
4-a jaro. — N-ro 5 (41). 	 Marto 1912.

BEL6A ESPERANTISTO
 REVUO

Oficiala Organo de la Belga Ligo Esserantista                    

REDAKCIO

Oscar VAN SCHOOR

20, Vondelstraat

ANTVERPENO

ADMINISTRACIO :

Frans SCHOOFS

45, Kleine Beerstraat

ANTVERPENO                    

ENHAVO : El la lando kaj urbo de la ()ka kongreso ; Historia skizo de
Krakovo. -- Esperantisto Kardinalo. — Altrzinga Rekompenco. — La Espero. — La
Kristnaska anser°. — Tria Ci rkulcro de la 8- Universala Kongreso.  — Belga Kroniko. —
Ekstcrlanda Kroniko. — Bibliografie. — Kurioza Matematika Tcoremo. — Diversaj
Intormoj. •–llumorajoj. — Historio de Esperanto (3).

UNIT IV UMERO : Fr. 0.40 Sn2. 0. 1 6

AIVTVERPEIV O
- 1912 -



Centra Esperantista Belga Oficejo
20, Vondelstraat, 20 ANTWERPEN (ANVERS).

d*•

Mendo de tiu-
specaj esperantistaj
eldona)oj, I i b ro j,
muziko, k. t. p. cl
tiuj landoj.

Abonoj al iuj

esperantistoj gazet  •

oj kaj revuoj.

Esperantaj ĉekoj
kaj transpagiloj.

ge

Belga L igo Esperantista
ĉtuJARA xoTiznĴo

(JAARLIJKSCHE BIJDRAGE — COTISATION ANNUELLE ):
Ordinaraj membroj (Gewone leden. — Membres ordinaires). 	. 	Fr. i.00
Protektantaj membroj (Beschermende leden. —Membres protecteurs). e to.00
Bonfarantaj membroj (Leden -weldoeners. — Membres bienfaiteurs. » 25.00

Honora Komitato
S-roj F. COCA, skabenude la Publika lnstruadu, Ixelles.
D-ro V. DESGUIN, skabeno de la •'uhlika Instroado, Antwerpen.
C.H. DESSAIN, urbestro de Mechelen.
DEVREUI, urbestro, Charleroi.
DEWANDRE, skabeno de la Publika Instruado, Charleroi.
DUBOIS, direktoro de la Supera Komerca Lernejo, Antwerpen.
D -ro GASTER, direktoro de la Germana Lernejo, Antwerpen.
Senatano HOUZEAU DE LAHA1 E, Mons.
Frato IZIDORO, profesoro Ce la Re. a Instituto de Surtmutuloj kaj de Blind-

uloj, Woluwe-Bruselo.
Senatano LAFONTAINE, Bruselo.
O. ORBAN, profesoro Ce la Universitato, Liè re.
PASTUR, konstanta depatato de la provinco, Iarcinelle.
Barono RUZETTE-VAN CALOEN DE I3ASSh.t:HE?1I, provincestro de

Okcidenta Flandro, Brugge.
J. SCHRAMME, advokato, skabeno de la Publika Instruado, Brugge.
J. SPINHAYER, sbakeno, Verviers.
D-ro R. VAN MELCKEBEKE, hemiisto, Antwerpen.

s

AGA DA KOMITATO
Prezidanto : S-ro A. J. Witteryck, 4, Nieuwe Wandeling, Brugge.
Vicprczidanto : S-ro Pastro Richardson kaj S-ro L. Delvaux.
(;enerala Sekretario: S-ro L. Champy, 1g, I,ange Herenthalsstraat, Antwerpen.
Kasisto : S-ro F. Mathieux, 49, Marché-aux-Poulets, Bruxelles.

MEMBROJ ELEKTITAJ DE LA ĜENERALA KUNVENO
S-roj K. Babilon (Boom), L. Champy (Antwerpen), D-ro Dupont (Beyne-

Ileusav), Jos. Parotte (Verviers), Pastro Richardson (Bruxelles), kaj Osc. Van
Schoor (Antwerpen).

DELEGITOJ DE LA GRUPOJ
ANTWERPEN (iLatverpena Grupo Esperantista), S-roj Ad. Finet, D-ru W. Van

der Biest.
• (La Perds Ste/n), S-roj J. Hermans, Frans Schoofs.
• (La Suda Lumo), S-ru F. Van Gansen.
» (Es»rama Unuigo), S-ro B. de Vries.

Bt:RCHEMI ( Berc/te»la Gru» Esperantista), S-•u A. De la Have.
BEST. HEVSAY (An/den), S-roj Jules Albert. Jean Scuvee.
Boot (Nomma Grupo Esperanti ,ta), S-ro Jules Clerhaut.
BORGERHOUT (Lahoro), F-no Maria Poscnaet - .
BatI E (Nruga Grupo Esperantista), F-ino B. I.edrne, S-ro A
BRUXELLES (llrusela Grien Es eran/ista), S-ro F. Mathieux.

>► 	 (La Zamenhof), S-ro Victor Lamberts.
CtLtR1.EROI (kar/oreka Grupo Esperantista), S-ro L. Delvaux.
(;ENT (Gen ta Grapo ('.site ranlisia), S-ro Sebruyns-Vromant.
Hor (Esperantista Grupo), S-ro H. Thiry
LIlb. F. (Esperantista gru») S-ro Simon Vatriquant.
-MECHELEN (3fe/i/ena Grupo Esperantista), S-ro L. Van Peteghem.
MORESNET-BELGE (La Fidelaj :1 mikoj de/.amenhrf), S-ro P. J. Schmetz.
NA`tt'n (Aamura Ste/a), S-ru A. Verbeken.
NIVELLES (Grupo Esperantista), S-ro Luc. 1)elatt.e.
ST-GILLES• BRUSE1.o (A ntaiien), S-ro Emilio I3aez.
SINTE-MARIABURU ( Verda F/aso), S-ro J. Van de Stadt.
VERVIERS (La Verda Stelo), S-ro Joseph Pirnay.

(Esperantista Grupo) S ro

A
Libroj kaj ciuspecaj eldonajoj.

Fr. Swagers. — La gaja kantarm, 12 kantoj laü regionaj popolaj konataj
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BELGA ESPERANTISTO
Aperas proksimume je la mezo de ĉiu monato. Ĝi esto

la oficiala organo de la BELGA LIGO ESPERANTISTA. (ii
enhavas divers riĉan materialon kaj estas redaktata nur esper-
anto. Ĝi havas regulajn korespondantojn kaj kunlaborantojn
en ĉiuj belgaj urboj kaj en rnultnombraj fremdaj landoj.

— Ĝi konsentas specialajn kondiĉojn por la grupoj kiuj
abonas ĉiujn siajn membrojn.
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Hakure to, (I<unianujo)
Meksiko
Genova, (Italuju)
Cape Town. (S. Afriko)
I3enalla, (Victoria)
Porlamar,(Venezuela)
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Ron ni
Bruselu
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N,-B. — La grupoj kiuj ne jam respondis nian leteron, bonvolu sen-
prokrastc sendi al ni la nomon de sia korespondanto.
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:Vepresitajn maHuskriplofin oni ne resendas. — , La Redakcio konsereas por
si la rajton korekti lai<hezone la manuskriploin.

El la lando kaj urbo de la Oka Kongreso
Historia skizo de Krakovo

Informoj pri fondigo de Krakovo konserviĝis nur en la mitoj
kaj Iegendoj, kiujn kreis la unuaj polaj kronikistoj. Lei popola
legendo, Krakovon fondis ĉirkaŭ la j. 7oo p. hr. princo tirak adi
Krakus. Ni do vidas, ke tiu urbo ekzistas jam 13 jarcentojn
kaj meritas esti nomata « praantil.va ».

La unuajn historiajn sciigojn pri Krakovo ni renkontas ĉe
la araba geografo Al Bekri el la XI jc. Li rakontas ke ĝi estas
komerca urbo kaj apartenas al Bohemio ; tiujn ĉi vortojn aüdis
Al-Bekri de la fauna hebrea espiorvojaĝanto el la X jc., Ibrahim-
ibu-Jakobo. La krakova lando estis tiam nomata « l)uklando
Hrobatujo » kaj konsistis el kelkaj malgrandaj sentoj.

En tiu tempo la politika kaj spirita vivo de pola nacio kon-
centriĝis en Griezno kaj Pozeno,ĝis la pola reĝo Boleslavo Hrobry
almilitis Hrobatujon kaj post interkonsento kun la roma pago,
kreis en Krakovo la unuan eparkion kaj kastelanan sidejon. La
citita monarho ofte venadis Krakovon por juĝa(li ati partoprenadi
en popolaj festoj.

La epislcopa sidejo estis komence apud la preĝejo de S•a
Mihaelo (tie ĉi mortigis la reĝo Boleslavo II la S-an Stanislavon);
nur pli mal frue la reĝo Vladislavo Herinano transportis la episk-
opejon en krakovan kastelon sur monteto Vavel, Lie li fondis
la katedralon.

Polujo konsistis en tiu tempo el kelkaj duklandoj, kies
kapo estis ĉiam Krakovo. La reĝo Boleslavo Krzvwousty dividis
Polujon inter siajn filojn kaj ordonis ke la krakova duko estu
reĝo de ĉiuj duklandoj kaj kuratoro de ĉiuj frataj landpartoj.

Dum la tuta XII je. la polaj duklandoj batalis pro hegemonio
en Krakovo. En la j. I039 okupis la urbon ĉefa princo Bjetislavo
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liaj en la jaroj 1241, 126o kaj 1 281 invadis Krakovon Tataro j ,
kiuj tute detruis la urbon kaj la kastelon, eksterminte la
loĝantaron.

La lando preskati dezertiĝis. Pro tio la reĝo Boleslavo la
Hontema venigis el najbaraj landoj germanajn koloniistojn, kiuj
rekonstruis Krakovon, ricevinte specialajn privilegiojn.

La germanaj koloniistoj konservis sian hejman (nome mag-
deburgan) leĝaron, estis dum ses jaroj impostliberaj kaj ne
pagadis eĉ la limimpostojn, ili ricovis diversajn «beneficojn»
t. e. tutajn vilaĝojn, kampojn kaj arbarojn. — La urbanoj
posedis specialan juĝan privilegian, laŭ kiu urbano povis esti
juĝata nur de juĝantaro, konsistanta el urbanoj. —

La germanaj koloniistoj plene rekonstruis Krakovon lai!
plano, kiun konservis la urbo ĝis la hodiatia  tempo. La reĝo
Leŝek la Nigra fortikigis la urbon per muroj, reniparoj, turoj
kaj bastionoj. Krakovo ŝanĝigis  sian aspekton, ĉar sur lokoj,
lde antaŭe staris modestaj lignaj dometoj, oni konstruis mas-
onitajn domojn. La urbo kreskas, pligrandiĝas, sed ĝia logant-
aro konsistanta precipe el germanoj  estis malkvieta elemento ;
en la j. 1311 ili l:uraĝis ribeli kontraŭ la legitima povo sed la
reĝo Vladislavo Lokietek kruele subpremas  la ribelon.

Nun Lokietek forprenas de la koloniistoj ĉiujn privilegiojn
kaj koinepcas konstruadi apud la monahejo de S -a Andreo
kvazaû duan Krakovon, kien li venigas polajn metiistojn.

La reĝo Kazimiro la Granda fondas la kvartalojn Kazimiera
kaj Kleparz, poste en la j. 1364 la unualt polan universitaton
kaj por plivigligi la komercon, li konstruigas en la mezo de
Ĉefplaco (Rynek) grandan konstruaĵon  « Sukiennice » (Drapha lo).

En tiu tempo Krakovo apartenas al la politika komerca
ligo Hanza, havas sian aŭtonomion kaj modelajn teknikajn
aranĝojn, kiel bonajn vojojn kaj kanalojn,

La tronon suriras la dinastio de Jagiellonidoj kaj  kun ĝi
venas por Krakovo la « ora jarcento ». Krakovo  fariĝas metro-
polo de la vasta kaj potenco pola — litova — rutena ŝtato kaj
samtempe unu el la plej gravaj etiropaj urboj. En la j. 1400
la reĝo Vladislavo Jagiello renovigas la universitaton, en kiu
studadis ne nur pola junularo sed  ankaŭ frentdlandanoj, ĉar la
latina lingvo, en kiu oni ekskluzive instruadis ebligadis al
ĉiuj alilingvanoj la lernadon.

Post morto de Vladislavo, regas unue lia filo Kazim-
iro. En tiu tempo vivas en Krakovo Vit Stvos (Veit St ( ss)
unu el la plej geniaj mezepokaj artistoj, kreinto de grand-
ioza êefaltaro en la preĝejo de S-a Mario. La urbo estas
bone fortikigita — 4( turoj kaj bastionoj defendas ĝin
kontrati atakoj de malamikoj. Interne kreskas kaj foras bela
kulturo, kiu jam posedas veran polan nacian karakteron. Ekzistas
presejoj, librejoj kaj privataj bibliotekoj, la urbanoj ricevas de
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la reĝoj multajn privilegiojn, ili rajtas aĉetadi bienojn kaj sendadi
deputatojn al la parlamenta he j mo. En la j.165o Krakovo posedas
S0000 loĝantojn. Nune atingas la urbo la supron de sia riéeco
kaj potenco. En la j. 1525 la unua presa princo :llbrehto Hohen-
zollern juras vasalan fidelecon al la pola reĝo Sigismundo I.
En Krakovo kreskas la arto, literaturo kaj scienco. Oni rekons-
truas la reĝan kastelon laŭ stilo de itala renesanco.

La reĝo Stefano Batory tre zorgas pri Krakovo, ordigas
la financojn de l'urbo, instalas poton, enkondukas leĝojn pri
nobelaj, senatanaj kaj urbanoj bienoj.

Post la morto de Stefano Batory, Krakovo ĉiam pli mal-
riĉiĝas ĝis fine Sigismundo III transportas la metropolon kaj
rezidejon en Varsovion en la j. 1609. Nun proksimiĝas la fino
de }'potenco de Krakovo.

En la XVIII je. Svedoj sieĝas kaj ruinigas la urbon kaj
akompane terura pesta epidemio  ĝin senhomigas. En sekvanta
jarcento Krakovo fariĝas kvazaŭ pordo,  kiun ôiuj lativole tran-
siras : Svedoj, Austrianoj, Rusoj, Prusoj, okupas la urbon. La
lasta reĝa kronado okazas la 17-an de januaro 1734 — tio
estis la kronado de Atlgusto III.

En la j. 1794 la fama nacia heroo Tadeusz Kosciuszko ĵuras
sur la krakova Cefplaco solenan juron liberigi la patrujon el
la manoj de malamikoj ; post eliro de Kosciuszko el la urbo
sur la batalkampon, la bravaj krakovanoj lastafoje defendas
Vavelon kontraŭ la Prusoj. Dum la tria kaj lasta dispartigo
de Poilando, Aüstrianoj eniras krakovon kaj, aliginte al ĝi la
antaŭurbojn Kleparz kaj Kazimierz, faras  ĝin ĉefurbo de okci-
denta Galicio.

En la j. 1815 la Viena Kongreso formis el Krakovo kaj,
ĉirkaŭajo (224 vilaĝoj kaj la urboj : Trebinia, Chrzanow, Nowa-
Gora liberan kaj sendependan respublikon sub protektado de
Ruslando, Prusujo kaj Aŭstrio.

Tiu stato dauris ĝis la jaro 1746 en kiu Krakovo fariĝas kon-
sista parto de Atistrio. Du jarojn pli mal frue la  urbo ribelas kontrati
la Aŭstrianoj, kiuj denove gin siegas kaj reokupas. En la j. 1850
eksplodas en Krakovo terura brulego, kiu duone detruas la
urbon.

Dum la lastaj 40 jaroj la spirita vivo en Krakovo pli-
vigligas kaj la urbo ricevas la nomon de spirita metropolo de
Pollando. La antikva universitato renovigas, kreigas Akademio
de sciencoj kaj Akademio de belaj artoj, kiu komencis floradi
sub influo de plej granda pola pentristo Jan Matejko. Krakovo
fariĝas centro de pola pentrarto. Tie-ĉi vivas kaj agas Staitis-
lawski, Wyczolkowski, Malczewski, Falat, Mehofer, Kossak,
Wyspianski, Axentowicz kaj multaj aliaj.

La nombro de la logantaro rapide kreskas. En la j. 1812
Krakovo kalkulis 24.000 logantojn, hodiaŭ tiu nombro atingas
163.000.
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La urbo estas dividita en 21 kvartalojn ; ĝi posedas 4 r
preĝejojn, universitaton, kvin gimnazioln por knaboj kaj du
por knabinoj, 2 superan realajn lernejojn, komercan akademion,
akademion de belaj artoj, 2 knabinajn liceojn, 6 instruistaju
seminariojn, 41 popolajn lernejojn, pastran seminarion, muzikan
konservatorion kaj akademion de sciencoj.

La urbo estas administrata de urbestraro, clektata lat[
propra regularo kaj kolisistanta nuntempe el 36 konsilantoj.
Krom tio estas Krakovo sidejo de estraroj landaj, registaraj,
politikaj kaj administraciaj, juĝaj kaj aŭtonomiaj kaj rezidejo
de roma - katolika episkopo, posedanta titolon de princo —

kaj dependanta senpere de la pago.
Jen konciza historio de Krakovo, kiu iam estis politika kaj

spirita -- hodiaŭ estas nur spirita metropolo de Polujo. Ni tamen
esperu, ke venos tempo, kiam Krakovo ree fariĝos politika
êefurbo de libera kaj scndependa l'ollando !
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Espero
I nternacia

Pa ruloj de
Daktoro L. I.. ZA E`1I01 .

Moderato.

En la mond-on ven - is nov - a

sent - o, Tra la mond - o ir - as fort - a vok - o ; Per flug-NALPOLEONO.

1

ESPERANTISTO KARDI NALO
I)tmi la lasta Konsistorio, Lia Papa Moŝto. Pio X, altigis

al la altegrango de Kardinalo la Rev. Patron Van Rossum,
Redemptoriston. La nova Kardinalo tre aprobas Esperanton
kaj eĉ li estas membro de la Belga Katolika Ligo. Li antati
ok monatoj skribis al la bone konata samideano, Patro De
Cocue, Redemptorista Misiisto en K.anado la jenajn vortojn :
Esperanto de D-ro Zamenhof faros grandajn servojn al la
Eklezio.

La internacia katolika I ï nuiĝo Esperantista I. K. U. E.
intencas sendi oficialan gratulon al nia eminenta samideano.
Same agos ĉiu nacia sekcio sendante gratulojn al lia Kardinala
Moŝto Van Rossum en Roma. A. R ICH ARDSON.

^x.oc 	

Altranga Rekompenco.
La Franca Akademio de la Sciencoj aljuĝis rekompencon

da 2000 frankoj el la fondaĵo Fannv Emden, al nia eminenta
sanideano Rektoro Boirac pm lia verko titolita « La Psiko-
logio nekonata, enkonduko al la eksperimenta studo de la
psiliaĵ sciencoj » kaj eldonita en la « Biblioteko de nun
tempa filozofio » de la Pariza eldonisto Fe!ix Alcan. La
premio Fanny Emuden estas freŝdate fondita por rekompenci
la plej bonan verkon pri hipnotisno, sugestio liaj ĝenerale
pri fiziologiaj agoj, kiuj povus influi distance sur animala
organismo. Sro Boirac jam ricevis antaŭe de la Akademio de
moralaj kaj politikaj sciencoj la premion Halphen ]iro liaj
« Lecionoj de Psikologio aplikata al la .Edukado » kaj la
titolon de korespondanto de la Franca Instituto. Ciuj esper-
antistoj ĝojos pro la nova kaj altranga rekompenco, per kiu
la Akademio de Sciencoj honoris unu el la plej eminentaj
de nia movado.
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Sub la sankta signo de l'Espero
	

Sub nentrala lingva fundamento,
Kolektiĝas pacaj batalantoj

	
Eomprenautc unu la alian,

Kaj rapide kreskas ic arcro
	

La popoloj faros en konsentu
Per laboro de la Esperantoi. 	 Unu grandan randon familian.
Forte staras muroj de miljaroj

	
Nia diligenta kolegaro

Inter la popoli'j dis iditaj ;
	

En lahuro paca ne laciĝos
Sed dissaltos la ohstinaj baroj

	
(Tis la bela sono de l' homaro

Per la sankta amo disbatitaj.  •	 Por eterna ben' efektiviĝos.

Tiun ĉi kanton (muziko kun fortepiana akompano) sendos
afranke Centra Esperantista Belga Oficejo, Vondelstraat, 20,

Antwerpen, kontrati mendo akompanata (le fr. 0.75 (Sm. 0.30).

lok - o ! Ne al
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La Kristnaska ansero
Johano Goverts irus ĉe la familion Petroido en Temsche,okaze

de la Kristnasko, kaj tial ke li volis fari bone, li promesis
kunporti anseron. Do li elektis la plej grasan kaj plej grand-
an anseron de la farmdomo, enigis ĝin en korbon, pendigis
la korbon sur sian brakon, kaj tiel li forlasis malrapide sian
vilaĝon Deurne, por iri al Antverpeno, kie li supreniros la
ŝipon, por veturi al Temsche.

Tial ke la vetero estis bela, la marŝado- dum unu horo
ne estis malfeliĉajo por Johano.

Vere, la sola kaŭzo de la vojaĝo ne estis Ja Kristnasko ;
la invito de la familio Petroido datumis de la lasta kermeso,
kiam li dancis kun ilia filino. Tiam la gejunuloj interparoladis
dum kelka tempo.

La fraflleco de Johano datiris jam sufiĉe kaj nun en tiu
ĉi okazo, li volis konsentiĝi kun la junulino kaj ŝiaj gepatroj.

Florinjo Petroido estis iom pala kaj rna]dika, sed ŝi
plaĉis al li kaj la gemaljunuloj estis riĉaj. Nur restas sole
la demando ĉu ŝi estus sufiĉe lerta kaj forta por la farnidomo.

Pripensante ĉi tiujn aferojn, Johano alvenis kaj, suprenirinte
la ŝipon, li matis sian korbon sur la ferdekon kaj rigardis ĉu
aliaj vojaĝontoj eniros. Jes, kelkaj personoj alkuris : dikega
vilaĝano, lia ne malpli dika edzino kaj ilia fortika filino. Ili
estis dimanĉe vestitaj. Tiuj vestaĵoj premis 11km korpon kiel
la Haŭto kolbason.

La bona mieno de la filino altiris la atenton de Johano,
kaj li ne povis deteni murmuron :

« Kia sanulino ! »
Baldafi la maljuna kamparanino interesiĝis pri la ansero,

kiu dolĉe krietis en sia korbo, ŝi klinis sin super la korbon
kaj diris al sia filino :

« Vidu Manjo, kia bela besto ! »
Patrino kaj filino kuris ĉe la korbon, kies kovrilon

Johano iom levigis por montri pli bone la birdon.
Cu vi iras ankaŭ al kristnaska festo ? demandis la vilaĝanino

Johanon, kiu respondis ridante :
« Kiel vi diris. »
La virino etendis sian, manon por palpi la birdon, sed

tuj ŝi retiris ĝin, tial ke la ansero per sia beko mordis la
longan fingron, kiu estis ornamata per ora ringo.

Unue ŝi ridis pri tio, sed kiam ŝi rimarkis ke la ansero
faris kvazaŭ ĝi volis engluti ion , instinkte ŝi rigardis ringon
kaj ekkriis .

« Ho ! ĉi tiu malbela bestaĉo englutis mian diamanton I »
La vilaĝano kaj lia edzino estis iniregataj. La loko de la

diamante, estis nun malplena. Johano ne povis kompreni tion,
kaj murmuris.
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« Cu tio estas ebla ! »
Por provi rebonigi ankoraŭ la malfeliĉon, li eligis

la anseron el la korbo kaj enigis sian fingron en ĝian bekon,
sed la multekosta ŝtoneto estis malaperinta en la gorĝo.

La ansero baraktis, frapis per flugiloj, fortiris sin el la
la manoj , de Johano, kaj flugis de la ferdeko al la kajo, je
la momento kiam la ŝipo forveturis.

La vilaĝano, lia edzino, ilia filino kaj Johano intermiksis
jenajn fratojn.

— « Kondukisto, haltigu I »
— « Mia grasa ansero ! »
-- « Mia diamanteto, kiu kostis cent frankojn ! »
— « Sed kondukisto, haltigu, mi petas ! »
La kondukisto alkuris, kaj la kapitano estis konsultata. Li

ordonis maŝiniston reveni al la bordo, kie ili kvarope saltis
sur la kajon kaj ekkuregis al la ansero. Ili havis multe da
penoj por aresti la forkuranton kaj kiam ĝi estis kaptita, la
ŝipo estis jam for kaj ĝi estis la lasta.

Johano ne povis iri al Te»ische, ĉar la vilaĝo estis mal-
proksima je kvin ati ses horoj. Tio ne alridetis al li kaj ankoratí
la kamparanino ne volis ke li foriru kun la ansero, tial ke
ĝi enhavis la multckostan diamanteton kaj Johano ne volis
perdi la beston.

— « Kion nun fari ": » sopiris Manjo.
— « Ho ! demandu tion al via patro, » diris la virino ; sed

kiam ŝi rigardis lin, li murmuris :
— « Patrino bone tion diros. »
Subite la vido de la ruĝa mieno kaj forta staturo de la

filino donis al Johano bonan ideon.
— « Atiskultu, » li ekkriis, « kien vi volis iri ? »
— « Al Rupelmonde, kaj vi ? »
— « Al i emsche. sed mi ne povas plu iri tien. Kaj vi al Ru-

« pelmonde. Cu vi loĝas tie ĉi en Antverpeno ? »
— « Ni ne logas tie ĉi, sed iom ekster la vilaĝo Austruweel.»
— « Do mi iras tien, ni mortigos mian anseron kaj tiel ni

vidos pli bone kio estas en ĝi. »
Tuj oni estis konsentanta ; Johano pendigis sian korbon sur

sian brakon, kaj marŝis flanke de Manjo, kiu progrese plaĉis
al li, duin la gepatroj sekvis ilin je malgranda interspaco.

Unu horon poste la ansero estis mortigita kaj malfermita ;
la farmulino havis ree sian diamanton, kaj Manjo gaje senplum-
igis anseron.

Poste ansero estis rostita je la rostpikilo ; oni trinkis du
hotelojn da vino, kiujn la farmestro donacis.
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Kiam la festeneto finiĝis, okazis grava parolado inter Johano
kaj gepatroj de Manjo. Fine Johano forlasis la farindomon kiel
fianĉo de ilia filino.

Tri monatojn poste Manjo estis lia edzino, kaj Johano de
tiu tago estas malamiko de la familio Petroido.

Laŭ holaiicla rakonto esperantigita de
S-o C.

TRIA CIRKULER O
DE L\

Oka Universala Kongreso Esperantista en Krakovo
I1-I8 de Ariguslo 1912

FERVOJA RABATO. — La klopodoj de la komitato ĉe
la Ministro por fervojaj aferoj ne restis sen sukceso. — La
ministerio konsentis doni al la kongresanoj rabaton sur ĉiuj
aŭstriaj ŝtataj fervojoj clum unu semajno antaŭ la kongreso kaj
unu semajno post la kongreso. — Car la komitato deziras
ricevi ankoraŭ pli favorajn kondiĉojn ol tiujn kiun la registaro
jam donis, ĝi faras pluajn klopodojn en tiu rilato. —

PLIFACILIGOJ EN PAGADO, — La komitato malfermis
al si konton en la imp. reĝa aŭstria poŝta Aparkaso.  — La
n-ro. de la koncerni konto estas 83173. — Tiu aranĝo pli
faciligos la pagadon al multaj aŭstrianaj, germanaj, belgaj kaj
svisaj samideanoj, ĉar tiuj, kiuj posedas éekkontojn en la aŭs-
tria poŝta Aparkaso, en la imp. germana poŝta administracio,
en la reĝa bavara poŝta administracio, en  la reĝa virtemberga
poŝta administracio kaj en la svisa poŝta administracio, plie
kontposedantoj en la belga nacia banko en Bruselo (Banque
Nationale de Belgique) povas pagi al la organiza komitato
per simpla transportado el sia konto en la konton de tiu ĉi
komitato. — Tiaspeca asigno devas okazi per ĉeko.  — La
necesan klaŭzulon sur tia asigna ĉeko oni enskribu en tia
formo.

« Asignota al poŝta ĉekkonto Nro. 831i3 de Kongreso
Esperantista en Krakovo ĉe la poŝta ĉekoficejo (respektive ĉe
la belga Nacia Banka Filio) en... »

Esperantistoj, leĝantaj en aŭstriaj landoj, postulu de Ia
komitato deponi!ojn (Erlagschein) de la Sparkaso, kiam ili
intencas sendi monon. —

VEGET A RANA RESTORACIO. — Konsiderante la fak-
ton, ke inter la esperantistoj trovigas sufiĉe multaj vegetaranoj
la komitato faris kontrakton kun vegetarana restoracio kies
mastrino kaj servistaro paro'.as esperanton.
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INTERESA EKSPOZICIO. — La « Landa industria Ligo »
en Galicio, inspirita de la komitato, decidis konatigi la kon
gresanaron kun tre originalaj, nenie aliluke renkonteblaj,
produktoj cle pola hejma industrio. — Tiucele la Ligo aranĝos
speciale por la kongresanoj, informan okspozicion kun klarigaj
informaj surskriboj ktp. en Esperanto, — La direktoro de la
citita Ligo, S-ro Krzaczynski, mem studas nian lingvon dezir-
ante fari duin la Kongreso lumbilclajn paroladoju en Esper-
anto. —

DISTRA.IOJ. — La Krakova « Teatro de Novajoj » preparas
esperanton prezentadon kun gaja varietea prograino. — Ne
mankos do huniorplenaj monologoj, kupletoj k. t. p. — ĉio
kompreneble nur en Esperanto — ĉar la direktoroj tie la
teatro, Sroj. Poleuski kaj Pilarski intenca lernas nian lingvon
kun sia tute personaro. —

MAZE1 A. — Ciu persono, intencanta veni Krakovon,
mendu tuj ĉe la organiza komitato tiun belan dramon. —
Ĝi estas ricevebla por la sumo de K. 2. - krom poŝtelspezoj. —

LITERATU RA KONKURSO. — La Komitato decidis
rompi la ĝisnuuan tradicion, kiun oni povus jene karakterizi :
multaj konkursoj, malaltaj premioj. — Tute kontrattan metodon
aplikis la Oka : oni starigis nur tri konkursojn kun altaj
premioj. — La temoj estas :

I. Prozajo beletristika,
II. Poeziajo,
III. Scienca disertacio, —
Oni vidas, ke la temoj estas tute ĝenerale difinitaj kaj

lasas al la verkistoj grand in liberecon. — Detaloj estas trov-
eblaj en la marta n-ro. de « Pola Esperantisto », al kiu la
komitato konfidis la organizon tie hi literatura konkurso.  —

FAKAJ KUNSIDOJ. -- Ĉiuj fakaj societoj, intencantaj
aranĝi dum la Oko siajn kunsidojn estas insiste petataj kom-
uniki al la komitato siajn dezirojn, ĉar oni devas rezervi al
ili necesajn ĉambrojn. — La lasta neprokrastebla templiiuo por
tiuj avizoj estas la ia de majo. —

SUPLEMENTAJ KAR'l'OJ. — Oni malkomprenis la re-
gulon pri suplementaj kartoj. — Ne ĉiuj familianoj kune pagas
Sm. 3. —, sed ĉiu aparte po Sin. 3. —

PROPRAJ NOMOJ. — Plenigante la aligilojn oni ne
esperantigu la nomojn de la urbo, strato, sia nomo ktp., ĉar
tio estas tute malĝusta kaj katizas konfuzon ĉe la poŝto, kiam
la komitato skribas al la aliĝintoj lasi simile redaktita adreso. --

TABELO DE DISTANCOJ. -- El multego da urboj ni
ricevas riproĉojn,ke ni ne konsideris tiujn urbojn en nia tabelo. —

Se ni volus en la tabelon enmeti ĉiujn urbojn en kiaj estas
esperantistoj, ni devus eldoni dikvoluman libron. -- En la
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tabelo ni konsideris ne la naciajn ail esperantistajn, sed mir
la fervojajn centrojn. —

ALVOKO. — Ni insiste petas ke per frua alikado oni
helpu kaj plifaciligu la laboron de la Komitato. —

LOKA ORGANIZA KOMITATO. —

BELGA KRONIKO
Ni insiste pelas ĉiujn grupojn kaj arkan la disajn

.<<rmideauojn, ke ili sendu, kiel eble plej akurate, informojn
pri sia socielo aŭ ĉiuspecajn sciigíju pri Esperanto, plej malfrue
la 25au de sin monato, al « Relga Esperantisto », 20, Von-
delstraal (rue Vondel ) , Antwerpen (A nvers). Tre flanke nia
redakcio ankaŭ ricevus la jurnalojn, enhavantc jn artikolojn
pri nia movado.

ANTWERPEN. — Mardon 27an de Februaro kunvenis en la kafejo
a De Witte Leeuw » dudeko da mcmbroj de U. E. A.  Ili elektis kiel novan
delcgiton S" Profesoron Arth. Vermandel.

La Verda Stelo. — Pli o'_ tridek artoj kunvenas regule ĉiun merkredo:.
por pli pericktigi sian sci::n praktikan de Esperanto.

—Dun; la kunvenis de la 7a de februaro okazis intima manifestacio je
la honoro de S-ro Frans Schoofs, prezidanto de la grupo. S-ro Alfons
Sels, registristo Ce la Pacjuĝejo, dankis la profesoron pro  lia senlaca
sindonemo kaj ekzempla instrumaniero  ; la lernantoj de la lasta kurso
prezentis al li helegan oran sigclringon kun ĉizita enskribo d Danke..primn,
kurso 1911-1912 ». La juna fraŭlino Sermon, prezentis samtempe al la
heroo de la festo grandan kaj helan bukedon.

S-ro Frans Schoofs, estis tute kortueita ; kiam li estis venkinta sian
emocion, li varme alparolis siajn lernantojn kaj incitis ilin al studado, al
laboro kaj al propagando.

o O
La Verda Stelo organizis novan kurson, kiu komencis la 15 an de

februaro per publika parolado. farita de la profesoro, S-ro Frans Schoofs;
57 personoj ĉeestis tiun paroladon. La unua praktika Iecionn okazis jatidon,
22an de februaro : 63 lernantoj enskribiï;is ! LE0NO

o

La grupanoj estas insiste petataj ĉeesti la c',iumonatan ĝeneralan kun -

venon okazon tan la 20 an de marto, je la 8 1/2 a vespere, la salono
Zomerhof » Dageraadplaats, 3o.

1 agordo : Raporto pri la antaŭa knnveno. La nova kurso. Propagando
dum la Eomero. Festoj. La 4 -a I3clga Kongreso en Gent. Konkurso.
D versajoj. Agrabla kunesto.

La konkurso konsistas cl verkado de ia teksto originala aŭ de traduk-
ajo almenaŭ unupa>;a (30 linioj). Dekduo da premioj estos aljugataj al la

plej bonaj tekstoj.
('iuj membroj venu ! La prezidanto : FR.1xs SCHOOFS.
BORGERHOUT. — Grupo Laboro. — Je lundo, la 26a de Febru-

aro, la kunvenejo de la grupo a Laboro » estis apenaŭ sufiĉe vasta por
enspaci la multnombrajn esperantistojn de Antverpeno  kaj Borgerhout,
kunvenintajn. por ĉeesti la paroladon de nia eminenta satnideano, Sro O.

Van S'choor, prezidanto de l'Antvcrpeno Grupo, vicprezidinto de la 7a
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internacia kongreso. Sro Van Schoor pritraktis  la temon : a La leko de
Grimm tiri la funda,neni, de la hindo-ertrnpa füolvgr.'o » Li klarigis la kon-
kludojn de la fama germana lingvosciencisto, laitt kiuj, en la diversaj
eŭropaj lingvoj, la konsonantoj interŝanĝas laŭ liksaj reguloj. Li pruvis
sian tczon per multaj trafaj ekzemploj, kaj fine montris ke Dru Zamenhof
en sia elekto de la Esperantaj radikoj kaj atiksoj, tute konformiĝis al la
principoj de la plej grania internacicco, nepra kondiĉo por la sukceso de
lingvo internacia.

Per longaj aplaüdoj oni aklamis la lertan part ladinton. Sro Vermandel
prezidanto de a Laboro », lin dankis pro la honoro de li farita al la
13orgcrhout'a grupo, kaj dankis ankaŭ la s.unidcanojn de l'Antverpena
Grupo, de Verda Stelo, Suda Lumo, la Ripa -Kruco de Borgerhout kaj
la juna grupo Verda Standardo, kiuj tiel multnombre c'eestis la kun-
venon. M. P

BRUGGE. — La Bruga Grupo Esperantista organizis novan elementan
kurson pri Esperanto, kiu estas gvidata de nia sinduncina samideanino, F ino
A. Boedt, diplomsta profcsorino de Esperanto. r.a unua leciono okazis la
t 5an de februaro.

Por ke la lernantoj elirantaj cl la elementa kurso povu ekzerci sin en
la praktikado de nia lingvo, S-ro \Vitteryck faras pur ili superan kurson
ĉiuĵai-ide, je la 6-a h.. Tin kurso konsistas el interparoladoj kaj rakontoj.

BRUSELO. — Dimanĉon i ian de feb. la Federacio de la Bruselaj
Grupoj organizis propagandan festan  en la U. P. de Watermael (apud Bruselo.)

La multnombra ĉeestantaro aildis unue S-ron Mathieux, kirt paroladis
pri l'Esperanto kaj l'Esperantismo, kun lumbildoj. Poste, F-ino A. Tillièrc
kaj S-ro G. Springacl deklamis vcrsajojn kaj fine la gajaj samidcanoj, de la
Grupo Antaŭen cl St Gilles, ree ludis la amuzan komedion de l-3arono  du
Ménil : L'Héritage Klodarec.

Varmaj aplandoj rekompencis la interpretinjojn,
— Mardon, taan, S-ro F. Philippens malfermis kurson organizita en la

U. P. de Schaerbeek sub la aŭspicuj de la lirusela I"cderacio, V . M.
ST GILLIS (Bruselo) La 29an de januaro naskigis la filo de du el

la plej fervoraj membroj de l'Antaŭen, Gesinjoroj Janssens.
Nedubeble, estonta esperantisto ! F. M.
C &PRYCKE (Or. F landrujo). — S ro Van Acker el Lembeke, kiu jam

lernis Esperanton kaj kiu éeestis la paroladon pri Esperanto faritan (le
s ro \Vitteryk en Eccloo, tuj ko:ncncis propagandon por nia movado en
la komunuino Caprvcke, paroladante pri laZamenhof'a lingvo.

Grupo tuj fondiĝis kaj S-ro Van Acker prenis sur sin la taskon instrui la 52
lernantojn kiuj enskribiĝis por la kurso, komencinta la i4an de Februaro.
Bonega rezultato por vilaĝo kiel C'aprycke.

La ĉefaj propagandistoj estas eri tiu regiono (Mcetjesland) S-ro Dervaux
impostkasisto kaj S-ro A. Verstracte, staciestro

CHARLEROI. — Jen la nomoj de la komitatanoj, kiuj estas elektitaj
okaze de la ĝenerala kunvenis de la Karlore> a Grupo, la 26an de januaro :
Prezidanto : S-ru L. DELVAUX ; Sekretario : S ro F. WAGNER : Kasisto : S-ro
A. COL-NSON ; Komisarioj : S•roj F. DUSURGEV kaj W. ER`ST.

La senlaciganta propagandisto, nia amiko O. Drt.AVIGNETTE cl Merbes-
le-Chateau, faris sukcesplcnan paroladon pri Esperanto, la t tan de februaro
ĉc la Kristana Unuigo de .junuloj en Jumet. La saman semajnon komencis
tie esperanta kurso, kiun faras du n iarde S-ro F. DUSURGEY. 55 aĜskultantol
enskribiĝis ĝis nun. Ni kore koju pri la dama antaŭenirado de la esperantista
movado èe la laborema industriistaro kaj laboristaro de la Karloreĝa regiono.

F. W.
EECLOO. — La 25an de januaro S-ro A. 	 Witteryk faris gravan,

kaj sukcesp!enan paroladon en Eccloo, antaŭ cento da membroj de la tiea
societo a Davidsfonds ». La parolinto sukcesis entuziasmigi sian aitdantaron.
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GENT. — La belgaj kaj cksterlandaj samideannj kiuj deziras ricevi
rcklamilojn peresperantajn por la Ekspozicio de Gent 1913, bonvolu sin
turni-al S0 Profesor' Arthur Vcrmandel. 72, l3orgerhoutstraat, Antwerpen.
Mencu la nombron de la mendataj reklamiloj kaj aldonu 0.5o fr. en res-
pondkuponoj aŭ postmarktij por la poŝtelspezoj.

SPA. — Dimanĉon ian de Januaro, s° Mathieux el 13ruxelles faris
belan paroladon kun lumbildoj. Samvespere okazis konccrteto. — La sekv-
antan jaŭdon la grupar.oj donacis al la vigla propagandistino. S-ino Biske
belan diplomon artplcnc pentritan kaj okazis festeto kun kantoj kaj paro-
ladctoj. — La famkonata D-ro Parrish, la amerika propagandisto faris belan
paroladon akompanatan de lumbildoj pri Kaliforaio. Li rikoltis grandan
sukceson.

VERVIERS. — En sia lasta benerala kunveno, la Esperantista Grupo
elektis la jenan komitaton.

Prezidanto : Sro Frédéric Rommel ; — Vicprezidanto : Sro Joseph
Pirnay ; — Sekretario : Sro Julien H erla ; — Help-sekretariino : Sin()
Pa rotte - Demortier : — Kasistino : Fino J. Assenmacker ; — Komitatanoj :
Sroj Jos. Parotte ; Dru De Tiège ; Ernest Lange ; Finoj A. Jadot ; M. Petit ;
J. Chariier.

Multaj membroj èeestis la diversajn festojn kiujn organizis la Spa'a Grupo.
En Januaro komencis nova kurso, donata de Sro I'arotte.
— La Verda Stelo elektis duin sia ĉiujara bcnerala kunveno la sekv-

antan komitaton.
Prezidanto : Sro Joseph Pirnay ; — Sekretario : A. Lanthoin : - Ka-

sisto : H. Bernard ; — Komitatanoj : H. Gierkens ; G. Lomhot.
En iu monata kunveno, la Verda Stelo decidis aran};i Ziusemajne

propagandajn artikolojn por l a diversaj ĵurnaloj. Tio jam efektivi};is kaj
intercais la publikon pri la movado en la diversaj urboj.

La taan de januaro, okazis la 3a regfesto de la Verda Stelo. Kvan-
kam uni ne ĉeestis tiel multnombre kiel èe la du unuaj (oni estis tiu
jare 26) uni bone aruzi>ÿis kaj la geregoj, Sro Il. Gierkens kaj Fino E.
Rogistcr tre goje kondukis la feston nis la malgrandaj horoj.

Joseph Pirnay

•

GESAMIDEANOJ. — Ni insiste petas ke vi
bonvolu ĉiumonate legi la anoncojn kaj reklamojn
kaj ke vi bonvolu favorigi kaj rekomendi la firmojn
kiuj per la enpresigo de siaj anoncoj subtenas nian
movadon kaj vian organon.

EKSTERLANDA KRONIKO
Ar.glu jn. — En Bolton 2 novaj kursoj fondii;is ; ankaŭ en Chel-

tenharn inter la knahskoltoj, kaj kelkaj skoltestroj ankatï decidis kunlerni
la lingvon. Plie nova kurso fondigis en Sidcup : en Dorvlais (Kimrujo)
kaj en Austral;o, starigis novaj grupoj, en la laste nomita - la urbestro
estas vicprezidanto kaj grava komerca firmestro estas prezidanto.

— Diversaj festvcsperoj arang-il;is, nome en Barrow, sekvata de dane-
ado. — Parola.doj okazis en Bolton, en la lo'ra kooperativa Asocio, kaj
en ‘Vcrlev'ana pregejo kun hora rrzultato. Ankaŭ en Gloucester, pri
Esperanto kaj Paco ; plie en Kettering pri « la utile de Esperanto por
kunligt la naciojn kaj helpi al universala paco. r plie pri « la Historio
de Esperanto », kaj plie pri kia celo. La parolintoj estis Dt J. Beatty ;
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S. J. H. Wright kaj S. A. C. Smits ; eeestantaro estis granda. Plie en Sidcup
antaŭ «La literaturo kaj muzika Societo. » pri : Estinteco, estanteco kaj
estanteco de Esperanto : la parolinto estas So. H. Mudie.

— En la Londona Klubo okazis interesa parolado de So Ak.erman pri
la e Tuja helpo al la vunditaj (por ne profcsiistoj) kiu tre interesegis
ĉiun. — En Birmingham la konata firmo, Cadburv kaj Fratoj, famaj
ĉokoladofabrikistoj, estas fervora al Esperanto, kaj. pretigis lumfigurajojn
pri sia apuda (fabrikista) urbo, Bournville. Interesa artikolo en la
« Bournville \Vork's magazine » pri Esperanto interesigis iliajn laboristojn
kaj instigis kelkajn el ili lerni Esperanton. Ad. Ŝ

Australio — Mi deziras esprimi mian grandan plezuron je via tre
tiata invito esti via korespondanto kaj faros- mian eblon de tempo al
tempo liveri al viaj legantoj kelkajn detalojn pri Aŭstralia vivo kaj la
progesoj de la kara lingvo. Bonvolu, estimataj lcgantoj, prezenti al vi la
profundan diferencon inter la kondihoj por la propagando ĉi tie kaj en
Eŭropo. Estas preskaŭ neeble konvinki aüstralianon, ke la lernado de alia
lingvo estas profitebla. Nia kontinento estas unulingva, kontraste kun la
ceteraj kontinentoj kaj sekve ne ekzistas profitamaj motivoj pur 5ar � i
la cerbon per nova lingvo, kiu nur povos esti kvazaŭ ludilo, per kiu
samidcanoj povas sin amuzi interparolante. Tiáj kaj similaj estas la
argumentoj kiujn renkontas la esperantisto-propagandisto en èi tiu lando.
l'amen malgraŭ la parta vcrcco dc tiuj kontraŭdiroj, ekzistas en Aŭstra-
lio fervora, kvankam nemultnomhra, esperantistaro, kiu studadas la helpan
lingvon, ne pro profito sed pro amo al ji..En la ĉefurboj. kompreneble,
ekzistas grupoj aŭ kluboj kies membroj kunvenas regule, kaj P,e kiuj oni
kondukas kursojn, koncertojn, k. c. Mia urbeto, kiu kuŝas 127 mejlojn
malproksime de Melbourne enhavas nur 6 samideanojn, sed Eiu el ili sin
donas al la afero kaj ni havas bibliotekon cnhavantan pli ol 20o volumoj
kiu konstante kreskadas. Mi mem, malgraïi éiuj maloportunaĵoj, kondukis
gazeton monatan dum unu jaro sed kaüze de la manko de subteno, mi
estis devigita maldaŭrigi la eldonadon, kaj nuntempe ne ekzistas esperanta
organo en Atlstralio. Tre sukcesa kongreseto okazis en Adelaide en Ok-
tobro lasta, kaj oni intencas kongresi en Melbourne la venontan Okto-
bron, kiam oni esperas pli bone arangi la propagandagadon en iuj dis-
triktoj de Aŭstralio. Permesu al mi gratuli vin pri la bela ekstera)() de
via ga..eto, kiel ankaŭ pri la tre interesa enhavo.

Arthur E. Barrington
(F.B.E.A.:

Bulgarujo. — Ne lacigas nia Bulgarujo en movado por Esperanto
Ekzistas propagandistoj ée ni : jen 13ulgara Esperantista Societo, jen
privataj esperantistoj, ĉiuj klopodas por vicigi nian landon kun aliaj, pli
espe' antigitaj landoj.

I3ulgara Esperantista Societo eldonas de tempo al tempo admonajn
cirkolcroja, kiuj sendube efikos. La sama societo eldonis tre malmultekostan
(.t sd.) praktikan gramatikon pri Esperanto. (`.i estas bonega propagandilo;
Kiani oni ;in ne antaŭjuge esploras oni Eenkonscie esperanti>;as. Adreso
de la B. Esp. Soc : str. Oboriŝte 44, Sofio.

Ne malpli propagandas nian lingvon la nelacigebla samideano Iv. H.
Krestanof (adreso : Poste Restante, Sofio). Tiu juna studento-filologisto
organizis multnomhrajn paroladojn kaj entreprenis eldonadon de serio da
propagandaj broŝuroj. Lastatempe li aperigis broâuron, kun konvinkiga
enhavo, pri la utiloj de Esperanto. Kaj notinde estas, li ne disponas
monon sufiéan, kvankam li mem estas eldonisto de siaj brotiuroj. Ctt tio
ne pruvas, ke por agema persono baroj ne ekzistas ? Eè se ili ekzistas,
tiaj personoj ilin facile disrompas.

Paroladvojagisto S-ro Parrish intencas viziti Bulgarujon. Mi estas certa
ke liaj paroladoj tre helpos l-t movadon por nia lingvo en nia lando.

PENKO STOJEV.
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GPav!ga Inlurmo.
CENTRA ESPIRANTJSTA BELGA OFICEJO,  Von-

delstraat, 20, Antwerpen, intencas starigi kol-
t:liton da dokumentoj pri la esperanta movado en
Belgujo. Tial mi petas ĉiujn belgajn kaj eksterland-
ajn sainideanojn sendi al mia oficejo la sekvantajn
ajojn : Kunvokiloj de grupoj,kluboj ati Ligo, artikoloj
por at kontraü Esperanto ati aliaj internaciaj lingvoj
(kun aldono de la nomo de la Ĵurnalo ati revuo kaj
dato de la apero) reklainiloj, potkartoj, sigeloj de
la grupoj, esperantaj eldonaĵoj, fotografajoj de grupoj,
kunvenoj festoj, samideanój, festprogramoj kaj ĉio
kio kapablas klarigi detalojn pri la movado en nia
lando. Ĉio estos kunigjta por propagandaj kaj histo-
riaj celoj. Koran dankon al ĉiuj kunhelpontoj.

i ). VAN SCHOOR.
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Francujo. — La franca societo pretigas sian jaran kongreson, kiu okazos
en Parizo la 13an de aprilo.

Okaze de titi kongreso, jŭs gi pub ligis sian moralan kaj financan
situacion. Lei tiu dokumento la S. F. P. E. kalkulas 8.385 membrojn en
167 grupoj kaj Io fedcracioj,

— Nova speciala grupo fondigis en januare, inter francaj socialistoj,
por konduki la esperantan movadon en la socialistajn mediojn. La societa
sidejo estas ĉe Serono, 36, strato Milton, Parizo.

— De kelkaj monatoj fondigis ankoraŭ franca asocio de ŝtataj gein-
struistoj kaj geprofesoroj esperantistoj.

Tiu societo organizas nun departementajn sekcionojn. Gia oficiala
organo estas Franca Esperantisto ».

— Grava kunveno okazis en januaro ĉe la lahorista borso. La
sindikatoj estis invitintaj idistojn kaj esperantistojn por ke publike
diskuti,. Pli ol 500 personoj ĉeestis. Nia eminenta samideano S-ro Aymonier
obtenis grandan sukceson. 	 J. AIZIÉRE

Rumanujo. — La 24 de decembro okazis generala kunveno de la
R. E. S. kiam oni raportis pri la agado de la komitato, dum la pasinta
jaro kaj oni elektis novan komitaton.

• La 31 de decembro, pro la mortu de Dru Robin, oni rekunvenis kaj
Sr Em. F. Nicolau, estinta sekretario de R. E. S. kaj M. Simion cedis sian
komitatan lokon, al aliaj novaj personoj. La prezidanta loko, restis
nekupata, kiel funebro por Dru Robin.

En l'loeŝti kaj en 13ukuresto oni anoncis novajn kursojn.
Milutga Simion, remalfermis novan kurson kaj ĉe popola univer-

sitato Sr Dr-o Kimel malfermis novan kurson de Esperanto.
Em. Nicolau.

Suda Afriko. — Car ne antaŭe novajoj de la ĉitiea Cape Town-Grupo
aperis en tiu rubriko, kredeble estas plej bone se ni klarigus la
nuntempan staton de nia grupo. Per estontaj artikoletoj klarigi niajn
diversajn propagandajn metodojn estas, laŭ nia opinio, bona ideo, ĉar;

kiel la proverbo diras » oni povas lerni malmultan de ĉiu malsakulo a. Nia
grupo ekzistas de unu jaro kaj kvankam gi ne estas tre granda, gi faras,
faris kaj sendube faros bonegan laboron per sia movado.

Precipe en la ĉirkaŭajoj de Cape Town, niaj anoj agis tre vigle. En
novembro, kiam la unua jara kunveno de U, E. A. okazis, la rekompenco
de ĉi tiuj penoj estas vere gojiganta. Pli 01 4o anoj de diversaj grupoj
kunvenis kun vere samidcana frateco kaj S-ro Clarke per sia interesa
prezidanta parolo tre kuraĝigis kaj entuziasmigis ĉiujn ĉeestantojn. Tre
plezura vespero estis pasigita kaj ĉiuj foriris kun bonaj fortikaj decidoj
por la estonta jaro. E. H. HAYILOw (CAPE TOWN)

Svedujo. — Nova esp. sveda vortaro estas preparata per kunlaborado
de kelke da svedaj esperantistoj. La vortaro eldonita 1902 de S-o Ahlberg
jam ne estas aĉetcbla.

En la jus kunveninta parlamento, S-o Wativrinsky, en la unua êamhro
kaj S-o Landhagen en la dua prezentis proponon pri esploro » pri kia-
maniere svedaj aŭtoritatoj plej konvene povos iniciati oficialan internacian
interkonsenton pri kreado de internacia helplingvo ». Tamen almenaŭ la
unue nomita sinjoro, kiu pro hazardo trovigis en Antwerpen dum la
kongreso, devas scii ke la internacia helplingvo jam estas fakte kreita.

J. L.

– En la unua parto de marto S•o Backman el Helsingborg paroladis
publike en Ekejo, Bruzaholrn, Norrahammar kaj  _ V ornamo pri Esperanto.
La paroladoj estis arankitaj sub la aŭspicioj de la societo por popola
paroladoj en guhernio de Jönköping.

— Antatiarangoj estas farataj por esperantista somerkolonio en marbanejo
Torekov sur la bordo de Kattegat. La projekto meritas bonan sukceson,.
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Eldonajoj 'd© la CENTRA ESPERANTISTA BELGA OFICEJO

N° G.

I
Drama Monologo por Sinjoro

(el la Biblia Hislorio)

ORIGINALE ESPERANTE VERKITA DE

Oscar VAN SCHOOR

CENTRA ESPERANTISTA BELGA OFICEJO
V ondelstraat, 20

ANTWERPEN (RELGUJO)

I
ĉar la pcjzago ĉirkaŭ Torekov estas unu el la plej ravaj en suda Svedujo
kaj la malnova fiŝistvilaĝo estas trc interesa. Detalaj sciigoj estas atendeblaj.

Venezuela. — La Societo « Amatoroj de Esperanto », kiun mi prez-
idas, festis la eniron de la nova jam per arta kaj literatura vesperkunveno
okazinta la lan de januaro. En gi partoprcnis kelkaj el la societaj
membroj, deklamante hispane kaj csperante la jenajn poeziojn el la
c Fundamenta Krestomatio » : La espero, Kuras Somero, Printempo venos.
La velo, 5ipeto, AŬtuno. Ne diru, En la Nord'unu pino. La vojo, Alabdeto.
Tiu lasta estis deklamita de F-ino Dora Diaz entuziasma amantino de nia
entrepreno. Parolis esperante kaj hispanc tri kungrupanoj kaj la prezidanto.
En la muzika parto, plcnumita de F-ino De Mora kaj multaj simpatiaj
fraŭliroj de nia progresema urbo, oni kantis, Kun akompano de piano,
mandoleno kaj violon° : La Espero de Ménil, a Screnado e de Butler kaj
Birel, « Himno al Poriamaro » de grupano De Léon kaj s La Fifikaptisto »
de Van Schoor kaj Van Dui)se. La valso s Esperanto » estis pianc ludita
de S-ino De Mora. — La ĉeestantoj estis bonc regalitaj kaj inter ili oni
faris monkolektadon, kies produkto servos por propagandi nian karan lingvon.

La entrepreno bone sukcesis, kaj ni kredas ke en la estonta tempo
pligrandiî;os ĉi tie la esperantistaro.

La fremdaj samidcanoj kiuj iom volas helpi la Esperantan movadon en
nia lando, bonvolu sendi al ni hispanajn kaj francajn propagandilojn.

Eleuterio Rosario Campo, Porlamar, Margerita (Venezuela)

BIBLIOGRAFIO
Antaŭen kun kredo. Literatura jarlibro de Pola Esperant-

isto por 191 ia jaro. Warszawa. Elcionejo cle Jan Gunther. — 1 Stu.
Tiu literatura jarlibro de nia vigla kaj eminenta kolego Pola Esper-

antisto, enhavas tradukajojn de t;rabowski, Kabé ; du originalajn verkojn
de Dobrzanski : Ilistorio -rofro de lingr'o internacia kaj AI mokantoj : plie
ankoraü tradukajon de intcresplenaj diverslingvaj verkoj.

Ni varme rekomendas tiun hinstilan jarlibron ; gia legado estos vera
guado por ĉ;u esperantisto.

Esperantisto Postkalendaro 1912. Redaktita de D-ro
A. Schramin, Dresdcn. — Esperanto-Verlag M. tiller & Borel,
Berlin. — Afrankite SIn. 0,5000.

La iomete malfrue aperinta kalendaro enhavas detalajn sciigojn pri
la oficialaj institucioj : Lingva komitato, Konstanta Komitato, Akademio,
k. t. p. Ankaŭ la libreto enhavas liston de la novaj espe7antistaj eldonajoj.
La aspekto de la poŝkalendaro estas tre alloga kaj eleganta kaj ni povas
senkontraildire skribi tie ĉi ke ni esperas ankoraŭ longan serion da jaroj
por tiu utila kaj praktika esperantajo.

Halka. Opero en kvar aktoj, Muziko de S. Moniuszko.
Teksto de W. Wolski. Esperantigis A. Grabowski. — Paris
1912. Hachette & Cie.

Halka estas la Pefv ei ku de la pala komponisto Moniuszko. Oni ludis
ĝin pli ol 7oo foje en Varsovio. Tiu fakto — kaj ni ne forgesu ke Antoni
Grabowski estas la tradukinto — laû nia ideo valoras pli ol la plej grave
pristudita bibliografia raporto. Halka estos ludita dum la Oka Kongreso
en Krakovo.
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Mazepa. Tragedio de Julius Slowacki. Tradukis A.
Grabowski. Hachette & Cie, Paris. — o.goo Sm.

La tragedio Mazepo estas clektita por esti ludata dum la oka kongreso.
(;i estas tre konata en Polujo. La nomo de la tradukinto estas garantio
kaj Esperantujo povas aplaŭdi la aperon de tiu bela verko, kies legadon
ni rekomendas al ĉiuj esperantistoj kaj precipe al tiuj samideanoj kiuj
intencas partopreni la Okan

Krestomatio por infanoj kaj komeneantoj.  Verkita
en kunlaborado de diverslandaj esperantistoj  sub redaktado
de Romano Frenkel. Kajero Unua. — Bukuresti. Editura
« Esperanto », 5, Str. I. C. Bratianu, ti.

Bonega kaj aplatidinda ideo kunigi en krestomation la infanan literaturon
de la tuta mondo : naciaj fabeloj, infanaj rakontoj, enigmoj, fabloj, spritajoj,
proverboj, k. t. p. Tianraniere per Esperanto oni povas plivastigi la
horizonton de infanoj, kiuj estas la homoj de l'estonto.

Rimarkinda la sciigo aldonita de la aŭtoro al la unua kajero : « Oni
» petas pri alsendo de artikoloj por la sekvantaj kajeroj de tiu Ei

• krestomatio, rekte al Romano Frenkel, Enisejsk, (Rusujo-Siberujo). 40 O/,
» de la pura profito estos dividita inter la kunlaborantoj proporcie de
» ilia enpresita teksto. »

La lasta Usonano. Fragmentoj e] la taglibro do Kan-Li,
princo de Dinlf-Ju-Cur kaj Admiralo en la persu maristaro, de
J. A. I1itchell. Tradukis Lehman-Wendell. — Esperanto-Verlag
Miller kaj Borel. Berlin.

"l'iu libreto, n° 20 de la Esperanta Biblioteko Internacia (o.moo Sm.)
estas tre leginda verketo, bonstila kaj por ĉiuj senpenc komprcncbla. ( i
estas fantazia rakonto el la jaro 2951. C,iuj usonanoj mortis krom unu.
Persa Ripo kun eksploradaj celoj alvenas en la ruinoj de Nov Jorko. Iu el
la pasageroj. profesom de historion donas kuriozajn detalojn pri la vivmaniero
kaj kutimoj de la iamaj Usonanoj.

Orell Fiissli's Bildersaal für den Sprachunterricht
von C. Egli. Esperanto Ausgabe. Ziiricli. Art. Institut Orell Füssli.

"lin esperanta eldono de iiguraĵoj pur la instruado de lingvoj (Esperanto,
germana, angla, franca, hala) kompleta en tri bro5uroj kies prezo estas nur
4o pfcnigoj por ĉiu libreto, estas tre uzebla en la esperantaj kursoj. La
unua parto, enhavas rortresunwn : la dua parto fratojn ; la tria parto tenojn.

Poŝtkartoj Esperanto-Paris. Unua serio, vidajoj do
Paris kun klariga teksto en Esperanto.

Eldonajo de la Presa Rsperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris. Tiuj
belaj po§tkartoj kostas nur 0.50 frankojn (0.20 Sm.) la serio de dekdu vidajoj.

Esperanta Psikistaro. Dua eldono, publikigita per la
zorgoj de la « Belga Spiritista Federacio », 1911. Presejo de
Jul. De Winter, Petit Marché, 13, Anvers.

Raporto pri la subkongreso de Esperanta Psikistaro,
kies unua kunsido okazis en « Café Anselmo », Anvers,
dimanĉon 20an de ACigusto, je la Ica matene. — Ambaŭ
raportoj estas senpage haveblaj ĉe la Oficejo por studado de
spiritaj fenomenoj, Klappeistraat, li, Antwerpen.

En tiuj du interesaj raportoj ni trovas diversfoje uzita la nomon

Anrerso. Tio estas entute eraro. Ni komprenas ke cĉ fiandranoj povas esti
tiel blindigitaj ke ili prefere uzas alian lingvon ol la sian sed la propraj
nomoj, kiam oni ilin esperantigas, devas esti esperant.igitaj laŭ la originala
nacia lingvo. Tiel en la unua okazo oni devas legi Antnerpcno anstatati ilnverso.

O. V. S.

Kurioza Matematika Teoremo
Maiiembourg, la 26an -I -12.

SINJORO ELDONISTO,

Mi permesas al mi peti vin presigi la jenan rimarkon pri la interesa
artikolo subskribita a Sereza Leganto » pri mat.ematika teorerno, artikolo
publikigita cn la decembra numero.

Tiu ĉi respondo, estas tiel malfrua pro ke, nur hodiaŭ, mi povas legi
ambaŭ numerojn decembran kaj januaran.

o a o

Tiu samideano forgesas ke kvadrato perfekta ne havas nur tenu sed du
radikojn, kies absoluta valoro estas sama sed kiuj havas  malsamajn signojn.
Ekzemple

9 = ± 3
Sinjoro a Sereza Leganto » estas do prava nur gis kiam li skribas
« La unua membro egalvalorantc la duan. gia kvadrata radiko evidente

valoras la kvadratan radikon de la dua rnenthro. »
Efektive, se ni egalvalorigas la kontratïsigaajn radikojn, ni ne plu

obtenos konkludon strangan kiel la rezultato havita de via korespondanto.
r.)
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Pardonu al mi tiun korekteton kaj ricevu, Sinjoro Eldonisto, mian

plej samidcanan manprcrno: , .	 C. ROC;IST ER.
Rcgimenta Lernejo en Mariembourg.

	•	 :4-

DI VERSAJ INFORMOJ
Gratuloj. — Al nia samideano S-ro JAN FII.I.ET,

bibliotekisto de la « Verda Stelo » kaj kasisto de « Verda
Standardo » kaj al lia edzino ni prezentas niajn sincerajn gratulojn
okaze de la naskigo de filineto.

Ŝango de la jurnalo « Dia Regno » monata organo por internacia h'ris1-
ana rnisrá per esperanto. De la la de Januaro tiu ĉi jurnalo regule enhavas
literaturan aldonon : « La Stelo de PFeliio s. La jarabono je la gazeto kaj
aldono kostas 1,500 Sni. ; je la gazeto sen aldono r,000 Sm. Kiu intencas
aboni, postulu senkostan specimenon de S ro Paul Hübner,. Dellbrück ap.
Koln (Germanujo.
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Alvoko al esperantistoj. 	 Moskva firmo « Posrcdnik » eldonas
jurnalon « Majak e (Zumtaro) en rusa lingvo por infanoj de to-15
jara ago. En tiu ei jurnalo estis presita la men -rlcrnolibro de esperanta
lingvo por infanoj ; post tio multaj abonantoj de tiu ei ĵurnalo petis la
redakcion pri adresoj dc alilandaj esperantistoj por korespondado. Pro tio
mi, kiel gvidanto de esperanta fako en tiu e i jurnalo, petas samideanojn, kc
ili honvolu sciigi min pri la adresoj de tiuj ro 15 jaraj geesperantistoj, kiuj
deziras korespondadi kun rusaj sarnagaj gesamideanoj  ; estas dczirindaj ankafl
kornunikajoj pri kiu oni deziras  korespondadi. Tiuj ĉi adresoj estos regule
presataj en jurnalo « Majak », cetere tute senpage.

N. K BANOV, Ruslando, Moskvo, Neopalimovski, 12.

CIUJARAJ KONGRESOJ
de la « Franca Societo por la Propagando de  1 "Esperanto »
kaj de la « Esperantista Federacio de la Pariza Regiono ».

PARIS 13-14 DE APRILO 1912.

CIRKULERO

La Organiza Komitato de la baldaŭa kongreso de la
« Franca Societo por la Propagando de l'Esperauto » havas
la honoron inviti ĉiujn alilandajn esperantistojn, kaj esperas,
ke ili venos kiel eble plej multe.

Jen estas la programo de tiu kongreso :
I . — SABATON 13 de APRILO, je la 8 h. 1 2 vespere :

TEATRA. PREZENTADO en la Salono de la « Franca Societo
de Ĝardenkulturo (Société Nationale d'Horticulture 84, rue de
Grenelle.

2. — DIMANĈON 14 d e. APRILO, je la I 2 tagmeze :
GRANDA FESTEN MANĜO en le Palais d'Orléans, 200,

Avenue du Maine. Tiu festeno, ĉe kiu meestos Paris'aj
famuloj fervoraj al Esperanto, finiĝos per balo.

3. — PROMENADO.1 estos organizataj kun esperantistaj
kondukantoj.

4. — RABATO 5o o.o en diversaj teatroj, dank' al prezento
de speciala karto donita senpage al ĉiuj, kiuj aĉetos almenaŭ
unu el la sekvantaj kartoj.

Prezo de la Kartoj
RUĜA KARTO (por la /»rezentado) 2 frankojn Sm. o,800.
BLUA KARTO (por la festen»rango) 5 fr. 50 Sin. 2,200.

2 fr. 75 Sm 1,1oo por la infanoj malpli ol dekjaraj.
Sin turni al Sinjoro ZIGLER, Sekretario de la Organiza

Komitato (25, rue des Blancs - Manteaux, PARIS IVème) kiu
ricevos ĉiujn petojn, mandatojn, ĉekojn, k. t. p.
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H U MORAJOJ
SANIGA LOKO

« Jes, ĉi tie estas rimarkinda loko, » diris la babilcma
gasto de la marborda hotelo. « Kiam mi la unuan fojon
venis ĉi tien, sinjorino, tiam mi ne estis cluone tiel forta kiel vi,
kaj rigardu min nun foje ! »

« Nu nu ! » miris la sinjorino. Si imagis jam esti malsanega
dudek jarojn, provis ĉiujn patentmedikamentojn kaj  nun
devojaĝis diversajn resanigejojn. « Do la aero tie ĉi estas tre
saniga ! »

« 'Cu saniga ? Nu, tion mi kredus, » rediris kore la
habilemulo. « Kiam mi la unuan fojon venis ĉi tion, mi ne
povis paroli vorton, kaj se vi petus al mi por ĉirkatiiri foje la
ĉambron — mi ne estus povinta tion. Mi havis apenaŭ haron
sur mia kapo, kaj rilate al mia_ pezo — mi pensas, ke vi povus
preskati pesigi min sur leterpesilo 1 »

« Nu, sinjoro, vi donas al mi bonan esperon 1 » ekkriis la
sinjorino. « Kaj ĉu longe daŭris, antan ol vi fariĝis tiel forta ? »

« Certe, multaj jaroj jam pasis, » li  • diris pensante. « Vi
devas scii, sinjorino, ke mi naski is tie ĉi I »

Esperantigis JUL. JACOBS, Contich.

INFANBUS()

« Kiam mi estis tiel aĝa kiel vi, Lizeto, mi neniam
mensogis ! »

« Kiam vi do komencis, panjo ? »

ALDONO AL LA HISTORIO PRI ALIL ANDAJ LINGVOJ
Al la poŝtoficejo de la sveda êefurbo iam venis letero

adresita al SOPHIE REINE DE SUÈDE.
La poŝto resendis al la sendinto en Paris la leteron kun

notaĵo : « Sophie Reine ne estas tro%ebla en de Suède ».
« de Suède » estas nomo de Stokholma hotelo.
— Tiu anekdoto retuemorigas al mi ke iafoje angla sinjoro

dezirante plendi al la direkcio de francaj poŝtoj, sendis leteron
kaj sur la leterkovrilon li skribis la sekvantan adreson :

GENERAL POSTMASTER
Paris-France

Tri monatojn poste, la letero jam faris la tutan travojagon
de Francujo, kaj ĝi revenis al la sendinto kun la ntencio

(La generalo POSTMASTER estas nekonata.)
Le général POSTMASTER est inconnu.
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LETERDISPORTISTO PRI LA VIRINOJ
Leterdisportisto donis sekvantan karakterizon pri la virinoj,

kompreneble, humoraĵan :
La virinoj estas leteroj, kiujn Dio sendas teren por feliĉigi

per ili virojn. La edziniĝinta virino estas letero trovinta sian
adresaton ; iam ĝi estas rekomendita, iam nefraukita kaj iafoje
« rapida ». Ne edziniginta virino estas letero kun ne preciza
adreso. Koketulinoj, volantaj esti de ĉiuj amataj, estas malfermitaj
leteroj. La virinoj, kies fianĉoj estas ilin forlasintaj, estas leteroj
sur kiujn la adresato skribis « mi rifuzas ĝin ricevi ». La virinoj
kun riĉa doto estas monenhavantaj leteroj, kiujn ni akceptas
plezure kaj post elpreno de la mono ni ĵetas leteron en la
korbon. Ne taŭga virino estas letero en la poŝto kun rimarku
« nekonata adresato ».

Tradukis PENKO STOJEV (Bulgarujo).

Z. ADAM. (Zakrzewski)

Historia de Esperanto
VERKO PREMIITA EN KONKURSO DE « LA SEPO » 191I

(Daarigo)

Zamenhof klarigas, ke kvankam li en la « Aldono al la dua
libro » proponis fari kongreson aŭ fondi akadeinion ne  - pli frue
ol post kvin jaroj, tamen multaj estas lacaj atendi. Li mem ne
volas preni sur sin respondecon por nia grava afero, ne volas
ankaŭ, ke oni vidu en lia maniero de laborado aidoran obstinecon.
Pro tiuj katizoj Zamenhof proponas fondi tutmondan Ligon de
Esperantistoj — sola kaj absoluta leĝdonauto en nia afero.

En marta numero 1890 (n° 6) la redakcio anoncis, ke la
ligo estas fondita kaj publikigis regularon de la ligo kaj de
la akademio, « konsistanta el Io personoj, elektitaj ĉiujare per
voĉdonado de ĉiuj kluboj de la ligo. ,e Oni elektis, kiel mem-
brojn de provizora administra komitato : Hugon Barbeck, Chri-
stianon Schmidt kaj Josefon Gagel en Nurnberg.

Kvankam tiu ĉi regularo havis subskribon de Zamenhof,
tamen en la 1 ia numero la Majstro deklaris, ke ĝi faris al li
grandan surprizon, ĉar la redakcio enkondukis en lian projekton
gravajn ŝanĝojn. Car krom tio multaj esperantistoj, — kaj inter
ili : Einstein, Grabowski, de Wahl, Majnov, Geoghegan — espri-
mis opiniojn malaprobantajn la ligon, la tuta projekto estis
.orlasita. Zamenhof nomis ĝin — infano malvive naskita (n°
12a, decembro 189o).

Tiu incident° estis verŝajne kaŭzo, ke Zamenhof prenis sur
sin la redaktadon. Sed tiu ĉi tasko estis por li terure malfacila :
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en tiu ĉi tempo li ofte transloĝiĝis de urbo en urbon, serĉante
vane lokon, en kiu lia kuracista praktiko povus sufiĉi al liaj
modestaj bezonoj. Por la eldonado de la gazeto li devis kon-
stante turni sin al helpo de la esperantistoj. Zamenhof plendas
ke : « niaj anmikoj estas tiel ekonomiaj, ke anstatati aboni, 9;'10
legas ekzeinpleron de ia konatulo aŭ tute nian gazeton ne legas ».
« Kun la vivo de contra organo — skribis li — estas ligita vivo
de nia afero ; ĝi estas trunko kaj tiel longe, kiel la trunko vivas,
oni povas timi nenian vintron. Se ĝi eĉ glaciigos la branĉojn
kaj foliojn, ni povas atendi printempon kun bona espero. Sed se
Ia trunko ĉesos vivi, ĉiuj esperoj estos perditaj. Ni devas
antan ĉio certigi kaj sendanĝerigi la ekzistadon de nia gazeto.
Nenian paŝon plu, antaŭ ol la plej grava estos farita. Mia
situacio — aldonas Zamenhof — atingis lastan gradon de neebl-
eco « (Aŭgusto 1891) ».

Ne mankis certe diversaj proponoj por krei monan fondon
por la gazeto.Grabowski proponis krei akcian societon,Trompeter
— akcian librovendejon, Lojko — fondon por konkursoj...

Zamenhof do proponis fondi akcian societan esperantistan
kun I000 akcianoj, pagantaj ĉiuj po ro rubloj jare kaj petis
ĉiujn respondi ĉu ili aprobas la projekton ati proponas alian pli
bonan — kaj, en unua okazo, deklari kiom da akcioj ĉiu
volas aĉeti.

El ĉiuj tiuj ĉi projektoj ne alvenis eĉ unu ora ati arĝenta
monero 1 Kun malĝojo kaj bedaŭro, en la lasta numero de tiu ĉi
jaro (N. II-I2 novembro decembro, 1891) Zamenhof anoncis :
« Kun la nuna numero mi devas interrompi mian laboradon en
nia afero : m i fritis ĉion, kion lui povis. Mi tenis min tiel
longe, kiel mi povis, sed nun. mi devas forigi kaj peni refort-
igi miajn piedojn, kiuj rifuzas plie min porti. »

La tuta afero, -- kaj speciale la gazeto - travivis tiam
danĝeran momenton. Feliĉe aperis nova homo, kiu ne nur savis
la gazeton, sed oferis al la esperanta afero fortan helpon dum
kelkaj sekvantaj jaroj, — W. H. Trompeter, termezuristo, en
urbo Schalke en Vestfalio (Okcid. Germanujo).

Kun novaj esperoj kaj pli trankvila horoskopo komencis la
malgranda grupo de tiamaj esperantistoj la jaron 1892. Trom-
peter prenis sur sin ĉiujn eldonajn kostojn por tri jaroj, oferante
krom tio monatan pension je i oo markoj por la redaktisto. Li
plenumis siajn promesojn sen bruo, sen sinlaüdo, ĝis la starigita
limo, t. e. en la daiiro de jaroj 1892, 1893 ĝis la lasta numero 1894.

Oni prave skribis en Esperantaj kronikoj, ke la nomo de tiu
ĉi homo « éiam brilos, kiel luma stelo en historio de nia afero ».

« Se nia afero ne morti, sed vivas kaj foras - skribis Zamen-
hof, post morto de Trompeter (li mortis Tan de Novembro 1901 en
Essen),-tio ĉi estas en tre grande parto merito de Trompeter.
Ripozu en paco, kara kaj multmerita ami ko de nia afero !
Esperantistoj neniam forgesos Vian noiuon ! En historio de
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Esperanto al vi apartenos ĉiam plej grava, neniam elŝirebla,
neniam elstrekebla pago ! »

La formo de la gazeto estis iom ŝanl;ita, la abonkostoj de
fi frankoj malgrandigitaj ĝis 2 frankoj jare kaj abonantoj de Io
ekzempleroj ricevis dekunuan senpage.

Ĉar ia estonteco de la gazeto estis ti aman ierecertigita,Zannenhof
decidis uzi ĉiujn oferojn, alsendataj de esperantistoj por eldonado
de lernolibroj en lingvoj, en kiuj ili ankorati ne ekzistis, oferante
al la atitoro 3 4 de la nombro da ekzempleroj por vigligi tia -
maniere aperon de novaj lernolibroj.

La nombro de esperantistoj iom kreskis kaj — afero neevit -

ebla — vekiĝis denove reformaj projektoj.
Kaj denove Zamenhof, kiu nenion tiel timis ol suspekton

pri afitora vaneco. pripensis novajn provojn por kontentigi la
rcformeninlojn. Antatl Ĉio, li konscience ekzamenis ĉiujn alsend-
itajn proponojn. Jen kion li skribas pri tiu esploro : « mi analizis
la ĉefajn ŝanĝojn, proponitajn por nia lingvo. Ĉiu propon anto
pensas, ke lia propono estas ne sole bona, sed eĉ necesa por
nia lingvo, eĉ « demando (le vivo » por ái : sed kiam mi
montras al unu amiko la proponon de alia, mi pleje ricevas
respondon : « Ne, ne ! tiun ŝanĝon neniam permesu, ĉar vi mal-
bonigos la lingvon. » Kiel do liberiĝi de la eterna frato : « mian
vangon Vi devas necese akcepti kaj Vi estos nepardoninda
obstinulo, se Vi ĝin ne faros ; sed lian ŝanĝon neniel akceptu,
éar Vi estos nepardoninde facilanima, se Vi ĝin akceptos ! « ĉiu
diras, ke lia « malgranda paŝeto » ne povas multe malhelpi , sed
se ĉiu komencos fari apartajn paŝetojn, tiam al kio ni venos ? La
plej granda parto de la nunaj proponoj montrikas tute senutilaj.
Tion ĉi diras al vi homo, kiu ne sole bone konas la spiriton de
nia lingvo kaj faris kun ĝi multajn provojn, sed ankati atidis
grandegan amason da opinioj, esploris atente grandegan amason
da proponoj. La ricevitaj proponoj mi ne sole ne povas akcepti
en « Esperantisto, » sed mi ne konsilas ilin provi eĉ en verkoj
aïí leteroj privataj, ĉar ili prezentas nur neelprovitajn personajn
opiniojn. Ekzistas tamen ankati aliaj proponoj, kiuj post
matura pripenso montrikas efektive pravaj att kiuj esprimas la
opinion jam ne cle apartaj persono, sed de la plejmulto de niaj
amikoj. Nur pri tiaj proponoj ni parolos en nia gazeto kaj
aprobos ilin por prova uzo en privataj verkoj aŭ leteroj. Al
tiu ĉi kategorio de proponoj apartenas :

I) la forigo de la ofta « oj », « ojn », « aj »„ « ajn » ;
2) la forigo de « iau » — « aui » k. c. ;
3) la forigo de la artikolo (« la »).
Pri kelkaj aliaj proponoj de tiu ĉi kategorio ni parolos,

kiam ni havos okazon. Por eviti malkompreniĝojn, ni ripetas,
ke uzi tiujn ĉi ŝanĝojn en la « Esperantisto » ni komencos nur
tiam, kiam ilia sendisputa-akcepto de la flanko de la plej multaj
amikoj jam estos tute ekster dubo !...»

Zamenhof proponis :
I) La finikon de akuzativo kaj de multenombro ( « n », « j »)

akceptas nur la substantivo ; adjektivoj kaj pronomoj akceptas
ĝin nur tiam, kiam ili staras sen substantivo. Ekzemple : « mi
rakontos al vi nova tre interesa historion » ; «  mi venis kun
ĉiu mia bona infanoj » ; « Donu al mi tiu via bela librojn » ;
« mi amas la honesta homojn », « mi amas la honestajn».

2) Anstatati la finigo « ati » oni povas uzi apostrofon.
Ekzemple : « adi,» (legu « adi ») anstatati « adiaŭ » ; « adi'a »
anstatatt « adiaüa ». Tio ĉi levos la bonsonecon, ne enkondukante
ian kon fuzon.

3) La artikolon « la » oni povas ne uzi ; por ĉiuj popoloj
slavaj, kiuj ne scias uzon de artikolo, ĝi estos granda faciligo.

La rcdakcio anoncis : « Ni petas ĉiujn legantojn sendi al ni
sian opinion pri la diritaj 3 ŝanĝoj. Se ni vidos, ke la proponoj
trovas sendisputan komunan aprobon kaj estas uzataj en la le-
teroj de la plejmulto de niaj amikoj, tiam ni akceptos ilin ankati
en la « Esperantisto.• x Tiuj ĉi novaj formoj, eĉ se ili estos akcep-
titaj, estos nu.r permesataj, sed ne devigáj, kaj la uzado de la
malnovaj formoj tute ne estos nomata nereguleco. La malnovaj
formoj éiam restos bonaj, kaj ili estos forigitaj el la lingvo nur
tiam, kiam post longa tempo niontriĝos, ke neniu pli ilin jam
uzas. Ankati ĉiujn aliajn ŝanĝojn, kiuj eble poste rnontriĝos
utilaj, ni enkondukos éiam tiel saine, tre singarde kaj tre mal-
rapide, -demandinte antane la opinion de niaj amikoj kaj neniam
arbitre forjetante la formojn malnovajn tiel longe, ĝis ili mem
mortos de neuzado. Ne rapide, sed certe kaj sendankere. »

Iom poste, al tiuj proponoj Zamenhof aldonis ŝanĝon de la
tabelo de interrilataj pronomoj kaj adverboj (.« kiit, » « tiu »
« kiam » k. c.) El la diversaj formoj, kiujn oni proponis al ni,
ni elektas la sekvantan, kiu sola donas al ni la eblon prepari
iom post iom formojn novajn, ne rompante la malnovajn, t. e.
perfektigi la lingvon sen arbitraj ŝanĝoj kaj en spirito de per-
fektigoj en ĉiu alia lingvo. Ni proponas eljeti en la dirita tabelo
da vortoj la literon « i » kaj (por ke ne naskiku io tute nova)
anstatat igi lin per apo trofo.: » ia, ial, iam, ie, iel, ies, io, iom,
iu • l:'a k'al, k'am, k'c, k'el k'es, k'o, k'om, k'u  • t'a, t'al  t'am,f ^ f f f f ; f f ,
t'e, t'el  t'es, t'o, t'om, t'u • ĉ'a ĉ'al ĉ'am. è'e, ê'el, ĉ'es ĉ'o1 1 f / ) f ^^ 1 7 f 1
c'om, c'u ; nen'a, nen'al, nen'am, nen'a, nen'el, nen'es, nen'o,
nen'om, nen'u. « La vortoj » k'e, ĉ'e, ĉ'u, » fariĝas tiel tute
similaj je la vortoj » ke, ĉe. ĉu », kiuj havas jam alian signifon ;
tamen tio ĉi ne malhelpas : en la skribado oni ilin facile diferen-
cigos per ilia apostrofo, en elparolado per ilia uzo kaj pliforta
akcento. »

En julia n0 ni trovas jam rezultaton de tiu ĉi. onketo. Pri
la tri unuaj demandoj la plej granda parto da voĉoj estis por la
ŝanĝoj, pri la .l-a demando — pli ol duono da voĉoj estis
kontrattaj.
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Tamen eĉ pri la unuaj Zamenhof Aanceliĝis akcepti definitivan
solvon. Inter la kontraŭuloj de la ŝanĝoj trovis sin plej eminentaj
esperantistoj, kies leterojn Zamenhof citas : Grabowski, Lund-
strom (laŭ kiu la bela lingvo greka estas plena de aj, oj, kaj
neniu ivallaŭdis ĝin pro tio), Geoghegan, Trompeter, Smurlo.
(kiu skribis : se ni akceptus iiekonforinecon de substar.tivo kun
adjektivo, ĉiuj veraj lingvistoj .uperĵetos nin per ŝtonoj), Rijkow.
La Majstro timis enkonduki malkonsenton kaj inalordon, - des
pli ke de multaj flankoj alvenis riproĉoj kaj eĉ « koleraj per-
sonaj atakoj ». Li .; konkludis proposante, ke « tiuj, kiuj insistas
por fari ŝanĝojn, volu proponi tiujn ŝanĝojn en ilia propra nomo,
per vojo privata, — eble ili estos (en tiu ĉi rilato pli feliĉaj) ol
mi »....

Laŭ tiu konsilo Trompeter proponis anstataŭigon de kaj
per e, de s per z. en komenco de silaboj : 7ama anst. sama, zen
anst. sen (N° 7), saman finiĝon a por adjektivoj kaj adverboj
(N. 8) k. c.

Zamenhof do prezentas tiujn proponojn al la juĝo de « la
amikoj » kun peto sendi opiniojn rekte al la proponantoj.

Tarnen, tiu trankviligo daŭris nelonge. Novaj proponoj,
riproĉoj pro «patra blindeco » incitis Zamenhof reveni al lia
projekto de Ligo. En la I-a (37=a) numero, januaro 1893, ni
legas :

« Jam antaŭ 3 jaroj, kiel niaj amikoj memoras, ni sentis la
bezonon, ke la kondukado de nia afero sin trovu kun egala rajto
en la manoj de ĉiuj ĝiaj amikoj kaj ke la tuta sorto de nia
lingvo dependu de la deziroj de tiuj, kiuj ĝin uzas kaj laboras
por ĝi. Ni tiam ankatí proponis fondi Tutnlondan Ligon Es-
perantistan. Sed tiu ĉi propono, per si  mem tute natura,
justa kaj necesa, ne povis tiam efektiviĝi, ĉar niaj fortoj
estis tiam ankoraŭ tro malgrandaj kaj nematuraj por tia
araaĝo. i.a fondado de Ligo tiam sekve montriĝis tro frua kaj
devis esti prokrastita. Sed /rohraslila ne estas forĵelila, kaj jam
tiam ni promesis, ke en pli oportuna tempo estonta ni al la
demando pri Ligo ankoraü revenos. Nun la cirkonstancoj tute
ŝanĝiĝis. Nia afero jam ne sole staras tute forte, sed estas jam
subtenata de niaj amikoj, ne postulante oferojn de la iniciatoro.
Nun sekve venis la tempo transdoni nian tutan aferon al la libera
dispono de ĝiaj subtenantoj, sen timo, ke ili lasos ĝin fali. De
multaj flankoj oni proponadis al ni : « faru tion ĉi, faru tion. ŝanĝis
tion êi, enkonduku tion » kaj ni tamen nenion povis fari, ĉar estis
nenia aŭtoritato, kiu povus - doni permeson aŭ malpermeson. La
plej grandan parton de la ĝis nun faritaj proponoj ni ne aprobis
kaj ni sciis,ke ankaŭ la plejmulto da esperantistoj ilin ne aprobus,
ni tamen povis prezenti nian opinion al nenia aŭtoritata juĝantaro.
Tiu ĉi manko de aŭtoritata juĝantaro estis forte sentebla sur ĉiu
paŝo. La ekzistado de tia plenaŭtoritata Ligo devus ankaŭ
silentigi ĉiujn personajn, kiuj nomas sin amikoj de nia ideo kaj
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tamen ne aliĝas al Esperanto, ĉar ili trovas, ke la sistemo havas
erarojn aŭ la afero estas ne bone kondukata ; ni tiam povus diri
al ili : aligu al la Ligo kaj kun plena rajto proponu Viajn ŝanĝojn ;
se Via opinio estas prava, la plejmulto ĝin akceptos kaj forigos la
« erarojn » ; se 13 plejmulto ne akceptos Viajn proponojn, tio ĉi
montros, ke Via opinio estas nur persona kaj neprava. Ni
fondas nun tian Ligon. Ĝi ne havas multajn paragrafojn, kaj
komplikitan regularon, gi ne havas prezidantojn nek komit-
atojn. Ĝi konsistas el ĉiuj efektivaj esperantistoj, t. e. abon-
antoj (le nia centra oficiala gazeto. Ĉiu, kiu deziros fari ian
proponon tuŝantaii la konstruon de nia lingvo, sendos sian
proponon, al la sekretario de la Ligo (redaktoro de la
« Esperantisto ») kaj tiu ĉi presos la proponon en la centra
gazeto. Ĉiu abonanto de la gazeto, kin volas partopreni en la
voĉdonado, sendos sian opinion (« por » aŭ » kontraŭ) al la
projektanto. Se la ricevitaj rezultatoj montros al la projektanto,
ke la plimulto da voĉoj estas kontraŭ lia propono, li forjetos
ĝin (kvankam li havas ĉiam la rajton proponi tion saman denove
se li esperas, ke post kelka tempo la rezultatoj de la voĉ-
donado estos aliaj) ; se la rezultatoj montros ke la plimulto
estas por la propono, tiam 3 monatojn post la preso de la
propono (por doni al la malproksimaj abonantoj tempon alsendi
siajn voĉojn) la projektanto sendos al la sekretario de la Ligo
la numerojn de ĉiuj vocoj « por » kaj « kontraŭ », kaj la rezul-
tato tiam estos presita, kiel decido de la Ligo (kun publikigo
de la numeroj, kiuj voĉis « por » kaj kontraŭ »), ricevos leĝan
forton, kaj la sekretario zorgos pri ĝia efektivigado. Sekve :

i) Ĉia decido de la Ligo havas forton nur tiam, se en la
voĉdonado aktive partoprenis ne malpli ol i ; de ĉiuj abonantoj kaj
se el ricevitaj voĉoj ne malpli ol 2, 3 estas « por » la decido.

2) Oni povas antaŭvidi, ke se ĉiu abonanto havos la rajton
presi proponojn en la « Esperantisto », diversaj utilaj kaj neutilaj
proponoj ver ados en tia granda amaso, ke ni en nia malgranda
gazeto ne povus pasi centan parton da ili. Por eviti
tiun êi maloportunaĵon, ĉiu propono, postulanta voĉdonadon,
estos presata ne en la teksto de la gazeto, sed en la parto de
anoncoj, kaj ĉiu proponanto devos pagi por sia propono laŭ la
takso de anoncoj. »

Iom poste, ĉar kelkaj personoj plendis, ke la sistemo de voĉ-
donado estas pli favora al konservatuloj ol al progresistoj, ĉar
estus tre malfacile eĉ al la plej bona propono kolekti la necesan
plimulton da voĉoj, — Zamenhof por kontentigi la malkcntentulojn
proponis sekvantan aldonon : « se post 3 monatoj la nombro
necesa ne estas alsendita, sed pli ol 1; 2 de alsenditaj voĉoj estas
favoraj al la propono, tiam la proponanto prezentas denove sian
proponon al voĉdonado ; post 3 monatoj, kia ajn estus la nombro de
alsenditaj respondoj, se pli ol duono estos favoraj, la propono
estos akceptita, kiel decido de la Ligo. Tiam, tiuj kiuj estas indi-
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Preskaŭ samtempe alvenis rekte kontraŭaj leteroj . « Neniu
volos lingvon, kiun li devus senĉese relernadi » — skribis Sino
Okromĉedjelova el :4`loskva. L.E. Meier konsentas kun ŝi ; N.
Borovko estas ankoraŭ pli radikala : » mi faras - skribis li,
proponon plej gravan ol ĉiuj : fari nenian proponon pri ganĝoj,
ĉar tio estas tre glita vojo. Ne ekzistas sur la tero lingvo ideala ;
ĉiuj havas tiajn malfacilajojn, ke en komparo kun ili Esperanto
estas preskati ideala... Ni perdas fortojn kaj tempon per disputoj
pri preskan nerimarkeblaj malbonaĵoj, kiam antaü ni staras granda
celo : fari el Esperanto vivan lingvon... Disputo pri e an kaj estas
vera infanajo... Cu la problemo de ĉiu lingvo estas fariĝi perfekta
lingvo ? Kion ni dirus pri homo, kiu aĉetinte belan kaleŝon,
anstataŭ veturadi en ĝi, okupus sin per trovado de bagatelajn
difektojn ? « El tiu fakto, » diris Voltaire, « ke ĉiu lingvo estas
neperfekta, ne sekvas, ke oni devas ĝin ŝanĝi ». 'l'iujn ĉi saĝajn
vortojn mi konsilas presadi per oraj literoj sur la unua paĝo de
ĉiu numero de Esperantisto... Nur sovaĝa pedanto riproĉos nin,
ke ni paciĝis kun nenio, kiam veno estas pli belsona »...

L. de Beaufront penas konvinki la esperantistojn, ke « nur tiu,
kiu faris la lingvon, scias kial plibonigo Ŝajnanta estas praktiko
neebla, danĝera ail senutila... Se la leganto; de la gazeto ĉiam
renkontos proponojn de ŝanĝoj, ili pensos, ke la lingvo ne estas
ankoraŭ preta, finita. Ĉiu diros, ke li konsentas ellerni unu, sed
ne 3 atl 4 lingvojn. M i mem, li aldonas, malgraŭ profunda
konvinko pri la bonegeco de Esperanto, estus atendinta tempon
pli certan por fariĝi partialio militanta de ĝi , se mi konstante
estus leginta proponojn pri ŝanĝoj... Komprenante la delikatecon
de la pozicio deZamenhof, de Beaufront komprenas ankaŭ la
kreadon cle la Ligo, sed li aprobos ĝin nur tiam, « se ni uzos ĝin
plej malofte kaj nur pro gravaj kaüzoj... Cu en niaj patraj lingvoj,
se io ne plaĉas al ni, ni ĝin ŝanĝas ? Same kun Esperanto : ni
akceptu ail forjetu, sed ne aliformigu ĝin... »

Tamen, esperante ke nur la publika voèdonado povas kon-
vinki la reforirulojn pri danĝero de reformoj, Zamenhof defendis
la necesecon de la Ligo, kreita « ne por ŝanĝadi, sed por ad-
ministradi kaj reĝadi en nia afero ; ni povas esperi, ke ĝi reĝa-
dos prudente kaj singarde.. » Li ne hezitis fari novan cedon plej
radikalan, kiun certe neniam faris ia verkisto kun sia verko 1

En n° [a 1894 Zamenhof komencis serion da artikoloj, en
kiuj li analizis sisteme la lingvon « de la alfabeto ĝis la lasta
vorto de la vortaro. » kun ĉiuj proponitaj sangoj ati aldonoj. Li
cllaboris mem tute novan gramatikon kaj vortaron, bazitan sur
la proponitaj ŝanĝoj !

Ni ne povas analizi tie ĉi detale la novan projekton de Za-
menhof kaj ni notu nur plej gravajn punktojn, kiuj estis : forigo
de sursignitaj literoj, de la sono z (z=c) ; forigo de la, de aku-
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ferentaj ne povos plendi, se oni decidos sen iliaj voĉoj... Por
eviti ĉiun arbitrecon Zamenhof proponis tiun aldonon al voĉclon-
ado de Lingvanoj en n° I. 1894 kaj ĝi estis akceptita per
pliii ulto da voĉoj (179 kontraŭ 51) ; ĉar vocdonis pli ol 1, 3 da
ĉiuj Liganoj, kaj pli ol 2 3 de ili estis por la propono, tial ĝi fariĝis
« rajta decido de la Ligo Esperantista. » (aprilo, 1895) (*)

Diversaj projektoj kaj proponoj ne lasis sin longe atendi. Jen
kelkaj el ili : anstatailigo de estas per. es (Svann Krikortz) ;
anstataüigo de esti, estas, estis.., per i, as, is kaj de la adverba
finiĝo are per e (V.Serbin) ; uzado de signoj de interpunkcio antaü
frazo : « ? kion vi faras » (M. Koĉergow) ;

antati vokalo fariĝas j : kio — kjo, nenio — nenjo : uzo de
signo por konservi al i karakteron de vokalo : krïo ; anstataüigo
cle esti, estas... per 'sui, 'stas ; de ul, ilin , per vir, in, : grandviro,
grandino (M. Goldberg) ; aldono al la gramatiko de paragr. 17a :
« anstatall ĉiu vorto de la vortaro estas uzebla alia ; apostrofo
signas la forlasitan elementon ; la nova formo devas esti logila,
gramatike regula, pli internacia, pli tujkomprenebla ; se tiu
formo, uzita de unu aütoro, estos imitadata de alia, ĝi eniros en
vortaron » (J. Janovski) ;

anstatattigo de kiu, tin, iu... kio, tio per k'i, l'i, ij'i... h'v,
k'e (kiel), k'ej, (kie), ho (kial), k'and (kiam), k'ozn (kiom),

un (unu), on (oni)... (M. Goldberg) ;	
q

anstataüigo de ni, vi, ili, per mil, viJ, lia, giJ ; forigo de /i

kaj ŭ (V. Serbin).
 Grabowski proponis ŝanĝon de la tabelo de interri)ataj

pronomoj kaj adverboj, kiuj prezentas « monotonan tiablonon
de elpensitaj, en nula lingvo ekzistantaj vortoj (volapukismoj)
ed -malhelpas senperan kompreneblecon de nia lingvo » li do
proponas : « allasi al paralela uzado kun la malnovaj volapuk-
ismoj la sube donitajn vortojn, kvaj estos kompreneblaj por
tolaj populoj romanaj ed por ĉaka instruita Germano auu Slavo.
Nulon detruante ni donos al êaka liberecon uzi formon inter -
nacian sen danĝero por la unueco ». Jen la proponitaj vortoj :
kande, alor, ĉaka, ive, koine, kval, kvant, sempre, tote, nula,
partute... ed (kaj), eske (ĉu), kve (ol), mas (plej)... Kiel protesto
kontratî opinio, ke nun ne estas tempo oportuna por ŝanĝoj,
ĉar oni devas atendi ĝis la lingvo estos akceptita de la mondo,
Grabowski skribas : « Ne alor ni /er fektigos nian lingvon kande
lo estos akceptita de la monda, sed la monda akceflos Ion alor,
kande nia lingvo estos perfekta. » Vera dilemo, kiti ĝis nun ne
ĉesis maltraukviligi multajn niajn sainideanojn; Grabowski dum
kelkaj jaroj forlasis pro tio Esperanton...

(<') Interaiie la redakcio tiel klarigas devenon de la nomo de Esperanto,
« la lingvo kŭmcncc havis nenian nomon kaj Esperanto estis la pseŭdonimo de
la aŭt>ro (nun redaktoro de « Esperantisto ») sed iom post iom la amikoj de
nova lingvotraportis la estintan, nun jam ne uzatan, pseŭdonimon de la atitoro
sur la lingvon mem, kiu nun portas nomon : Lingvo Esperanto agi simple
a Esperanto ' . (Esperantisto, januaro 1893).
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zativo ; i kiel signo de multer_ombro ; adjektivoj ne ŝanĝeblaj  ;
sama finiko e por adjektivoj kaj adverboj ; an, en, in, on, un —

verbaj finiĝoj ; mrrv, lo, lo, mi, li, li, -- pronomoj ; forigo de je,
de la tabelo de pronomoj kaj adverboj (omno — ĉiu, kom — kiel,
sik — tiel,semper— ĉiam...) ; nur unu participo anstataŭ ses nunaj ;
en vortaro forigo de ĉiuj nelatinaj radikoj  — por atingi unufor-
man karakteron de la lingvo. Jen ekzemplo de la nova lingvo :
« Patro nue, kvu esten in cielo, sankte estan tue nomo, venan re-
« gito tue, estan volo tue, kom in cielo, sik anku sur tero. Pano
« nue omnadie donan al nu ho(bu, pa.rdonan al nu (lebi nue, kom

nu anku pardonen la nue debenti ; ne kondukan nu in tento sed
« liberigan nu de rnalbono ».

La leganto pardonu, ke mi ne povas deteni min de rimarko,
iom ne konforma al mia rolo de objektiva esperanta historiisto :
kiel feliĉe estas, ke tiuj ĉi reformoj, almenaü plej granda el ili
parto, estis ne akceptitaj kaj forgesitaj ! Fine estis prezentitaj al
voĉdonado jenaj demandoj :

r) Cu ni devas restigi senŝanĝe la malnovan (ĝisnunan) formon
de nia lingvo ?

2) ĉu ni devas akcepti la novan formon, prezentitan al la
Liganoj en ĝia tuta pleneco ?

3) ĉu ni devas fari aliajn reformojn en la lingvo ?
Krom tio, lasi propono de kapitano Forkarth (Josephstadt)

4a demando :

4) ĉu ni devas akcepti la novan formon sed kun kelkaj ŝanĝoj
en ;iaj apartaj detaloj

La lasta limtempo por alsendo de voĉoj estis fiksita je Ia
Aŭgusto r894 kaj la unua rezultato estis : kontraüaj al ĉiuj refor-
moj (Ia punkto) — 144 personoj, inter kiuj de Beaufront, Borov-
ko, Devjatnin, Dombrovski, Perreira, Geoghegan, Gernet,
Grabowski, Holmquist, Lemaire, Loj ko, Meier, Nylon,Puĉkon ski,
Ŝmurlo, Wasniewski, Zeidlitz ; 12 donis voĉojn por la nova
projekto ; 3 demandis tute aliajn reformojn (3a punkto : Leon-
tiev de Wahl), fine 'Sangojn en la nova projekto (4-a punkto)
demandis 95 voĉoj (Forkarth, Krikortz, S. Meier, Chr. Schmidt,
W. Trompeter...).

Krom tio, A. Zinovjev kaj kelkaj aliaj abonantoj alsendis
voĉojn neütralajn al libera dispono de Zamenhof : tamen tiujn
voĉojn kaj sian propran li tute detenis « ,bor ne fari ian rnoralan
premon sier la voĉdonanlojn, ĝis absoluta fino ».

(Daŭrigota)

En 1907 1)ro Emile Javal eldonis broguron : a Pri reformoj en Espe-
ranto », enhavantan artikolojn de Zamenhof pri tiu Ci reformo en Nurnherga
Esperantisto. r (Coulommiers 1907.)
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INTERNACIA GAZETO
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Jara abono : 1.40 S (Fr. 3.50)
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ABONOJ kun PREMIOJ
2 Fr. O.SV Sm.)

D-RO VERDY
Filatelisto
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Lfl ONBO DE ESPERANTO
Moskvo, Rusujv, Tvershája,3  6

Dum la .IV-a jaro e. La Ondo
senpage donos la tradukitan de s-lno
M. Sidlovskaja, ĉefverkon de rusa

1 i tcratu ro :
" Princo Serebjanij ,, de

TOLSTOJ
(352-pata, grandformala librego, kies
prezo por la neabonantoi estos afrankila
9 Sm. ,6o).

leimmumemii
GERIVIANA ESPERANTISTO

Ononinonate gazeta por la disvastlgo
de la lingvo Esperanto

La gazeto aperas en du eldonoj, kiuj
duonmonate alternas.

Eldono, A, elirantá la 5 an de ĉiu
monato, celas la propagandon por
Esperanto

Eldono B, eliranta la 20 an de ĉiu
monato, estas pure literatura.
Jara abonprezo per ĉiuj, landoj 2.250 S.

La abonoj nur komencigas en Janu-
aro, Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Laŭdezire oni povas aparte aboni rtu_Jlr
el a»thari tule sendependaj eldonoj per la
(Mono de la supre montritaj prezoj.

Esperanto Verlag Meller & Borel
BERLIN SW. 68. Llndenstr.. 18-19

ESPERANTI STA =
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por la jaro 1912
Redaktoro : D-ro A. SCHRAMM,

rega asesoro. Dresden
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ite. Sendkostaj 0.15 M. (0.075 Sm.).
Uni postulu specialan prospekton de
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Oqi Ao!1as kioq oqi Semas !
Gesamideanoj,

Se dum la somero._ vi deziras en
via €gardeno belajn florojn, kaj sur
viaj tab]cj bongustajn leggomojn.atetu
tiam viajn semojn en la bonkonata
firmo :

J. VAN DE VELDE-VAN LUNEN
Negocisto en Semoj

--- (FONDA TA EN 1865) --
« IN DE RAAP »

Geitestraat, 28, MECHELEN
Oni korespondas Esperante 	 1
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Antatf ol aĉeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn an
Anglajn Bierojn turnu vin al la firmo

H. J. B r i d g e s,
L. Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 219-221, Lozanastraat, .Invers-Antwerpen.

Sola fabrikaiito de la "Eliksiro Esoranto 1,

Prezo de unu botelo : Fr. 2,50 — I Sm.
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III
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1111111111
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Va Sirops de libalEjo S-la Paulo
estas la sola radikala, kaj nemalutila sanigilo por TUSO
KOKLUŜO. MALVARMUMO, LARII\GITO, BRONSITO,
1NTFLUENZO, ASTMO, PLEŬREZIO, MALARIO, KATARO,
GORĜDOLORO kaj ĈIUSPECAJ MALSANOJ de la BRUSTO,
PULMOJ kaj SPIRORGANOJ.

Prezo : 1 /4 botelo Fr. 2, 2 5 ; -- 1' 2 Fr.  4 ; — 1 ? i Fr. 7
Centra tenejo : L. J. AKKER, 	2

RO TTERDAM (Ilolando).
Aĉetebla en la farmaciejo E. CUVELIER, Strato Potgietor, 3. Autwerpo
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