »

Tiu fakto hazarde estis konigita al la Reĝo.
« Ne nur », deklaris la Statestro, « mi deziras ke Dumoulin

ricevu mian fotografajon, sed mi volas mem vin al li alporti ».
La volo de la Reĝo estis preciza. ()ni informi is pri la

savo de la inaljiina batalinto. « Bonega », estis la respondo.
Sed estis necese prepari la majunulon pri tiu vizito. Tro
forta emocio povus esti al li mortiga. Tial la Reĝo komisiis
S-ron Godefroid, sekretarion de la ordonoj, iri lundon al Feluv-
Arquennes por antatîiâciigi la maljunulon kaj liajn familianojn.

En Feluv-Arquennes, Philippe Dumoulin loĝas ĉe siaj
infanoj, kiuj havas tie kafejon tute malgrandan, sed beletan
kaj zorgitan. Kiam S-ro Godefroid penetris en la domon, estis
matene, kaj en malantaŭa Ĉambro, la maljuna batalinto m aten-
nlankis, ĉirkaùata de siaj du filinoj .

S-ro Godefroid diris sian titolon, kaj, rememoriginteladeziron
kiun S-ro Dumoulin estis espriminta, li sciigis lin ke la Reĝo
persone alportos al li sian fotografajon.

Dumoulin estas konservinta sian tutan memkonsciencon. Li
ekbruligis sian pipon, rigardis longteinpe la sonditon de la
regnestro kaj ekkriis ; « Estas erco. Mi ne kredas tion. La
Reko sin Benus por alporti al mi sian portreton. Ne, oni
mokas min. »

S-ro Godefroid insistis kaj fine konvinkis Dumoulin ke la
Reĝo vizitos lin en Feluy-Arquennes.

Tiain la maljunulo, pro nedirchla emocio, ekploregis :
« Se estas vere, tute vere, ke la Reĝo venu. Sed, » li

aldiris, « tio estas tamen honoro kiun mi neniam estus risk-
inta ambicii. » •

Tiam, post momento da silento, li ekkriis : « Vivu la
Reko, » kaj mardon, je l'komenco de la posttaginezo, la Stat-
estro, en simpla uniformo de letitenanto-gencralo, kaj akomp-
panata de S-ro Godefroid kaj. de l'komandanto de Posch,
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adjutantoficiro, forlasis aŭtomobilo la palacon de Bruselo por
veturi al Feluy-Arquennes, lokita je unu mejlo de Nivelles,
sur la voja, al Mons. Sed la sciigo jam disvastikis ; ki estis
rapide konita en Arquennes kaj en la ĉirkaŬaĵo, kaj pro tio,
la vojoj laŭveturitaj de la reĝa aŭtomobilo estis okupataj de
la loantaro kiu aklarnis la regnestron je lia pasado.

(juste je la dua kaj kvarono, mezo de la popolamaso, l'aïlto-
nlobilo haltis antaŭ la modesta domo de Philippe Iumoulin.
Do estis tute vere. Oni ne estis mokinta la InaljunLllon, kiu,
tute kurbiĝinta, emociata, tie staris sur la sojlo de sia domo,
ateudante la Reĝon. Kaj por akcepti lin, Dumoulin vestiĝis
per la blua kitelo kun nacikoloraj refaldaĵoj, kaj kapvestiĝis
per la ĉapo kun ruĝ — flav — kaj nigrakolora kokardo, kiun
portis la batalintoj de 183oa, kaj kiun ili elmontris tiel fiere
en la stratoj de la ĉefurbo, (ludi la traclicia pilgritno
al la Placo de l'Martiroj.

La centjarulo estis ĉirkaŭata de siaj infanoj, de siaj nepoj,
kaj tie estis ankaŭ la vilakestro, la parohestro, la ailtoritatuloj
kaj la kampogardisto, kiu estis surmetinta sian plej belan
unlforii on. "Tuj kiam li ekvidis la respektindan postvivanton
el niaj gloraj tagoj, la Reko iris al li kun etenditaj manoj ;
okazis longa premado, dum ektondris la « brave ! » kaj « vivu ! »

La Reĝo eniris en la modestan kafejon, kaj, ĉar la popol-
amaso estis (lensa, li iris en la fundan taunbron kun Dumou-
lin kaj liaj familianoj.

Sur pleto atendis botelo da ĉampanvino kaj kelkaj glasoj..
« Reĝa Morto, » diris Dumoulin, « vi akceptos trinkajon. »
— « Ne, ne, mi dankas pro via bona intenco, » respondis

la Reĝo.
Sed la maljuna batalinto ne estis kontenta. Li insistis.

« Jes, jes, » li diris, « la Reko ne rifuzos al  mi tiun plezuron. »
— « Akceptita », diris la regnestro, « mi intertostos kun

vi kaj trinkos je via bona sano. »
Oni saltigis la ŝtopilon. La glasoj estis plenigataj, kaj la

Reĝo, alproksimikante al la maljunulo, kiu sidis en sia apog-
se o, diris al li : « Mia brava Dumoulin, mi trinkas je via sano
kaj esperas ankoraŭ revidi vin. »

« Vivu la Roko », ekkriis Dumoulin. Kaj la Reĝo, kun
ĉarma simpleco, intertostis kun la tuta familio, kun la
vilaĝestro, kun la pastro, kaj ankaïi kun la kampogardisto...

Je tiu momento la regnestro donis al la batalinto u:iu el
siaj lastaj kaj plej belaj portretoj en ceremonia unifortno kaj
éirkaŭita per bela kadro.

Ĝis larmoj kortu ita, Duinoullil petis de la Statestro la
permeson ankoraŭ premi liajn ambaŭ manojn. Ĉiuj ploris,
kaj la Reko mem ne malplej impresiĝis. « Vivu la Reko !
Vivu la Reĝino ! Vivu la princoj ! » ekkriis ankoraŭ Dumoulin
kiam la Reĝo lin adiattis. Kiam la regnestro aperis sur 1

— 85 —

sojlo de la domo, li estis aplaŭdata de la popolamaso, kiu
ankoraŭ plimultiĝis, kaj ne estis senpene ke la reĝa aŭtomobilo
sukcesis ekmoviki meze de l'amasego.

Je la kvara kaj duono la Statestro reeniris en la palacon
de Bruselo.

El « Courrier du Soir », 17 Januaro 1912a,
esperantigis

Maria Posenaer.

R E LGA K RO IN I K O
Ni insiste pelas ĉiujn grupojn kaj ankaïc la disajn

samideanojn, ke ili sendu, kiel eble plej akurate, informojn
pri sia societo aŭ ĉiuspecajn sciigojn pri Esperanto, plej malfrrce
la 25an de tin monato, al « Belga Esperantisto », 20, Von-
delstraat (rue V'ondel), Anlraerjen (Anvers). Tre danke nia
redakcio ankaiï ricevos la jurnalojn, enhavantajn artikolojn
pri nia movado.

ANTWERPEN. — Antverpena Grupo Esperantista. — Sabaton
ian de Januaro la Antverpena Grupo inatiguris sian novan kunvenejon
en la Salono Peter Benoit, Bulvardo de komerco, 239. Tiuokaze oni
arangis intiman tcstkunvenon kiun partoprcnis ankaŭ samideanoj el la
diversaj antverpenaj grupoj kaj delegitoj el S-ta Mariaburgo kaj Boom.
Okazis paroladeto de la prezidanto kaj poste oni aŭdis kantojn de
S-oj Van de Velde kaj Van Schŭor, belan monologon de F-ino Gitïroid  kaj
agrablajn tr.elodiojn pur violon () de I"-ino Bevel. S° Amatus Van der Biest
malhelpata de grava malsano ĉecsti la kunvenon sendis leteron espriman-
ta r. liajn simpatiajn sentojn kaj lian bedaŭron esti en la ncebleco ĉeesti
la vesperkunvenon. La tuta ĉeestantaro laŭte aplaŭdis la proponon sendi
al la kara malsanulo telegramon kun dankesprimoj kaj kun sinceraj bonde-
ziroj de baldaŭa resanifo. Fine So Nelis, unu el la novaj lernantoj,
faris legadon de origanala verko. La kunveno fermigis je la 1t 1j2 kaj
ĉiuj ĉeestintoj laŭte aprobis la elekton de la nova kunvenejo.

L^ Verda Stelo.. —La 17an de Januaro okazis la jara generala kunveno
de tiu vigla grupo.

Post la kantado de la « Esperu » fortepiane akompanita de nia samidoarino
Maria Kiingelhoets, la prezidanto, S-ro Frans Schoofs, dankante la  anojn
pro ilia multnombra ĉeesto, malfermis la kunsidon.

T.a Sekretario logis la protokulon pri la antaŭa kunveno, kaj a raporton
pri la jaro 1911. En malmultaj vortoj li skizis la brilajn tagojn de la 7a
Tutmonda Kongreso de Esperanto.

Parolanta, pri la granda parto alportita al la sukceso de la kongreso,.
de la « Verda Stelo » li diris : « Je tiu okazo estas necese ke ni adresu
« niajn sincerajn dankesprimujn al nia estimata Prezidanto. Li estis Sepanu
e kaj direktis la malfacilan laboron pri loi;ado de la kongresanoj. Vi  ĉiuj
» scias ke, kie estas nia Schoofs, tie oni laboras, kaj tie la vorto « malsukceso »
» ne estas konata. Li ne nur alte tenis la bonan nomon de a La Verda Stelo »
» sed li eĉ pligrandigis gin. Mi do esperas esti la interpretanto de viaj sentoj,
» dankante lin pro lia ekzempla sintenado je tiu okazo kaj el la tuta
» koro mi diras : Vivu nia kara Prezidanto ! Viva nia sindonema Schools »
Tondraj kaj longedaŭraj aplaŭdoj montris sufiĉe ke la kunsidantaro kon -

sentis tutkore pri la vortoj de la Sekretariŭ.
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Per tiu raporto ankoraŭ, cksciis la anoj, ke la tri kursoj donita] de nia
prezidanto • dum la pasinta jaro estis sekvataj de proksimume 150 lernantoj.
• Post pritrakto de aliaj punktoj de administracia intereso (nombro de la
anoj, biblioteko, k. c.) tiu raporto 	 per vanna alvoko al la grupanoj
por regula ĉcesto ĉe la kunversaciaj kunvenoj, kies graveco, precipe por la
novaj esperantistoj kaj lernantoj estas neneigebla.

Sekvis, post lego de tiu raporto, voĉdono pri Rangoj proponitaj en la
rcgularo. De nun la tuta komitato estos ĉiujare reelektata (le la generala
kunveno. Laŭ tiu nova metodo oni tuj elektis la komitaton por la jaro 1912.
Jen la nomoj de la clektitaj komitatanoj :

F-ino Maria Klingelhoets, Sinjoroj W. de Koning, J. Fillet, J. Hermans.
J. Jacobs, Frans Schoofs, L. Van de Voorde kaj S. \Veizs.

La Prezidanto sciigas la kunsidantaron pri la organizo de nova kurso
komenconta la tian de Februaro. kaj okazonta ĉiun jaŭdon en la lernejo
de la Gr. Hondstraat ; li invitas insiste tiujn anojn varbi kiel eble plej
multe da lernantoj.

En clokventaj vortoj la Prezidanto dankas la simpatian samideanon
D-ro W. froeckacrt, de la Antverpena grupo, .pro sia afabla ĉeesto ĉe nia
kunveno, kaj esprimas la esperon lin vidi multfoje en nia mezo.

La administracia parto de la tagordo estante clĉerpila la kunsido estas
fermita je la Io I i2 h.

Kaj nun komencis la plej agrabla parto : la korcerteto. Kantoj kaj
muzikatidadoj sin sekvis alterne: Dank' al la afabla kunlahoro de F-ino kaj
S-ra Nabbé kaj de S-ro Olsson, fortepian-kaj mandolenludistoj tiu parto
bonege sukcesis. (xi sukcesis tiel bone ke la ĉeestantoj iom forgesis le rapi-
decon de ]'tempo kaj ke nur, kiam la sonorilo de l'pregejo ekbatis la
unuan matene, oni pensis pri foriro.

e
O

La 24an okazis la unua kunveno de la nova komitato kiu elektis sian
estraron jene : Prezidanto : Frans Schoofs ; Sekretario : L. Van de Voorde ;
Kasisto : Jul. Hermans ; Bibliotekisto : Jan Fillet.

La grupanoj kiuj ĉeestis je tiu sama vespero la perfektigan kurson
aŭskultis starante la malgajan komunikajon de la prezidanto pri la morto
de nia eminenta samideano Van der Biest-.- ndelhof, ki=: helpis al la detnitva
starigo de a La Verda Stelo. 8 LEONO.

— Grupo «Verda Standardo Ĵaŭdon ian de 1-'ebruaroen la Syndi-
kaat van Handel en Nijverheid, Korte Nieuwstraat .i4, en nia urbo, oni
starigis novan grupon sub la nomo e La l crda Standardo v Tiu nova grupo,
konsistanta el komercoticistoj, enhavas 21 anojn. Oni elektis kiel Prezidanto,
S•on Professoron A. Vermandel, kiel Sekretario S-on Cocks, kaj kiel Kasisto
S-on Fillet, la tri samideanoj kiuj multege klopodis pŭr la fondo de tiu
grupo. Nova kurso estos regule donata en la sidejo de la grupo. Kiel la
aliaj antverpenaj grupoj, la nova grupo abonis ĉiujn siajn anojn al la oficiala
bclga revuo - Belga Esperantisto. F. —

— Suda Lumo. —Tiu agema grupo sciigas nin ke organiz-
as koncerton kaj baton, je la 2a (le marto, je la 9a vespere,
en la Festsalono « Risquons Tout » Placo Leopold de Wael. La
komitato de « Suda Lumo » invitas éiujn gesamideanojn de Ant-
verpeno kaj éirkaŭajo por partopreni en tiu festo. Por kovri la
specialajn elspezojn, la organizantoj fiksis la personan enirpagon
je Fr. 0.50. — _\ ntverpenaj Esperantistoj :Ĉiuj suden !

— Suda Lumo. — La kurso malfermita antaŭ du monatoj tre grande
sukcesis. Preskaŭ ĉiuj la lernantoj regule ĉeestas la ĉiujaŭdan kurson
Ni multe Auldas tiun sukceson al nia agema samideano kaj profesoro.
S-ro J. Jacobs.
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BORGERHOUT. — Grupo Laboro. — Lundon la 22an je la ya vespere
okazis en la ordinara sidejo de la grupo la dua legadvespero. F-ino :Maria
Posenaer, la eminenta vic•prezidantico priparolis la rimarkindajn vidind-
ajojn de la malgranda insulo Ré. La paroladintiao kiu vizitis tiun belan
insuleton sukcesis dum preskaŭ tutan baron treege interesigi la attdantaron.

La prezidanto dankis van  ne la parolintinon kaj la aplatiduj de la
ĉeestantaro aprobis liajn parolojn.

S ro Van Schoor poste sciigis la morton de S•ro Amatus Van der
Biest Andelhof kaj ĉiuj samideanoj sin levis kiel signo de partopreno,

La kunveno fcrmii;is je la io 1/2a.
S-ru Untermann donacis du ekzemplerojn de sia verko « En Dangero »

por la grupa biblioteko. A. V.
CHARLEROI. — Por kuragigi la nove ali;intajn gelernantojn kaj

teni ilin kiel eble plej tnultnombre kaj lungdaose sub la vcrdstcla stan-
dardo, la karlorega grupo komprenis la nepran ncceson krei diversspecajn-
allogiloj::. Gi sukcesis decidi la urhestraron doni tnonan helpon da du cent
frankoj, kies ĉeta celo cstas ebligi la plej laboretnajn kaj progrcsantajn
lcrnantojn de la tiu i i jaraj kursoj, eeesti la proksiman nacian kongreson
en Gent. La grupo eble pligrandigos tiun sumon kaj dividos g;in en pre-
mioj de 25 frankoj minimume, kiuj estos disdŭnataj laŭ la sekvantaj kon-
diĉoj : I.a post.ulontoj almenati deksesjaraj, devos turni sin skribe al la pre-
zidanto de la grupo por sciigi sian deziron partopreni la disdonon. Hi
devos regule kaj diligente sekvi la publikan kurson kaj, je la finu de aprilo,
suhnïetiki al ekzameno antaii komitato konsistanta el karlorekaj grupanoj.

Plie, de tempo al tempo, lasi la financa stato de grupa monoskatoleto,
ĉiuj grupanoj, pr+iporcie al la nombro de siaj apudestoj ĉe la semajnaj
kunvenoj, partoprenas lotusnon de malgrandaj premioj. La lotajoj konsis-
tas el diversaj esperantistaj libroj aŭ revuabonoj.

— Sro Delavignette cl _herbes-le-Chitteau faris, la 24an de decembro,
paroladon pri esperanto ĉc la Kristana Unni ;o de Junuloj en vuurcelles.
La semaj ne perdigis. La unua esperanta kurso, organizata en la karlore ;aj
industriaj cirkaŭajoj, komencis tie la 14an de Januaro. r'i. estas farata
ĉiujatide vespere de karlorega grupano S-ro W. Ernst.

GENT. — Granda sukceso por nia movado.  — La komitato de
la ekspozicio internacia akceptis la propunon de S-ro Vermandel cl
Ant : erpeno, uzi la servojn de U. E. A. por propagandi la ekspozicion de
la proksima jaro. Oni dissendos esperantajn reklamilojn.

GENTBRUGO (apud Gent). — La juna grupo csperantista «ESPE1{O»
starigita la Izan de decembro 191 I festis sian deíinitivan fondigun la 24an
de Decembro 1911, en sia loko « Snoek-aa/ ». La agemaj grupanoj organizis
gravan koncerton ; la konataj kantistinoj Fraŭlinoj Van der Linden kaj Besmet,
kaj la Sinjoroj Cole Edmond, Fiz 1 kaj ian Bo.•rslae/e plenumis sian devon,
per kelkaj elektitaj kantoj, kiuj treege plaĉis al la multnombra ieestantaro.

• Fratilino Van Hecke deklainis talentc la konatan monologon « Si ne /egos

Kin e Sinjoro M. Penning ankatt deklamis perfekte la monologon « La turisto

kun la I orda S'eh, r. La profesoro S-ra J. Barbe-De-Knecf faris belegan
paroladon pri la deveno, la utileco kaj la tatigeco de la Zarnenhofa lingvo.

Fraŭlinoj Van Hecke k.t; Elegeest ludis mcritplene du kvarmanajn
muzikajojn. kaj la aliaj nelacigeblaj klubanoj finigis la feston per la teatrajn
a L'sscrantisten./itfde e Ilandra tradukajo de la konata verko de nia laborema
samideano S-ro D-ra W. Van der Biest.

La loko gustplene ornamita per floroj, plantoj kaj esperantaj flagetoj, tre
plaĉis al la grandega nombro da alvenintaj scivolemaj personoj. inter kiuj on
rimarkis la agemaln kunbatalantojn de la genta grupo, S-ro Albert Maertens
honora prezidanto, Ges-roj Sebruyns, Ges-roj Petiau, prezidanto kaj
sekretario, kaj aliaj anoj de ilia grupo; plie nia respektinda parohestro ;
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la skabeno S-ro Le Fèvcre de Tenhove, kaj multege da aliaj estimindaj
kunlohantoj ĉcestis nian unuan feston.

Super la scenejo brilegis granda verda stelo kies longaj brilaj radioj
travideblaj iniregis la tutan èecstantaron.

Duin momento da silento, nia nelacigebla S-ro Albert ;vlacrtens
supreniris la sccnejon, kaj per kelkaj elektitaj laŭdantoj frazoj esprimis sian
niiregon pri la laboremeco kaj la lerteco de la gentbruga grupo : li instigis la
anojn daŭrigi la laboron : li invitis la lernemajn ĉeestantojn cnskribihi por
sekvi la malfermotan kurson ; li fine atestis ke esperanto estas la vera
helplingro de l'estonta tempo.

Komitato de la Genthrugo grupo Espero :
Prezidanto, S-ro De Bruyker, Oscar, Klokstraat, 29, Gent ; Vic-

prezidanto, S-ro Patoor, Oscar ; Vtc-prezidantino F-ino Van Heck, Helène ;
Sekretario, S-ro Martens, Joseph, Kerkplcin, i, Gent ; Sekretariino, F-ino
Demol, Martha ; Kasistino F-ino Elegeest, Josephine ; Komitatanino, F ino
Dewulf. Anna ; K.omitatanino, F-ino Franck, Rachel ; Komitatano, S-ro De
Landsheere,Oct.: Komitatano, S-ro Penning Marinus ; Prolesoro. S-ro!-3arbe
De Knect.

IXELLES. — Nova Grupo. — La Teaching Club de Ixelles festis'
lundon isan de januaro la inatiguracion de la nova esperantista grupo.
La grupo Antai cn el Saint Gilles agema kunlaboradis por igi tiun feston
eble plej brila. ()ni riprczentis la komedion l'or Kvieta; Personoj liaj
l' Herita;;e Klodarec kaj S-ro Meynkerckcn faris [rance paroladon pri nia
lingvo.

• La sidejo de la nova grupo estas, 20, Berlinstrato, Ixelles, kaj la
komitato estas jena : Prezidanto, S-ro Lippens : Sekretario. S-ro De Lecncr,
69, rue Neuve, Bruxelles ; Kasistino, S-ino De Vlaminck : Bibliotekisto
S-ru Sel.

Ni bondcziras longan kaj hojan vivon al la nova grupo, kaj fervoran
por progresigi nian movadon. 	 D. L.

LIE(=0. — La deksepan de januaro, S-ro Doktoro Dupont  — la sin-
doncma prezidanto de la grupo « Beyn'o — Heŭzay'o Antaŭen invitita de
la societo » Les étudiants en licence commerciale, consulaire et coloniale
de la Liega universitato paroladis en tiu urbo en la unuaetaha salono de
la kafcjo. a Petit Trianon », Bulvardo de la Sauvenière.

Sinjoro Notermans profesoro de la tiea universitato prezidis tiun kun-
venon, kiun %eestis kvardeko da studentoj, sinjoroj e H. Bihain, vicprezidanto
de l'Antaŭen » kaj .1. Albert dclegito ĉe la e Belga ligo esperantista ».

S-ro Dupont parolas Pri la ncceseco de internacia lingvo; elekto de esperanto.

La parolanto per multaj pruvoj elmontras ke la internaciaj rilatoj seneese
kreskegantaj trudas interkomprenilon por la divcrsnaciaj homoj. Universala
lingvo — èie la sama — estos frata ligilo inter la popoloj. Frata ligilo inter
la popoloj estos universala lingvo ĉie la sama. Per korckta, pentrinda, klara
lingvo la honorinda parolanto elmontras la kvalitojn de esperanto. Tiu lingvo
pŭsedas simplegan, rimarkindan gramatikon, logikan konjugacion kaj riĉegan
vortfurmadon. Pro tiuj profitoj tiun lingvon oni devas elekti.

Meze la plej religia silento dum preskaŭ du horoj oni aŭskultas S-ron
Dupont. Viglaj aplaŭdoj salutis lian paroladan finon kiuj pligrandigis kiam
S-ro Profesoro Notermans esprimis al la kuraga esperantisto siajn dankojn
kaj gratulojn. Unu el la studentojn, eldiris ankati dankemajn parolojn al la
sindoneuta propagandist.o, kiu por la dua fojo en Liei;o sindonis, por divastigi
nian karan lingvon. (_Tiam li pruntdonas al nia afero sian clokvencon, kaj
sian nedisputeblan talenton.

Sendube tiu ĉi propaganda parolado, tiel interesa, naskigos en la
industria urbo, kiu necese devas klopodi por disvastiho de sia komerco kaj
industrio en la fremdlandojn, la ideon lcrnadi la Zamenhofan lingvon.
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SINTE -MARIABURG. — La Gazet ian Sinle Mariahurg publikigas
ciustmajnc csperantajn novajojn.

— La grupo Verda flago datirigas la esperantan kurson kaj la gasto-
tablajn kunvenojn t iumarde en la salono de la Krüger 1Herbe>g, I41arialci.
.Ankaŭ negrupanaj samideanoj huas ĉiam bon venan akcepton en tiuj kunvenoj.

V. d. S.
SPA. — Dimanĉon, nian de Januaro, la Grupo de Spa organizis

sub la lerta direkto de S-ino D-rino Biske sukccsplenan feston.
Inter la grandnombra ĉeestantaro oni rimarkis S-ron Ahaton Richardson

kaj kelkajn el niaj plej fervoraj samidcanoj el Verviers.
Post koncerto, dum kiu la plej junaj el niaj Spa'aj samidcanoj kantis

bore diversajn himnojn, nia amiko Ferrand Mathieux, el Bruselo, paroladis
pri e Esperanto kaj Esperantismo ». Kolekto da lumhildoj kiun li montris
samtempe, tro efike pruvis la akiritajn rezultatojn de nia movado.

Post la festo, la gesamideanoj gaje kunvenis ĉc la sidejo de la grupo
kie manheto estis organizita.

Diversaj tostoj estis farataj kaj S-ino Biske, dank'al kies agemeco kaj
ĉiama laborado ni ŝuldas la organizadon de unu el la plej prosperaj belgaj
grupoj, ricevis merititajn gratulojn.

	MO<

EKSTERLANDA KRONIKO
Anglujo. — Antati kaj post la Kristnaska festo, la fervoro de l'Espc-

rantistoj ĉiain pligranditas kaj okazis propagandaj paroladoj en diversaj
lokoj — ekz. antati la fonogralia societo en la Cripplegate Institute ; plie
en Norfolk.

En Australio okazis en Oktobro la unua kongreso sub plej alta patro
nado. (nin malfermis Lia Ekscel. « Moŝto Sir » Dar . Bort Bosanquet, K.
C. M. G„ G. C. V, O., en la universitato de Adelaide, dum la êeesto de
l'Kancelicro,kaj Vic-Kanceliero kaj iaj profesoroj de l'Universitato. Plie la ĉcf-
urbestro de Adelaidc, la r'efepiskopo kaj cpiskopo de Adelaide, la milita
komandanto de la urb( ) ; la ŝtata ĉefministro kaj financministro ; la minis-
troj de edukado kaj de agrikulturo, la ĉefurbestro kaj universitaj profesoroj.
La Ccfregisto de la ŝtato Sir I)a_v Bosanquet faris longan paroladon. Dudek
kvar delcgitoj de l'aliaj ŝtatoj ĉcestis kaj bone paroladis pri Esperanto ii-
latanta al scienco, arto, eduko, komerco, plezuro kaj fratcco ankaii pri hia
plezurcjo por blinduloj. La rezultu de l'kongreso estisstariho de Australia
Esperanta Asocio kaj la plezurdona parto estis ankaŭ plene kontentiga. Estis
chla la unua fojo ke la ŝtattstoj kaj estroj mem partoprenis kaj persone nial-
ferniis Esp. kongreson. La Australianoj varbis brave kaj efike.

rllarkonigranno (senfadena telegrafizio) sur la maro. S-o E. C. Reed speciala
Esp.delegite dc l'Rcgistaro de l' Unuigitaj Statoj, vojahante en la ŝipego Neder-
lando al Antverpena kongreso -- ricevis de Dr Vcmans,oficiala riprezentanto de
1' Usona ti War Ofice » kiu iom peste forvojaÇis en la Canadian ŝipegu
ankaü al Antverpeno — markonigramon sekvantan : Bonegan vojahon al
ĉiuj r•. — Dr Yemans tuj ricevis la jenan respondon » Gratulojn pro la Es-
peranto Sabato de la oficejo de l' Occanic (ŝipego). Tio estas la unua mar-
konigramo ricevito tic ĉi. — Subskribas : T. Harris, ('ef-manipulanto, —
l'oste alvenis en husta horo la respondo de S-ro Reed : 20 Esp. sendas
dankojn kaj saluton. Reed. — La Oceanic do estis inter la 2 aliaj sipoj kaj
ankaŭ ricevis la saluton kaj hazarde esperantisto estis la nianil ntlanto.

Ad.
Francujo. — Ekzemplo imitinda ' — Gra-a fakto okazis en Parizo la t 2an

de Decembro. Je l' fino de l' monata vespe.rman};o de l' pariza grupo, S-ru
Michelin,la mondfama katï cttkvendisto pronuncis belan paroladon kaj deklaris
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ke, por montri sian simpation al esperanto, li donis 20.000 frankojn disdonotajn
kiel premioj al la francaj esperantaj gelernantoj.

Estas nia eminenta samideano S-ro Archdeacon kiu varbis S ro Michelin.
J. A[zti;RE.

El Germanujo. — Kvankam mi tute ne §atas la verkadon de artikolo,
kaj raportoj — la neplumlertuloj inter la legantoj certe komprenos pro kio
— mi en tiu (i okazo volonte ekprenas la plumon. Kun granda plezuro mi
akceptis la proponon de miaj belgaj amikoj regule raporti pur I?e!y,t

Esteraniisty pri la esperanta movado en Germanujo. Mi plenumas per tio
devon de forta danko, kiun mi ŝuldas al la belgaj, speciale al la antwcrpen'aj
(Sinjoro redaktoro, mi petas, ne ankstataŭu w per v) samideanoj kiuj liavigas
al mi semajnon da belegaj tagoj dum la Sepa Kongreso ! Scd mi solenc
promesas ke mi klopodos kaj penos, por ne tro multe tedi la indulgemajn
lcgantojn per miaj modestaj raportoj.

Oni pardonu al mi tiun ĉi personan uverturon : en estonte,co mi neniam
plu parolos pri nii mem. Kaj nun mi rapidas al la temo.

Unue grava demando : ĉu Esperanto en Germanujo progresas ail ne
Kiu per « malferniitaj okuloj » observas la esperantan movadon en nia lando
tiu nepre devas jesi la demandon. La plej grandan meriton je tiu ĉi fakto

havas nia « Germana Esperanto-Asocio ', kiun S-ru BOURLE •r varmc laŭdis

en la lasta laborkttnsido de  la Scpa. La progresoj ja ne estas tiel grandaj kiel
tuj post la Kvara en Dresden kaj kief nun sendube en Rclgulo post la Sepa,
sed ili estas sufiĉe grandaj pur esti rimarkeblaj, dank'al la senlaca kaj la iplana
lahoro de nia asocio. Estas mirinde, kiel la sekretario de G. E. .1. la sindiko
de la komerca ĉambro en Brombcrg, D-ro KANDT. povas plenumi la grandan
laboron por Esperanto dum la cksterprofesia tempo ! Sed malgraŭ sia
okupiteco li detale respondas ĉiun leteron kaj eĉ skribas romansimilajn
leterojn ; tion almenaŭ asertas kelkaj mokcmuluj. 'tamen li ciatn trovas
tempon por preni sur sin novajn devojn pur Esperanto.

Sed neniu regulo sen escepto. Ankaii nia honorganizita asocio havas
sian escepton, farante gravan eraron : de post januaro 1912, gi ne plu havas
kiel oficialan organon la malnovan kaj gravan jurnalon . Germana
Esperantisto. r Anstatair tio ;i elektis oficiala organo « La Esperantisto r.,

fondita de S ro FRITZ SIMILAN. Kiel la anoj de G. E. A. akceptos la
novan oficialan organon, montros la est.onteco ; ĉiuokaze estas domage, ke la
estraro de G. E. A. ne trovis alian organon inter la diversaj propagandaj
gazetoj esperantaj de Germanujo.

Sed tiu ĉi okazintajo ne malhelpos nin kuragc iri nian vojon kaj obstine
celi la progreson de la esperanta movado en Germanujo. Kun bonaj esperoj
ni iras en la novan jaron, kiu por ni estu sanie sukcesa kiel pur niaj belgaj
samideanoj post la glora Sepa Kongrc'o ! Asc,us

Germanujo. — Reĝa biblioteko kaj muzco de Esperanto nun estas
tondita en Dresden, administrata de reba hihliotekisto, aranĝata en re};a
konstruajo. (;iu povas prunteprcni librojn, ĉiu povas vidi la valorajn manns-
kriptoln, totografajojn. bildojn, statistikojn k.  t. p. Pur ke tiu %i rega kolekto
estu kiel eble plej kompleta, ni petas tiujn geamikojn sendi iliajn verkojn
an literaturajojn aŭ presajujn. Eĉ nekomplet.aj jarkolcktoj de espvrantistaj
gazetoj, nuraj regelaroj, prezaroj, programoj k. t.. p. estas volonte akceptataj.
(;iujn donacojn oni sendu sub la adreso : Reba Biblioteko, Dresden-
Stândehaus, Zimmer 83 (Germanujo).

Httngarujo. — La plej amata esperanta gazeto de la maljunuloj kaj
junuloj, H,ingara Slrrdenlo fariĝis duonmonata. (ri pligrandigis sian redak-
toraron (inter kiuj trovigas : prof, Juhano Medgyesi, cand, mcd. Julio de
Bulvovozky, Matïro Beer ktp) pur ke gi povu dotale informi ĉiujn pri la
antanaj kongresaj, katolik-kongresaj, naci-kongresaj preparoj.

La Huugarlan :ra Esteranlet Socia°, kiu kunigis la du ekzistintajn
societojn, la 1-lungara Esperantisto Societo kaj « La Verda Standardo
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taris beneralan alvokon al la hungaraj geesperantistaj por ke ili kunhelpu
la komunaferon. Al tremdlandaj espera .listoj baldaŭ estos dissendataj cirku-
leraj pri la katolika, — kaj nacia kongresoj, okazontaj en Budapesto, dum la
somero 1912. Pur informoj sin turni al sekretaria oficejo de 11. E. S. Buda-
pest., IX iillos ut 59. —

Irlando. — Esperanto en Irlando ankoraŭ estas en la propaganda stato :
la afero progresadas maliapidc sed certe. Cetere en la kutima grupa kurso.
nia korespondanto organizis kuracistan klason kun la jenaj kiel lernantoj:
eksprczidantu de la rcba kolegio de medicinistoj, profcsoro de aku5prak-
tikado, sekretario de la lrlanda ntedicina asocio, eminenta okulkuracisto,
anesteziisto, k. a. La registristo ĝenerala por lilando kaj la helpa registristo
promesis ĉeesti : sed bedaŭrinde ĉi tiu eksuferis pneŭmonion ; sekve ambaîí
lorestas ; de la ta de marto li faros paroladon antan la tncdicina studentaro
kaj vidigos belegan serion de prikongresaj lumbildoj afable donacitaj de
S-ru Albert de Meyer el Antverpeno. La universitatestro multe interesis
sin pri la kunveno, kaj subtenis la parolactiston per siaj éeesto kaj rimarkoj.

ltalu,lo. — Sekve de la [tala Esperantista Kongreso, la Genova Esper-
anto-Unuigo fariĝis iniciatinto de grava ltala Esperanto-Asocio (1. S. A.)
kiu, organizita en regionaj komitatoj, havas sian centran sidejon en Genova
Salita Pollaiuoli 13. La 1. E. A. havas kiel oficialan organon la monatan
gazeton «lt.ala Esperantisto», kiu estas senpage sendita al ciuj membroj. La
samideanoj povas sin aboni je la prezo de ,in. 1.— jare.

En Genova la movado bone progresas. La Liguria lnstituto de Esper-
anto malfermis 6 kursojn en publikaj lernejoj kun la ĉcestado de pli ol 200
lernantoj. Novaj instiuistoj de Esperanto estis diplomitaj de la dirita
Instituto, La Asesoro de la Publika Instruado sendis gratulojn al la novaj
instruistoj.

La Genova Esperanto Unuiĝo kunigis la Liguriaj samideanojn en grava
festeno por festi la naskotagon. de nia kara Majstro, kaj malfermis, n
Salira Pollaiuoli 13, belan « Esperanto-Ilejmo » kiun ni esperas, vizitus
multenombre la eksterlandaj samideanoj.

Kun la ĉeestado de ĉirkaŭ 400 personoj nia kara amiko S-ro Privat
taris paroladon ĉe la salono de Popola I nivcrsitatu. Li ankaŭ vizitis la
Reĝon de ltalujo kaj la Ministron de la Publika Institlado, honorinda
Credaro. Ambaŭ akceptis lin tre favore kaj promesis helpi la esperantan
movadon. La Genovaj gazetoj Catlitro, Secolo XIX kaj Lavoro bone rilatas
pri nia movado,

Meksikujo. — La nova Ministro de Publika Instruado akceptis helpi
nin, clonante lokon kaj fumon pur nia societo ; tio Ci estas tie interesa
ĉar la antaŭa ntiniatro montris sin malamiko al nia hoinama ideo. Ni havas
novan grupon esperantan en Mazatlan, kies direktanto estas S-ro Jacinto
13eltran, Inspektoro de lumturoj en tiu haveno.

La nuna Prezidanto de la Meksika Societo Esperantista estas S-ro ingeniero
Mancera, Senatano, kaj la Vicprezidanto : S-ro D-ro Antbrosio Vargas. La
nunaj klopodoj de lastnotnita societo celas la starigon de Federacio de
ĉiuj Meksiklandaj esperantistaj grupoj, propono kiu ricevos baldaŭan
decidon. Ni notu ankan la starigon de nova grupo en Zomona, kiun ni
Suldas al la propagando de S-ru D-ro Vargas.

Skotlando. — Oni starigis novan kurson tiun ĉi monaton en
Edinhurgo pur preslaboristoj ; tiuj ĉi interesi ;is pri esperanto, pro la fakto
ke ilia firma presigis originalan romanon Esperanto verkitan de S ro Luyken
(« Paŭlo Debenhani N ). (:eestas pli ol dudek kursanoj.

La Skota Federacio Esperantista kaptis la okazon Ce grava instruista
kongreso okazinta en Edinburgo antaŭ kelkaj semajnoj, por disdonigi folie-
tojn pritraktantajn la programon de Esperanto en la tutmondaj lernejoj.

Skota jurnalo enhavis raporteton pri la malavara ago de S-ru Michelin,
• la bonekonata komercisto, kiu donacis premiojn por Esperantaj tenoj.
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S-ro Page faris tre sukcesan lekcion pri Esperanto ée pregeja kunve-
no ; la pastro prezidis kaj tridek personoj i:eestis. Je la fino kelkaj el la

interesituloj arangis rondon por studado de la lingvo.
Nia movado perdis bonan amikon per la jusokazinta morto de la

eksuncestro de Edinburgo. Sir .Tames Gibson. Li tre afable prezidis ĉe grava
propaganda kunveno de la Brita Esperantista Asocio arangita en la Skota

Nacia ckspozicio 19o5a. N. W.

DIVERSAJ INFORMOJ
La Komitato Esperantista en Capodistria dissendis la jenan

cirkuleron :
» Tre estimata Satnideaano

» Por propaganda celo ni arangos kiel eble plej baldaŭ esperantan
» ekspozicion en nia urbo.

» Tial ni estas petantaj Vian senfinan afablecon, bonvolu sendi al ni (éu

» prunte, ĉu donace) kiom da csperantajoj Vi povas.

» Se eble, ankaŭ bonvolu sendi Vian fotografajon kun Via subskribo.
» Ni esperas ke Vi, tre estimata Sinjoro. helpos certcge niajn klopod-

» ujn kaj tiel farinte Vi progresigos nian ideon.
» Dank ante Vin antaŭe, restas respektplcne

por la komitato :
ANTONIO- M1NUT'fI

instruisto

P. S.. La adreso estas :
» Sinjoro Antonio Minutti, por la Komitato Esperantista, CAPO,

» DISTRIA, palaco Percolt - de Foscarini, Via Eugenia. Donacoj  kaj

» pruntoj de éiu speco, ankaŭ rilataj al la movado en Via urbo.
» membrokartoj, dokurnentoj, informoj pri Viaj societoj, k. t. p. estos

• favore akccptataj. »
o o

Deziras korespondi : kun neanglaj samideanoj : S. Scrgcnto Laing

A.P.C., army pay office, British headquartcrs, Tientsin. Norda flinujo,
trans Sibcrio; per ilustritaj poŝtkartoj. kun éiulandaj samideanoj :
-- 

Rubcs Antal, aferisto de unuigo, Kôpdsd (Nyitra) Hungarlando :

— Vladimir Chotek, Kral. Vinohrady, Velchradsky 23, Praha, Bohemuju,

Aŭstrio.
— I-l. Heckmann, 1Vanhcimerstr. 147, Duisburg (Germanujo).

— ?osé M. Martinez, Apartado, 7o, Ciudad Gomez Palacio, Dgo. Repuhlica

de Mexico.
— Fr. Bienkowski, eef komisario en Zalcszczyki, Galicio Austrujo.

— Vaclav W. Sarima, Palackeho tr. 58. Praha - Karlin (Bohcmujo) deziras
korespondi kun ĉiu, pri politiko, nacia historio, literaturo, lingvoscienco ;
interŝangas ilustr. poŝkartojn, gazetojn (esp.)• scias boheman germanan,
francan, rusan kaj esperantan lingvojn.

— Divcrstlanke oni petas de ni sciigojn éu vivas ankorati S-ro Leonard

Buerbaum, Moretuslei, n° Go, Antverpeno, - ĉar diversaj samideanoj diras

ke ili ne ricevis respondon al sia korespondenco sendita al tin sinjoro.

—Ni havas la honoron konigi al vi la International CorrespondenceExcltange

(Internacia Koresponda luterlango), la komunikilo necesega por interŝango de
poŝtkartoj, leteroj, fotografajoj, poŝtmarkoj, ku; iozajoj k. c., kun  la tuta mondo.
Fondita en 1910, tiu societo jam sukcesis arigi grandan nombron da membroj
en ĉiuj mondpartoj. Diversaj informoj en tranca, angla, germana, hispana kaj
esperanta lingvoj aperas en la kluba gazeto, kiu donas ankaŭ priskribojn pri
landoj kaj urboj, poeziaĵojn, anckdotojn, verkitajn de la membroj mem. Tiu
gazeto aperas ĉiumonate.
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(injare la societo havas kunvenon. kiu estas sckvata de ekskurso en
regiono, kie gi okazas. En 191 r, la urbo Lukscmburgo estis elektita  kaj la
riprezentanto en tiu urbo kondukis la partoprenantojn al la ĉefaj vidindajoj de
la Grand-Duklando Luksetnburgo ; poste, la ckskursantoj vojagis en  Germanujo
Belgujo kaj l'rancujo. Duin 1912 nia kunveno okazas en Ipswich kaj ni vizitos
Londonon kaj la cent ran parton de Anglujo.

Malgraŭ la multaj profitoj havigataj de nia societo, la t`iujara kotizmono
estas nur 3 frankej por ĉiuj landoj.

La Direkciu de « I.C.E.
16. Avenue du Moulin, Forest (Bruselo)

o b 0
La eksportoficejo Georg. F. Klefe, Lubeck, Untertrave, 8/1, per esper-

anta cirkulcro informas la éiulandan samideanaron ke gi liveras al sia
klientaro ĉiun bezonatajon de metia, produkta aŭ industria devenu, dekndrilo gis aŭtomobilo kaj $lugmaŝino, je la plej favoraj kondiĉoj.

GRATULOJ
Niajn plej sincerajn gratulojn kaj korajn bondezirojn al

S-ino Oscar Van Schoor-De Wolf kaj al nia Redakciestro
okaze de la naskigo de ilia filino Leonia.

Xoax

BI BLICGRA F10
1. Imprimerie Paul Brodard, Coulotnmiers.
J. M. PICARD. — L'Esteran/o aa l'Eeolc, ou l'enseignement méthodiquede la Langue française aux enfants par l'Esperanto. Cours élémentaire(entre 7 et Io ans). Un volume (18X1r), 216+XXVII pages, cartonné.Prix non indiqué.
Bulgara Esperanta Biblioteko. -- N° 5-6 enliavas : La prnfiloj de

Esperanto. Pur kaj kturirah Esperanto. La Iah:rnaciaj in te,rilaatoj. (IL E. A, —celo, organizo, servoj, signifo) 52 pagoj, formata 13 X 19 : proza Sm. 0.20llavebla ĉe la rcdaktoro eldonanto IVAN II. KRES1ANOF ée ia universitatoça Sofia (Bulgarie)
E. Cefeĉ — Pluaj argumentai' pur pruvi ke la teorio : « La radikojen Esperanto havas gramatikan karakteron » koatratistaras la intencojn dela Fundamento. — Tre interesa broŝureto enhavanta en dek pagoj bone, pri -pensitajn argumentojn por pnivi la tezon de la verkisto.
Kolekto de la Revuo. — li. Boiras. — Vortaro de la oficialaj radikojde Esperanto — Paris Hachette — fr. o.5o (Sm. o.zo).
27 papa broŝureto enhavanta numcrigitajn la oficialajn radikojn deEsperanto lati Universala Vortaro kaj unua oficiala aldono. Tre utila purvcrkistoj kaj stude..toj.

NEKROLOGIO
D-ro G. Robin, Prezidanto de la « Rumana Esper-

antista Societo ». Direktoro de la gazeto « Danubo »
mortis la 26an de dec. apenati 42 jara.

La bedatirata mortinto kiu kun sia edzino kaj du
gefiletoj ĉeestis la 7-an kongreson, estis simpatia viro
kiu treege laboris por nia movado en Rumanujo. Lia
morto estas granda perdo por la Rumana Esperantistaro.
Al lia ploranta familio «Belga Esperantisto» prezentas
siajn sincerajn kondolencojn.
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Z. ADAM. (Zakrzewski)

Iiislariu de EsperailN
(Perle() / relniila en konkurso de « La Sep » 19II)

(I)aicria o)

» La principoj, sur kiuj ĝi estas fondita, estas en la tuto
» malcraraj : ĝia vortaro ne estas kreita lail la persona volo
kaj juĝo de l'aütoro » sed prenita cl lingvoj franca, gerntana kaj
angla kaj parte el la latina, kaj ĝi enhavas vortojn, kiuj estas
similaj en tiuj ĉi lingvoj ; estas nur faritaj kelkaj ŝanĝoj pro:
bonsoneco. Pro tio kaj pro ĝia gramati`o la lingvo estas
mirinde facila por lerni, prezentante neniajn el la kalejdos-
kopaj rompajoj kaj ŝirajoj de Volapuk. La gramatiko de tiu
lingvo estas el la plej simplaj, tiel simpla, kiel en nia propra
lingvo (angla) kaj la reguloj por kreado de vortoj estas ti.e'.
klaraj kaj tiel facilaj, ke la vortaro el railikvortoj povas esti
farita tre malgranda... -D-ro S., kiu skribas sub la nomo de
d-ro Esperanto, estas tre modesta en siaj postuloj kaj proponas
sian lingvon al la publika kritiko tra la tempo de unu jaro,
antati ol li donos al ĝi la finan formon. Post tiu fina trarigardo
kaj ŝanĝo li volas prezenti ĝin por publika uzado. Li .petas
siajn legantojn promesi lerni la lingvon nur tiam, se 10.000,006
personoj estos donitaj tian saman promeson. *Mi esperas, ke
la fina trarigardo de l' « Lingvo internacia » kondukos al la
bonigo de la eraroj, kiujn mi montris, kaj la tuta mondo povas
kuraĝe doni la petitan promeson » t').

Phillips proponis nur kelkajn ŝanĝojn.
Kiam Zamenhof cksciis, ke aiitoritata, scienca institucio

prenas sur sin efektivigon de lia malnova, duin tiom da jaroj
dezirita revo, pri internacia scienca kongreso por lingvo
internacia, li juĝis sian rolon -- plene finita.

Anstataü la projektitaj ses kajeroj li do eldonis malgran-
dan broŝuron ('') por sciigi la amikojn, « ke la tuta sorto
.de la lingvo internacia de min transiras en la manojn de la
kongreso, kaj la fina formo, kiun la kongreso donos al la
lingvo, devas esti leĝdonanta por ĉiuj amikoj (le la « Lingvo
internacia », se la kongreso eĉ trovus necesa ŝanĝi la lingvon
ĝis nere'zonebleco. Mia rolo — li skribis - nun estas finita,
kaj mia persono tute foriras de l'sceno... Al ;iuj ŝanĝoj, kiujn

(0) Henry l'hillips. <; An attempt towards an international Language

by Dr. Esperanto, translated by... Jr A, secretary of the American Philoso-
phical Societa•. Together with an english — international vocabulary_ coini-

piled by the translator.
(0°) Aldono al la « Dua libro de l'Lingvo internacia x+ Varsovio (C 'en

turo 6 (18) de Junio 1888) 20 pakoj.
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kongreso post fonda provado trovos necesaj, mi jam antatiel
donas mian plenan konsenton ».

« Pro tio la eldonado rie la ceteraj kajeroj de la « Dua
Libro » nun jam ne estas bezona, la nuna kajero estas
la lasta kaj la aŭtoro nun ĉesigas je eterne sian laboradon.
Ĉion, kion mi de nun faros ail skribos, mi faros jam kiel
simpla privata amiko de la lingvo internacia, havante nek
pli da kompetenteco, nek pli da nioralaj ail materialaj privi-
legioj, ol ĉiu alia »...

La kreinto, aŭtoro de la lingvo, metis sin propravole
kiel simpla laboristo en unu rangon kun ĉiuj aliaj. Bela kaj
malofta trajto de karaktero

Siajn lastajn dezirojn, kiel aŭtoro, Zamenhof resumas en
9 sekvantajn punktojn :

I) se utalgrat'i ĉio la kongreso ne efektiviĝos, tiam — sed
ne antaü kvin jaroj — la amikoj de lingvo internacia devas
organizi mem internac.an No11greson por decidi ^;anĝojli kaj
bonigojn ;

ellkoticlukas ŝanĝon, solan en la unua formo de la
liugvo, nome : austatatiigon de vortoj rilataj de la tipo :
kian, 1ict,i, ĉian,.. per kiam, licaaa , ĉiam... por difercncigi
de la akuzativo de kia, lia...

3) li permesas anstatailgi la signojn de la signitaj literoj é, ŝ,
per iaj ajn aliaj signoj aŭ per litero : ch, sh, gh — kaj ïc per

u, se tiuj literoj kreas malfacilajojn en la presejoj, en la tele-
gramoj k. c. ; la internaj signetoj povas ankaŭ esti signitaj per
apostrofoj alt baretoj : frat'ino, verk-e-lo....

4) li plene konsentas, ke lia vortaro ne estas plena, nek
sufiĉa.... (« se kun ĉiu vorto oni devus atendi, ĝis mi ĝin kreos,
tiatu la lingvo neniam estus finita, kaj ĉiam estus en depenclo de
mia persono »), sed li opinias, ke necesa estas nur unu komuna
runclainento (t. e. la unua broŝuro) ; ĉio cetera devas esti kreata
de la vivo. Sole kompetentaj devas esti en tio : talento, logiko kaj
leĝoj, kreitaj de la plej granda parto (le la verkautoj kaj
parolautoj .. .

« Se ia vorto — diras Zamenhof  — 110 estas trovata en la
vortaro, kiun mi eldonis, kaj oni ĝin 11e povas fari mem lasi la
reguloj de la internacia vortfarado, nek anstatanigi per alia
esprimo, — tiam ĉiu povas krei tiun vorton lais lia persona plaĉo ;
ankati se naskiĝ-us ia (lem - tndo stilistika au eĉ gramatika, ne
decidita klare en alia unua broŝuro, — ĉiu povas ĝin decidi laai
sia juĝo, kaj se vi volas scii, ĉu vi bone decidis tiun demandon,
turnu vin ne al mi, sed rigardu, kiel tiun demandon decidas la
plejrnulto de l'verkantoj. Ĉiu vorto, élu formo, kiu ne estas rekte
kontraŭ al jaro kreita gramatiko kaj vortaro, aü kontraü la logiko
aü la leĝoj, enkondukitaj de la plejrnulto de l'uzantoj, — estas
tute bona ; oni devas peni esprimadi siajn pensojn per la jam
estantaj vortoj kaj kreadi novajn vortojn nur tie, kie ili estas
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efektive necesaj, — kaj tiam, la vortoj nove kreataj estos nur
malofte disĵetitaj inter la rnulto cla vortoj jam konataj kaj povos
facile aliĝi al la lingvo kaj riĉigi ĝin, ne perdigante gian
ulitlformecon.

Tiaj novaj vortoj, kreataj de apartaj aŭtoroj, Zamenhof
konsideras, kiel provincalisnlojn en lingvoj naciaj kaj vidas en tio
nenian danĝeron : vortoj, kreitaj nsalfeliĉe, baldati percliĝos ;
vortoj sinonimaj, kreitaj de diversaj atttoroj, batalos inter si, ĝis
kiam unu formo praktiko elpuAos aliajn. Zamenhof do ne nur ne
malpermesas kreon cle novaj vortoj sed eĉ kuraĝigas memstaran
iniciativon de ĉiuj lingvanoj. Por faciligi interkomprcniĝon li
montras simplan rimedon : sufiĉas nsont( i en kranipoj signifon do
nova vorto enalia lingva, plej bone en franca, kiel plej disvast-
igita. La skribanto kaj la leganto, eĉ ne sciante lingvon francan,
facile trovos signifon de la vorto en siaj vortaroj naciaj-francaj.
Fine, por eviti riproĉon, ke li ne povas ail ne volas ellabori plenan
vortaron pro mal<liligenteco,Zauienitof klarigas : «por mi persono
estus kompieneb]e multe pli oportune teni la sorton cle l' lingvo
internaeia en miaj manoj ; sed mi deprenas de mi tutan atitorit-
aton nur tial, ke mi profunde kredas, ke lion postulas la interesoj
de l'afero. Sed, se la estonteco montros, ke mi eraris kaj ke plena
vortaro devas esti kreata de unu persono, ;a leganto ne forgesu,
ke tiri ja povas ĝin fari ankafl poste. Sed mi faros kin nur tiam, se
la tempo montros, ke ĝi estas efektive necesa ; »

5) Al riproĉo, kial li ne povas preni sur sin eldonols dc
naciaj vortaroj, de sistemaj kaj vastaj lernolibroj k. e., li
respondas per lerta rimarko : ĉiu estas egala morala kaj materiala
mastro de la lingvo, kiel mi nient ; « ĉiu do povas eldoni ĉiajn
necesajn verkojn, ne atendante ĝis mi tion faros... mi faris kion
mi povis : ke ĉiu amiko de la lingvo faru ankaü, kion li povas... »

6) Li promesas komenci baldati cldonadon de adresaroj de la
« promesintoj », kvankam multaj personoj, kiuj laboras pri la
afero kaj tute bone korespondas en lingvo internacia, ne sendis
« promesojn ».

7) fine Zamenhof turnas sin al siaj lingvanoj kun varma
peto, ke ĉiu laboru lati povo sen brue, diligente, konstante kaj ne

zorgante pri mokoj kaj indiferenteco. Ciu en sia lando devas
skribi pri la lingvo en plej legataj ĵurnaloj, devas korespondadi,
kolekti « promesojn. » Eĉ se ili neniam atingos la esperatan
nombron, ili montros konstantan senrompatl kreskon (le la afero.
Speciale alvokas Zamenhof siajn samideanojn al literaturaj laboroj,
ĉar nenio povas tiel bone ilnponi al la amaso, kiel konstantaj
signoj de vivo. Krom tio, ĉiu nova gramatiko kaj vortaro nacia
ne sole donos al tiu popolo la eblon alia al la homaro afero, sed
unutempe per u nu fojo donos al la tuta mondo la eblon kores-
pondi libere kun ĉiu ano de tiu popolo. (oni (levas eldoni pli
vastajn lernolibrojn, lais bonaj Metodoj, kun multaj ekzemploj,
ĉar la lernolibroj, kiujn -mi eldonis mem, estas tre malgrandaj
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kunpremitaj kaj faritaj nur por homoj pli
 — malpli instruitaj.

Firie,l;iel eble plej multe da verkoj en la lingvo internacia,origina-
laj art tradukitaj. Ciu el la amikoj de l'lingvo aparte povas ankafl
eldoni nur malmulte, sed se ĉiu cl ni farus tiun inalinulton, kiun
li povas, tian la literaturo cle ]'lingvo internacia rapide vastiĝus.
La eldonantaj de l'verkoj mi petas ankatt, ke en la fino cle ĉiu
verko, kiun ili eldonas, ili presu ĉiam la plej novan el la nomaroj.
Tre grava estas ankafl diligenta uzado de la lingvo en korespond-
ado kun amikoj kaj konataj aü eĉ kun nekonatoj. Ricevinte de
vi leteron internacian kaj kolnpreninto ĝin, kvankam li la lingvon
ne lernis, via adresito vidos praktike la oportunecon de l'lingvo,
kaj li komencos ĝin uz tdi menu : se li restos indiferenta, tiam
ricevinte kelkaj fojojn tiajn leterojn, li jam scios sufiĉe bone la
lingvon, tute ĝiti ne lerninte. Estus bone, se en ĉiuj urboj kaj
urbetoj estus kreitaj rondetoj por kune labori ».

La finaj vortoj de Zamenhof estis : « Titi ĉi libreto estas la
lasta vorto, kiun lui elparolas en rolo de aütoro. De tiu ĉi tago la
estoriteco de la lingvo internacia ne estas jam pli multe en miaj
manoj, ol en la manoj cle ĉiu alia amiko de la sankta ideo. Ciu
el vi povas nun fari por nia afero tiom same, kiom] riii, kaj multaj
el vi povas fari multe pli multe ol mi, ĉar mi estas sen kapitaloj
kaj el mia tempo, okupita de laboro por êiutaga pano, mi povas
oferi al la amata afero nur tre malgrandan parton. ]\li faris por la
afero ĉion, kion irli povis ».

Ni do vidas, !;e Zamenhof, forŝovinte sin mem lun plena
ofero cie sia propra sinamo, nenion tiel deziris, ol ke la afero de lia
lingvo pasu e:i manojn dc aŭtoritata scienca institucio.Liaj esperoj
sur la Filadolfia societo baldaii disblovikis ; al la dissendltaj invi-
toj, post longa atei to, alvenis — kvin respondoj I nana Scienca
Akademioen Kjobenhavn, Universitato de Edinburg. Aasserika
Societo « for advan_cnscnt of Sciences » kaj Franca Societo
Zoologia — promesis kunlaboradon ; kvinan respondon, rekte
kontraŭan, donis Londona Societo i^ilolo;ia . (')

Ripetiĝis historio malnova, kiu ofte okazas ĉe la apero de
novaj sciencaj teorioj aü praktikaj eltrovaĵoj. La sciencaj korpora-
cioj, pro tro granda singardeineco kaj scepticismo ail eĉ pro ku-
tima rutino, — mont ris sin ofte indiferentaj aŭ eĉ rekte kontratlaj,
Kioni (la novajoj akiris aprobon de universitatanoj nur tiam, kiam

jam sukcesis per propraj fortoj disrompi ĉiujn antaŭjuĝojn
kaj estis praktike clprovitaj !

Nur unu cirkunstanco klarigas ; is certa grado tiaman in-
diferentecon por la problemo de lingvo internaeia : ni (levas
memori, ke Esperanto aperis en momento, kiam la ideo de lingvo
internaeia estis tute senkreditigita en la ĝenerala opinio pro la
mal feliĉa pruvo cle Volapuk. Eĉ pli sinceraj adeptoj de tiu ĉi ideo

(a) Vcrsajne pro tio, ke }dia sekretario, AI..i. Ellis, estis tiam decidita
Vŭlapukisto,
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ekdubis, kiam ili vidis, kiel rapide estingiĝis unu post alia la unuaj
prosperaj rezultatoj de la propagando de tiu ĉi lingvo. Antaŭ
kelkaj jaroj oni kalkulis milionon (la volapukistoj, — inter kiuj
multaj eminentaj scienculoj ; ekzistis 283 societoj -- en sola
Parizo 14 kursoj, 1600 diplomituloj ; estis eldonitaj 316 lernolibroj
en 25 lingvoj, aperis 25 ĵurnaloj... kaj cl ĉio restis preskatt
nenio : apenaŭ malmultaj postsignoj — malgrandaj grupetoj de
obstinaj entuziasmuloj, precipe en kelkaj germanaj urboj kaj
inalatuikaj, koleraj rilatoj inter la episkopo Schleyer, aïítoro de la
lingvo kaj Wladiruir Rosenberg, aŭtoro de « ldiom Neutral »,
ĉefo de rcformistoj ! Jes, en tiu momento, Lingvo internacia
ŝajnis neatingebla utopio kaj la propaganda laboro de la unuaj
esperantistoj renkontis ĉie nur mokojn aŭ kritikeman indifer-
entecon.

IIa Epoko. Unuaj grupoj kaj organizacioj esperantaj

Nurnberg — Centro Esperantista — 1889-1895

Zamenhof tamen malgrati ĉio ne ĉesis labori. Lia alvoko al
kunlaborantoj ne restis sen respondo. Li eĉ atendis nelonge.
Baldaŭ okazis unua ĝoja fakto : li ricevis manskribaĵon de liter-
atura esperanta verko ! Antoni Grabowski, herniisto. laboranta
tiam en tekstila fabriko en Rusujo estis atttoro de tiu unua
literatura verko : de la tradukaĵo de « La Neĝa blovado » de
Puŝkin. (`)

Mankis tamen al Esperanto organizita sistema propaganda
agado ; ĉirkatr la Majstro grupiĝis kelkaj amikoj, pli aŭ malpli
« esperantigitaj » (ni notu en krampoj, ke la unua persono, kun
kiu Zamenhof unue povis paroli kaj parolis esperante, estis lia
kolego -- dro Alel: sandro Waldenbergh,) sed en Varsovio, pro

(e) Antoni Grabowski, naskita en Prusa Polujo en jaro 1837, estis
tiam heîniisto C:e tekstila fabriko de Ivanovo-Voznjcsensk en Rusujo.

Li intcresigis jam de longe pri la problemo de lingvo internacia

sed aligis al neniu el 	 gisnunaj projektoj. Nur kiam, cstante en
'foran, en jaro 1887, li aĉetis en ia libreju brouron de Zamenhof, li
tuj farigis varnia Esperantisto. En tiu éi tempo, intencante forveturi Rus-
ujon, li lernis lingvon rusan laai lcrnolibro germana de August I3oltz,
en kiu la e Nega Filovado » de PuSkin estis analizita en apartaj lecionoj.
Grabowski per elprovi la novan lingvon tradukis tiun éi verkon. Li estas
ankari aŭtoro de la dua, kvara kaj kvina esperanta] literaturajoj, nome,
latI bronologia ordo :

2) e La Gefratoj r, komedio de Goethe (1889).
Kondukanto internacia de l'intcrparolado » (1890).

5) x La Nova Jaro » de 13. Prus kaj a Janko Muzikanto » de Henrvk

Sienkiewic (189o).
La tria verko estis : s Princino Mary » de I.ermontow, tradukita de

E. de Wahl (1889).
De tiu momento Grabowski ne tesis okupi sin pri Esperanto, Cu kiel

energia plopagandisto, ĉu, dum kelva tempo (1896-1903), kiel reformisto
kaj fine denove kiel konservema zurganto de la lingvo. Ni havos okazon

ankoraü multfoje paroli pri liaj laboroj.
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kaŭzoj politikaj, oni ne povis tiam pensi eĉ en rev ij pri publika
agado. Troviĝis alia nlalproksima lando, kiu prenis sur sin
tiun ĉi taskon, dank al fervora kaj kuraô

-a agado de
unu el plej..meritplenaj hontoj en la esperanta afero.

Leopold Einstein, ĵurnalisto en Nurnberg, okupis sin jam
de longe pri historio (ie la homa civilizacio, kaj, inter aliaj,
ankaŭ pri lingvo internacia ; lia ĉefa verko pri tiu ĉi lasta temo
estis : « Zur geschichte der weltsprachlichenversuche von Leib-
nitz bis auf die Gegenwart.» Li estis volapukisto, kiam la broŝuro
de Zamenhof trafis en liajn manojn kaj tuj konvinkis lin. « La

'demando pri lingvo internacia estas definitive solvita » — skribis
• li al Zamenhof, - « èar oni ne povas revi pri pli simpla gramatiko
kaj nenia vortaro povas havi pli logikajn principojn. Se cĉ oni
trovas en la lingvo kelkajn erarojn, tio estas detaloj, kiujn on
povas ĉiam korekti, ne tuAante la principon mem : kun plena
trankvilo mi do povas komenci labori, sen timo, ke mi iam estos
devigita forjeti tiun ĉi aferon. »

Kvankam preskatr sesdekjara li ellernis Esperanton kaj
komencis vivan, energian propagandon kun vere junula energio.

Jam ok semajnojn poste li eldonis broŝuron, titoliton : « La
Lingvo Inernacia als beste Lĉsung des internationalen \Velt-
spracheproblems », kiu altiris sur lin laŭtajn, kolerajn riproĉojn
kaj malbenojn de liaj antatraj amikoj volapukistoj.

Sed tiŭ nur invitis Einstein al nova pli energia laboro. Li
respondis al siaj kontratruloj per nova broŝuro : «Weltsprachliche
Zeit u. Streitfragen », verko plej valora, kiu havis grandan
influan sur la movado en Gerinanujo kaj kreis fortan funda-
menton por Esperanto en du ĉi lando.

Bedaŭrinde, Einstein estis danĝere malsana : li mortis 8-an
de Septembro ligo. El sia dolora lito, kelkajn tagojn antatie,

'li skribis al Zamenhof leteron plenan de esperoj por la esper-
anta afero, kvazaŭ antatividante estonton : « mi jam ne vidos
la triuiufon de nia sankta afero, sed vi ne perdu, esperojn
i aĵ laboru : diversaj malhelpoj povas plimalfruigi kian progres-
son, sed nenio povas malhelpi al ĝia fina venko ».

Zamenhof prave diris, ke la nomo de Leopold Einstein
devas esti enskribita per oraj literoj en historio de Esperanto.
Liaj mallongaj, sed gravaj kaj seriozaj laboroj, baldaŭ alportis
neatenditan rezultaton, kiun oni povas konsideri, kiel unuan
venkan batalon esperantan : en Nurnberg, urbo, kiu estis unu
el plej fortaj centroj de Volapukismo, en decembro 1888, la
grava germana societo : « \ urnberger Weltsprache Verein »,
fondita l San de Februaro 1885, en sia plena ĝenerala kunveno,
laït propono de sia 1►1 , 'zidanto, Christian Schmidt, post varma
diskutado, decidis pur granda plejmulto da voĉoj (le siaj anoj
aliĝi al Esperanto !

Enpresita en Bayerlarhe Leitier . 	.  t 1, k:►4 12 1rgs.
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Titi societo estas do la unua esperantista organizacio. De tiu

momento la esperantista afero, kuŝanta gis nun sur ŝultroj de
u u u homo, trovis por sia kresko pli larĝan kaj fortan bazon.
Baldaŭ poste efektiviĝis la malnova revo de Zamenhof : en
Nurnberg aperis la unua esperanta ĵurnalo !

La plena titolo de la unua numero estis :
LA ESPERANTISTO.

Zeitschrift für die Freunde der Esper-
antosprache.

Herausgegeben unter de Mitwirkung
des l-)r. Esperanto (Dr.L.Samen hof)
von Chr. Schmidt, Vorstand des
\Veltsprachevcreins in Nürnberg.

Erschcint monatlich tinmal. Zu be-
stellen auf der Post und in der
Buchhandlung von Heerdegen -Bar-
I3eck in Nürnberg.

Prc:s t Mark für das Viert.cljahr
(durai die Post 1.15 Mk).

Anzeigen werden angenonuuen ZO 20
Pfennig für die lk titzeile.

Gazeto por la amikoj de la lingvo
Esperanto.

Sub la kunlahorado de L)r.Esperanto
(Dr. L.Zamenhof) eldonata de Chr.
Schmidt, prezidanto de la klubo
n ondlingva en Nürnberg.

Eliras unu fojon en la monato. Oni
povas aboni sur la poŝto kaj en la
Iihrejo de Heerdegen-Barbeck en
Xürnberg.

Kosto t marko pur 1 /4 de jaro (per la
poŝto t marko 15 pf.).

Anoncoj estas akceptataj pur 20 pfen-
igoj por la petitlinio .

Arr. r	 Nurnberg, r September 1S89 	 1. "ahrgang

La ĵurnalo eliradis ĉiuinonate, kun malgrandaj interronipoj
dum ses jaroj liaj estis en tiu epoko la ĉefa centro de la esper-
antista movado, ĉirl:aii kiu kuniis kaj alproksimiĝis ĉiuj tiarnaj
esperantistaj laboristoi.

Zamenhof komencis la unuan numeron per cleklaracio kon-
forma al ĉiuj liaj antaŭaj vortoj kaj agoj. Li deklaris, ke li neniam
volis esti leĝdonanto kaj ke la sorto de la lingvo trovas sin en
manoj de ĉiuj Esperantistoj. «Ĉio en la lingvo devas resti tiel,
kiel decidos la plejmulto, tute egale ĉu mi persone konsentos at5
ne. » Ni vidas tamen ke lia aŭtoritata opinio estis ankoraŭ
multfoje necesa por savi la aferon.

Jam en la tria numero de « Esperantisto » (2o Decembro 1889)
Zamenhof rcvenas al sia antaita ideo, kiu ŝajnis al li sola rimedo
por definitive solvi ĉiujn dubajn demandojn pri la lingvo.

« La kongreso esperata laŭ iniciativo de la Amerika Filo
zoha Societos- skribis li, - bedaŭrinde ne efektiviĝispro indiferer.-
teco de la instruituloj... La afero estas sen kondukanto, kvankam
de multaj flankoj oni turnas sin ankoraŭ al mi mem kun di-
versaj proponoi.. Mi ne havas jam privilegion nek akcepti, nek
malakcepti tiujn proponojn kaj fari en la lingvo ian .ŝanĝon htü
mia propra bontrovo... Ni bezonas havi ian Ligon aŭ Akademion,
kreitan de la esperantistoj kaj aŭtoritatan de ili. »

(Daiirigota }

t I :\ N1.\ 1.■EIZi1I1TA I'OR LA JARO 1912
MONO AL LA GAZETOTO

LA ONDO DE ESPERANTO
(lcrr^ fa adreso : Nioskvt^ , _Ruyujv, 7verskaja, 26.)

Duni la IV - a jaro de sia regula funkciado r La Ondo » senpagedonos al siaj abunantoj, krom 12 n -rrĉj (16 - 20 pagaj) la specialepor tiu celo tradukitan de Sint, M. Sidlovska ja, cefverkon de
rusa literaturo

" Prince Serebrjanij „ de TOLSTOJ
( 52-aêa. grandforl/!)ta /Órego , ,'ies pre Vo tor lit neaboaantaj

afrankite Sn1. 160).
Literat. konkursoj kun monprcmioj. Portretrij de konataj Esper-
antistoj. Beletristtko origin. k. traduk. Plena kroniko. l3ibliogratio.

Amuza fako. Korespondo tutmonda (poŝtk. ilustr.)
La abunl,agon (2 rubl. :: 2.120 Sm.) oni sendu al . Librej•Esperanto ti (26, Tverskaja, Moskvo. Ruettjo) ati al aliaj Es ,eilíhrej,,j, po.1 u . in.l,iIi	 r , ..;p„r^dkuiulli •, p;tpertnfoie att per hankeekt,j

`., , t('bli j i`e F in() Marta Posentter
S 	 h tt )( t l 't+ . ^ ;It t t:tt. 	 t k 	 lit 	 ( 	 0 lt011t10),

I' , u:'.`th nit

Ne ICI ez i. rit a,
IN i "ICTi _rinc)

o 20.14t,i Itl JOHANNA VAN WOUDE
t.m.KkA,•t It.1 I .‘ t irI 	InARIA POSENAER

Prezo : F'i•. 0.60

por la jaro
1 9 e :a

Dru A. L .traIn , re j a asesoro. Dresden
t .rmbatistila dataro kaj diversáj

n, moite pli apleksan ol en la
la aéetantojn de la libro pri

kaj pro tio la nova Poákalendaro
ti tisto.

la kompleta listo de la esperant-
en la pu kalendaro, aperos kiel

Prou lin In I •, 4 e	 I a ro (unua parto) o.So 11. (o..l000 Sm)
“•rinanujo o.to M. por ciuj aliaj landoj
M. r , H.075 Sin ).

Esperaiio Verlag Müller & Borelikrhrt 	 bit Llndenstr 18-19 	 kaj korespondantoj

O. Van Schoor
'.if 	 (Rue Vondel),

\ nvers)

FORNIORTINTA  DELSUNO
(ZALI-GE:C.R VAN ZON)

RENt VERIYIANDERE
F.SP1:ItAN•fIt;1TA l 	OSCAR VAN SCHOOR

kun surlignaj l,►iavut.rj„i .be H VAN OFFEL

Prezo : Fr. 2 50
mua

Esperantista Poskalendaro



Fremdlandal kurespondaqffij
It t. I,EOr R(t°;l.i\-Tc)c li .

JOHN LL!ND(;1Z 1',N
no Al ELA ;;E ER

M. \VIIITl: . 	 .

I)-ro G. JAMI::ON-JOH\` ON
H. Trt. TI IOM S l:N
ARGUS . 	 .

PENKO STOJKV
D-ro P. STANISI... 	.

Jrn,Es WOLF 	.
B. F . SCHUBERT .
Z1Attr hN- i , '.\I.Ml?I 	 't , tu>)

Pr 	` I;\'(tV"/K 1
J.	 1I/.I	 I; I	 .
I.^t. 	 .t. NIL 01. \ I

Pt  Ami 	\ ;

I1'.^. t 	1 t, 	 1^t )c'It p.

Iïrakow — (Polujo)
Hedenzor'a, (Svedujt ^)

Londono, (Anglujo)
Edinburgo, (Skotlando)
Dublin, Orlando)
Kristianta, (Norweguju)
lier lin, (Gerrnanujo)
Trojah, (Bulgarujo)
Vinkovci, (liroatujo)
La Chaux de Fonds Srisujo)
11',ishingtr►n, D. G. (Usono)
I.isbono (Portugalujtp)
Itudabest (1 lung.)
161 ir t,illo (I"rancujo)

nmrupujo)

I  	 I ,

OElgaj korespondanloj
lt.
It
(ent
liorger•htnit
Charlero n
Antvcrpen ^ r

-- 1, 	 uj u ,j kiuj n< j,t.n respondis nian leteron, bonvoltt sen-
di ai ni la nomon de sia korespondanto.

•A♦♦■■•Â ∎∎••••ÂsAÂÂIkAAÂÂÀÂÂIl a■ @ aAI•
••
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•

q.	Intorne..hi kuj ulutn4►ttattt jurntalo por kolektantoj —3—

ABONOJ KUN PREIVIIO.) 	 :. Fr. (CQ,8CD S.)
• UM

l' I:'rltiOPV,1O n'Ott, i'AlielAJ 	 ►1 1U, KA'I'hi'l'A Fr 1,85
UNU KVAItt INIA ANI+NCO

TRA LA FILATELIO

D A° VERDY
TROYES

+' l L A T!1 L I STO
(or F4ANCUJO)

La Siropo de I'Ibalejo Simla Paulo
estas la sola radikala kaj nemalutila 'sattigilt► por 'J USO
KOKLUŜO. MALVARMUMO, LARINGI".CO,  JJRONSITO,
IN] LUENZO, .\ .SI'MO, PLEŬREZIU, MALARIO,  KATARO,
GORvDOLORO kaj ĜIUSPECAJ MALSANOJ de la BRUSTO,
PULMOJ kaj SPIRORGANOJ.

Prezo : 1 1 botelo Fr. 2 ;	 1, 2 Fr, 4 ; --- 1 1 F r. 7
Centra tene jo : L. J. AK. .Ert ,

RO TTERDAIYI (Rolando).
\ĉetebla en la farmaciejo ED. CUVELIER, Strato Potgieter, 3. Antwerpen

mieraefflowissimmisimo

•

Ilaveblaj Ĝe D-ro W. Van der Biest
	76, Minderbroedersrui 	 (Canal 	 des 	 Recollets)

Antwerpen (Anvers)

Em. VAN DRIESSCHE
POR KVETAJ PEPOR KvIETAJ PERSONOJ

[JNt .-\. 	TA 	J	 ) 11.I';I_)i_ ET( )
esperantigita de AMATUS

ludita dumi la 78 i.nternacia gongreso de Esperanto

Prezo : Fr. 0.50

D -ro W. VAN DER BIEST r'.

0 		 Amours Espéran tistes -
VAUDEVILLE EN UN ACTE

PREZO : Fr. 0.35

D -ro W. 	 VAN 	DER BIEST
A 	 A
si NE LEGOSGIN

MONOLOGO
premiita rie la Belga Ligo Esfera,e!isla kaj

dirita dum la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto

PREZO : Fr. 0.35

.

4

°
-

GERMA 	SPEF MITU TO
Duoiiinonate gazetopor la disvastigodelaj111 g 1'Ĉ) +spo atlttr

La gazeto aperas en du eldonoj, kiuj durpntnonate alternas.
Eldono,A, eliranta la 5 an de an monata. cclas la propagan-

don por Esperanto 	 Cd enhavos titir1latajn artikolojn en germana
kej esperanta lingvoj 	kaj kronikojn pri la germana kaj 	internacia
Esperan to-mo ado.

Eldono B, eliranta la 20 an de ĉiu monato, estas pure litera-
tura. Gia enhavo konsistas el 	 pli malpli facilaj legajoj 	 kiel eble
plej honstilaj, ekzercoj kun apuda germana teksto, 	por kornencantrrj
kaj 	por progresintoj,	 hibliugraiio,	 konkursoj,	 praktikaj	 konsiloj,
enigma parto k. t. p.

--

^x

Jara abonpr•e o hot	 Gernnanu o 	kaj 	Atistrio- Fiungarujo 4 M.
(z Sin.), pur êiuj aliaj landoj 2.250 Sm..

La abonoj nur komeneigas en Januaro, Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Laitdezire uni povas atarlr aboni ,`:'rf ' n f! .u/t.baii lrtfr ;end.+tenda/

,Ido ,ai por la d,, oio de la supre tnont ri t,t] prezoj.

Verlag Molle 6A ULUI L de iŝ à,1ĝFumelo 	D91 Ul
. 	 . 	 ' •



'-n ol aĉeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn :^n
Anglajn Bierojn turnu vin al la firnio

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 219-221, I.ozanastraat, Anvers-Antwerpen.

SoJa fabrikailto de la "Cliksiro Esperallto"
Prezo de unu botelo : Fr. 2,50 � I Sm.

EDGARD SELENS
OFICIALA MON ANGISTO DE LA

SEPA TXTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO

5 1, VESTINGSTRAAT, (Rue des Fortifications)

ĈEKOJ INTERNACIAJ. SANGO DE FREMDA MONO.

Oni parolas kaj korespondas en Esperanto.
neAS:21■111/21/ZeSe	 Ale

La ĉie uzata Esperantista stelo .;
GASSE

Butontrua broéo : I ekz.  + fr.;
IO ekz. 8 fr. — Kravatpinglo
1 ekz. i fr. ; l:o ekz. 6 fr.

PRESEJO &

LITOGRAFEJO
DE

J. J. Ratillex
3, Lange Nietlwstr. Antwerpen.

Telefono 315

Ce tzu 2i ir,no estas a1 irehla la
Es f eran ti sta Paperarv

Supera Kvalito
so folioj kaj 5o kovertoj kun la

êi supra vinjeto.
PREZO : FR. -1.50.

Atrankite sendita en Belglando,fr 1 ,75
n » Eksterlan-

den 	 Fr. 2,— (Sm. 0.80)

Lítografiitaj vizitkartoj kun verda stelo
Fr. 4 p. Loo. (Sut 1.60)

♦-N--N-♦• N --N-•• *o N -ON-N-♦

♦ -N-N-N-N-N--••--N -s• •  N-♦
MIunata organo de la Rumanaj kal

13ulgaraj Esperantistoj

4df0►
INTERNACIA GAZETO

(32 p., 16 X 24)

—o— nur en Esperanto —o-
Redaktata kun la kunlaborado de

eminentaj direrslandaj Esperant-
istoj.

Fundamenta. korekta stilo ! Plej enha-
vorira ' Plej malkara !

RE1)ARCIU ADMINISTRAC10

5, Str. 1. C. BRATIANU

BOCURESTI (RumanuJO)

Jara abono : 1.40 S (Fr. 3.50)

SitYc•hl;enr: n-ru nur kentrait — — -

-- — — -- -- — — respondkupono

1'TUBO '
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