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Kaheloj 	 Fajencoj 
Majolikoj

Fil.	 L8 JANS
15, Vleminckveld

TELEFONO 3474 ANTWERPEN

Biikoj por fasadoj
"Van de Loo, .,

blankaj„ Havai, rugai, terkoloraj, ledkoloraj k. t. p.
konservas siajn kolorojn kaj necedas en êitij

ajn eksperimentoj.

1 • ONI IZETOVI(iAS LA ELUZITAJN STUPAROJN,
, PANISTAJN BENKOJN, MAGAZENAJN TABLOJN

K. '1'. P.

avinioj ttueurekam
imitantaj la linoltolon, sed sen interspacoj, kaj tial

persistai, datireblaj kaj facilaj por la purigado.

I 	 Specimenoj, planoj, projektoj n” 300 estos
sendataj senkoste kaj sendevige je mendo de
la klientoj.
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EKSLUZIVA VENDADO DE

ORIENTAJ PRODUK TAĴO.1

Gabriol flegl{
ANTWERPEN

32-34, Van Dyckstraat
apud Ia Parko

geraj Orientaj
Tapetej

La devenn de iiij konterra),
eNtaS garantiata.

Oni jahrikas /an mezuro kaj si,.  •

33

Aĉetado kaj Vendado de okaza-jajlibroj

JOS. SOLY
LIBRISTO

11, SIN T JORISPOORTSTFIA.AT
ANTWERPEN 	48
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BELGA ESPERANTISTO
Aperas proksimume je la inezo de éiu monato. Ĝi estas

la oficiala organo de la BELGA Lw() ESPERANTISTA. Ĝi
enhavas diversriĉan materialon kaj estas redaktata nur esper-
ante. Ĝi havas regulajn korespondantojn kaj kunlaborantojn
en éiuj belgaj urboj kaj en Inultnombraj fremdaj landoj.

— Ĝi konsentas specialajn kondiôojn por la grupoj kiuj
abonas ĉiujn siajn membrojn.

Fremdlandaj korespondaqloj
D-ra LEON ROSENSTOCK .
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F-no ADELA SEFER .
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Nepresital n in inuskriplojn oni ne resendas. — La lentakcio konservas por
si la rai ion korekli laiibezone la manuskriptojn.

La ubileo de Esperanto
Dum oni festis tiun êi jaron en Krakovo kaj Budaneseo

la 25-jaran datrevenon de la apero de la unua bro!"suro de
D-ro Zamenhof, per kongresoj kiujn neniu el nia Redakcio
povis bedatirindegc ĉeesti, ni publikigas êi sube kliŝaĵojn
de la du unuaj bro§uroj de D-ro Zamenhof kaj de la unua
numero de La Esperantisto, la unua jurnalo en nia lingvo
aperinta Ankail ni kopiis el Pola Esperanlislo du poeziajojn
de Grabowski, verkitajn de li por la_ Jubilea .kongreso. La
novajoj pri la sukceso de la kongreso, la nombro de parto-
prenantoj, la kunsidoj kaj la decidoj ffis nun ne alvenis. Ni
esperu ke ili estu gojigaj kaj ni raportos pri ili en la venonta
numero.

„.
Jubilea hantato Lledit-Ata al 1)-ro Zamenhof.

Felièa la semant° estas,
Kilt printempe semis grenon,
Kaj en atituno k,oje festas
De bonrikolto la solenon.

Felièa, kiu t. n la koro
Pri granda verko flame revis,
Kaj en la Canna revo-floro
Mat u ran frukton elricevis.

Atbeto, kiun Majstro kara,
Vi plantis 'ce Vistul'-rivero
Elkreskis kis lazuro klara,
Etendas branêojn éirkati tero.

Sub i kolektis terofilojn
La jubile' de nova sento
Per kiu frate ligos milojn
Netltrala lingva fundamento.

K rakovaj ni uroj gojresonas,
Dum lernantaro multnacia
Dankeme sian Majstron kronas
Per la verdajo lanrfolia.

En niaj koroj, granda homa.
Starikas viaj monumentoj
La gloron de l' benata nomo
Ripetos èiuj la jarcentoj !
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La reveno de 1' fluo.
(ALEGOR

Post foresto multejara
Venas filo mia kara
El migrado êiulanda
Venas filo mia, granda !

En kabano mankis pano.
Do etnigris li , infano
Nun reveras beljunulo
Al hejmlando, al Vistulo.

Kiel volus mi, patrino,
Premi lin al mia sino
Doni volus mi festenon
Por saluti la rerenon.

Ve ! ne wastras mi kabanon,
Nek liheran havas manon
Mi, en mia propra domo,
Estas kvazail fremda homo

e:ar, al vi, fratin' pli aga.
Post kamplimo hejmvilaga,
Brilas.	 destino dia
Stel' alia, pli radia...

Do akceptu lin, fratino,
Per muziko kaj per vino !
Li ne vidu èe l' festeno,
Kiel premas min tagreno.

ANTON I RABOWsK I

Unua numero de la unua jurnalo en Esperanto.

La du tinuaj bruroj de D.ro Zamen of.
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El la mondo de tiuj kiuj ne parolas

LA ROZUJO
de Emil Gârleanu.

Ce vojrando !loris ankati la rozujo. Kaj estis miraklo, é,ar
la floro de la rozujo estil tiel delikata, tiel blanka, kaj ŝajne
ki lumigis tiun printempan matenon. Kaj kia trunketo estis
brila, rue, kiel la koralo, kiaj folioj — verdaj kiel la smeraldo.
Kaj la odoro de la floro disvastikis tuj sur la tutan vaston
de likampo ; la papilioj falis dormigitaj, la aliaj floroj klinikis
ante-1 sia vera mastro, dum la birdoj venis el grandaj mal-
proksimaĵoj, allogitaj de la rava odoro, por vidi ankan ili la
magian floron, kiu disvolvis sian belecon por la unua fojo
sur la tero. Kaj ŝajne ankati Dio bedatiris nun, ke Li donis
al unu floro tiajn mirindajn ecojn, kiujn Li ne disdonis al la
floroj eĉ en la paradizo. — Tion ĉi diris mallette alatido, kiu,
je sunleviko, alportis ĉiam al Dio po unu semo de ĉiu floro,
khi kreskis sur la tero, por ke Li konservu ilin, por replantado.

Je tagmezo la rozujo kovrikis per floroj. La preterirantoj
pasis kaj restis loke, metis la manojn sur la okulojn, malfermis
la naztruojn por inspiri la aromon ne sentitan kis tiam, poste,
kun avidaj rigardoj, deŝiris po unu floro ; kaj se ili havis
ion en la mano, kin forjetis por teni la floron plibone. En
kia loko ekaperis tuj alia burkono, kaj momente disvolvikis.
Kaj aliaj preterirantoj trapasis kaj êiu deŝiiis po unu floro.

Post kelkaj tagoj la rozujo tnalgajikis : i floradis kaj la
homoj kin nudigis. « Jen», diris al si la rozujo, « la dorn-
arbetajo apud mi kiel alta estas, kiel bela kaj neniu kin tuŝas
kaj min senigas êitij je ĉiaj miaj ornamaĵoj ».

Kardelo, kiu ĵus eksidis sur branêo, klarigis al ki : « Kiel
povus iu tuŝi la dornarbetaĵon kiam ĝi estas tuto vestita
en domoj » ! Tiam la rozujo rigardis kaj vidis ke vere, la
dornarbetaĵo havis dornojn.

Kaj ki ne plu sancelikis : ki tuj ekprekis al Dio kovri
ankaŭ Ain per dornoj, por ke g,ri defendu siajn Ilorojn. (t Jen »,
diris al si la Ĉioreganto, « estis destinite ke sur la tero ne
restu to, kio nur en la Paradizo devus resti ». Kaj, volonte.
tuj fuis signon kaj la brilanta trunketo kovrikis per dornoj.
Sed la trapasantoj ankati haltadis, kaj ĉiu rapidis avide, al la
mirinda floro. La diferenco konsistis nur el tio, ke ĉiu lasis
po guteto da sango sur la pinto de iû dorno. Kaj el la dorno
la sango penetris, iom post iom, en la trunketon, supreniris
kis la burkonoj kaj unu matenon ia floro de l'rozujo disvolvikis,
rue, rukega, kiel la sango. La dornarbetaĵo restis malgaja
apude. Kaj, de kelka tempo, en ki vekikis ankan envio ĉar
preskati neniu kin atentis. « Jen kiel klinikas ĉiuj al la rozujo,
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kaj al mi neniu ». Kaj prekis al Dio, ke Li ŝanku ankati al
ki la koloron, rukigu kaj faru kin pli rirnarkebla kiel tiun
de l' rozujo. Tiam Dio diris al si mem : « Eterne oni prenos
sur la tero, ion anstatati alion ; élu- nur mi povas scii, kion
mi antatidestinis unufoje, ke ki tiel restados ; kiel ajn ŝankikus
la vizako, la sorto restos la sama ! »

Faris Dio signon, kaj la floro de	 dornarbetajo rukiĝis
kiel la fajro.

Kaj trapasis ĉiam la preterirantoj, kaj deŝiradis ĉiam la
florojn de 	 rozujo kaj tute ne atentis la dornarbetajon.

El rumana lingvo trad.
EM. J. NICOLAU.

BELGA KRONIKO
Ni insiste pelas iujn grupojn kaj ankan la discijn

sainideanoin, ke ili sendu, hiel eble pie.; akurate, informojn
pri sia societo art ĉiuspecajn sciigojn pri Esperanto, plej malfrue
la 2 5" an de ĉiu monalo, al « Belga Esperantisto », 20, Von-
delsiraat (rue Vondel), Antwerpen (Anvers). Tre danke nia
redakcio ankan ricevos la jurnalojn, enhavantajn artikolojn
pri nia movado.

St-MARIABURG. — Antan nelonge (la Iran de Julio) okaze de la foriro
en A merikan landon de la samicleanino F-ino Rudolpha Rigelsen tre gaja vesper-
mango kunigis la grupon La Verda Flago » en la salono grandega de la
hotelo e Prince Albert e êe nia sarnideano Frans Borremans. — Dudeko da
anoj ambaŭseksaj portantaj liere la verdan stelon, partoprenis en fi.

La kunvenejo havis tre agrablan aspckton. Grandaj florpotoj, kune kun
mu, taj Pli malgrandaj bukedoj afable donacitaj de la kafejestro ornamis la sol-
onon kaj tablon.

La festmango estis plej bone prizorgita, kaj entuziasmaj tostoj èefe de la
Prezidantino S-ino Thiels, farita je la honoro de la forveturonta fraŭlino, ne
mankis. Post la parolado de la Prezidantino, en kiu parolado estis karakterizata
la bona agado kaj fervora kunlaborado de F-ino Rigelsen, atIdigis la gajaj
kantoj de la diversaj gemembroj. Sin distingis la nciacigebla S-ino Thiels, la
afabla F-ino Van Kracy, la amindaj fr-oj Rigelsen kaj la sindonaj gesamideanoj
Van Wesenbeeck, Van Langendonck, kaj fine S-ro Rutten.

Post la festo venis la danco kiu datiris kaj daŭradis gis la malfruaj horoj.
Ôiuj geanoj konservos la plej agrablan rernemoron pri titi festa kunveno. Tion
ankan faros JOè.J0.

CAPRIJR.E. — Ke la Meetjeslaralaj csperantistoj tute ne donnas, pri
tio pruvis la sinjora sekcio de la grupo : Ciam Antatien el Caprijkc
Dudek sinjoroj de tiu agema grupo faris viziton al sia instruisto sinjoro
Aug. Van Acker cl Lembeke. La sindonema kaj nelacigebla prezidanto
S-ro Dervaux interpretis la bondezirojn de la gegrupanoj. Sinjoro Van Acker
per malmultaj vortoj deziris bonvenon al la vizitantoj kaj dankis ilin pro
la honoro farita al li. Poste la grupanoj trains grupe la vilagon kantante
csperantajn kantojn en la trinkcjoj. Je la 9a, vespermango kunigis la
gtupanoju. Post kelkaj vortoj de sinjoro Dervaux, S ro Van Acker pa-
rùladis Esperante kaj montris la mirindan facilccon kaj utilecon de Esper-
anto. Li finis sian paroladon dankante la grupanojn kaj êefe sinjoron
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Dervaux, la lertan esperantistan propagandiston, al kiu Esperanto ŝuldas
sian brilan staton en la Meetjeslando. Je la toa la grupanoj disiis de
sia profesoro S-ro Van Acker, kaj gaje kantante reins hejmen. Bona propa-
gando por la Meetjeslanda csperantista mova lo.

CHARLEROI. — La poŝtestro de la Centra oficejo de nia urbo, kon-
siderinte ke kelkaj el liaj oficistoj praktikas la Esperantan lingvon, per-
mcsis al la Karlorega Grupo fiksi, en la loko rizervita al la publiko,
emajlumitan, artiste faritan plakon kun la esperantista stelo kaj la vortoj
Esperanto parolata. Plie, diversspecaj komereistoj, kiuj uzas la in ter-
nacian ling von, intencas ornamigi siajn fenestregojn per simila surskribajo.
Ni opinias ke samspecaj faktoj estas eitindaj kaj imitinclaj ; éar estas tre
efikaj propagandiloj, pro tiu éi katizo ke tiutage centoj da personoj
konstatas ke .Esperanto. vivas kaj prosperas.

La Han de Julio, S-ro Wagner faris te la geinstruistaro de nia
regiono sian lastan lecionon pri Esperanto. Kiam Ii estis dirinta kelkajn
adiatiajn vortojn por Isuragigi la novajn samideanojn kaj montri al ili la
vojon sekvindan por rapide progresi, unu el la lernantoj. S-ro Hentaut,
levigis kaj faris, je l'nomo de siaj gekolegoj, bone pripensitan, korekte
diritan, kvankam tute ne antaŭpreti.,,itan paroladeton Li dankis, milite
dankis kaj... kin estas pli grava, li promesis kore dediti sin, kune kun
siaj amikoj, al la Esperantista instruado kaj propagar.do. Seriozajn kaj
persistajn varbitojn kaj kunlaborantojn tu cspereble akiris per tin unua
kurso, khi rekomencos post la liberiempaj monatoj.

ANTVERPENO, BRUSELO, CHARLEROI. — Dimanton, la t4an
de julio pli ol so Antverpenaj samideanoj forlasis la sinian stacidomon pur
partopreni en la ekskurso al la ruinoj de l'Abatejo de
organizita de la Esperantista Grupo de Charleroi. .F..n Bruselo, dudeko
da tieaj amikoj pligrandigis la karavanon, kiu daŭrigis sian vojon gis Court-
St. Etienne, kie, laŭ la arang,o de la programo, ilin estos atendantaj la
ekskursantoj de Charleroi, kun kiuj ili kune faros belan promenadon tra
la arbaroj gis Villers-la-Ville. Sed en Court-St. Etienne ni nur renkontis
5 samideanojn el Charleroi, la aliaj estante: rcstintaj en Villers-la-Ville, la
tinuiloj ! Ni tarnen ne povas plendi pri la konstanteen, kun kiu Mn akom-
panis nia invitito : la suno. Duni la tuta datiro de la protnenado (kaj éu

datiris longe ?) nia kamarado ne esis montri sian plej brilan vizagon,
tiel esprimante sian plej ardan simpation al la samideanoj kaj speciale al
la samideaninoj, kiuj, ne doini pri tio, tre ŝatis tiun amikan sentesprimon.
Kiam la Antverpenanoj kaj Bruselanoj en Villers alvenis, la suno estis
sukcesinta inortigi en ties kapo la sencon pri organizo, tar ne plu estis
vidcbla la karavano, kiu disigis en malgrandaj grupoj, kiujn om povis vidi
ri pozantaj en ombrorita arbaro,vizitantaj sen tio da intereso la belajn historiajn

ruinojn de l'abatejo art trinkantaj pli malpli bonan glason da akrobiero
(rto ! mia ventro kaj monujo !). Resume, bela tago, belega ekskurso sed
.... kia forno 1 Malgraü èio, tiuj partoprenintaj reeniris la vannait) kaj
varmigajn vago arojn, kontentaj pro la revido de la alilokaj samideanoj .

IIi ct reciproke promesis baldarian arangon de nova ekskurso. Cu la
organizontoj ree invitas la sunon ?

Sus.

GENTO. La Gent'a Grupo donacis al Fraillino Johanino Flourens,
(Roksano) okaze de ŝia teesto al la 1Va Belga kongreso, adrcskoverton. La am: j
de la G. G. enskribis sian nomon kaj adreson en tiun i koverton.

Fraillino Flourens deziras havi plej mult kiel eble da adresej de 13elgaj

gesamideanoj. Pro tio, la Genta Grupo sendis la foliojn al la Antverpena

Centra sekretariejo, kiu forsendis ilin al la Boom'a grupo, laŭ la ordo de la
listo kiu akompanas la foliojn.

La grupoj estas afable petataj kolckti la nomojn de ê iuj gesainideanoj,

disaj, kaj sendi la koverton, plej baldaŭ kicl eble, al la sekvanta grupo.
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La grupo de Verviers bonvolos kin resendi al Gento, de kie oni havigos la
adresojn al Fratilino e Roksano e.

— De post la Genta kongreso, la Esperanta movado farigas pli kaj pli
grava en nia urbo. Do iu flanko oni sin interesas pri Esperanto.

Kvankam estas somero, la Gentanoj danras agemi labori. Jam du novaj
kursoj estis organizataj, teestataj de pli ol 5o gelernantoj.

Privata societo ĵus petis ke nia grupo sendu profesoron por instrui la
Esperantan lingvon al siaj gcsocietanoj. La kurso komencis la 'San de Julio
kaj tirkati 25 gelernantoj èeestis la unuan lecionon.

Pro sia è iain pli grandiganta nombro da geanoj, nia grupo devis elekti
novan sidejon. (;i sukcesis havigi bonegan kunvenejon en la«Salle des AWetires»
Winkelstraat, en la Centra kvartalo dc la urbo, La venontan vintron, Esp-
erantaj kursoj tie okazos tiutage ! H. P.

EKSTERLANDA KRONIKO
Anglujo. — La tefpnei,agando farigis en Atig. j)er ekskursoj, kaj

raportoj en la gazetoj pri tio. Tiel ok-zis en la grupoj en Bolton, kun 5
najbaraj grupoj. Ankail la grupoj de Burnley, Kettering, Northampton,
Saltburn, k. e.

— Nova Kat( lika Esp. grupo starigis en Newcastle-on-Tyne. — En
Junio la Konferenco de la Londona Federacio okazis en Harrow prezid-
anto dc l'Federacio estas S-ro Cox, kaj la koncerton prezidis Kol. Pollen.
Ankan la Lancashire kaj Yorkshire Federacio, kaj titi de Yorkshire festis
sian konferencon.

Bona propagando okazis en Anglujo kaj en Hungarlando per vojago
tarifa de D-i-o. Andrea Vegh, sekretario de l'ilungara tatfervojaro :!n
Arad (apud Buda-Pesth) Tiu ti sentis la bezonon viziti Anglujon (hejmo
de l'fervoja k-onstruarto) por int-ormigi pri tiu temo ; lia sola malfa-
cileco estis la nescio de l'Angla lingvo. Sciiginte pri Esperanto, li gin
lernis en unu kaj duonjaron kaj poste. forveturis en Germanujon, Belgujon
kaj tre grandan parton de Anglujo. Li antaŭsciigis la Esperantistojn pri
la vizitotaj urboj, kaj dank'al ilia afableco, lia vojago farigis plej granda
sukceso. Li havis la plezuron viziti en Sheffield la konatan firmon de
Mappin kaj Webb kaj li vidis la faradon de tranéiloj ; li interŝangis komer-
cajn ideojn kun ili kaj tre ŝatis la viziton. Li estas plej kontenta pri la
tuta vojago, kaj certigas ke en lia lando gi kaŭzis grandan miron kaj
entuziasmon : du, tri cl la phi gravaj gazetoj politikaj laŭdis la movadon
kaj la utilon de Esperanto : plie pli ol 115 nunjaraj ordinaraj gazetoj
priparolis la vojagon. Li invitas la Anglojn same viziti sian landon

A. EFER.
Francujo. — La 26,i27an de majo okazis la kongreso de la Burgonja

federacio en e Tournus e.
La 23an de Junio en e St Orner .» kongreso de la Norda federacio. — La

16an de junio en Louviers kongreso de la normanda federacio. — Tiuj
kongresoj tre bele sukcesis. Ili ricevis tiuj afablan helpon de oficialuloj
kaj de la gazetaroj. Bonajn rezultatojn certe iii donos, ear ili bone
semis.

— « L'Esperanto il l'école », Esperantista asocio de geprofcsoroj ŝatin-
de progresas. En 28 departementoj ekzistas nun sekcionoj kiuj agcme
klopodas por konigi nian aferon t: e la universitataj medioj kaj ankati
la lernantoj.

— L' Esfio », esperantista franca socialista asocio ankati ageme laboras.
La celo de l'Esfio estas enpuŝi la esperanton movadon en la socialistaj
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organizajoj. 6'i petis de « oka » kunvenejon kaj intencas proponi en siaj
kunsidoj.

te la kreadon en ê iu lando de saincela Asocio. — ze la elektadon de
internacia federacia oficejo kun se eble speciala organo.

— La êefa nuna okazintajo estas la organizado de nonkurso
Mi jam diris ke la éie konata industriisto dediéis sumon da 20 000 trankoj
al premioj disdonataj al junaj Francaj esperantistoj. La èiutaga jurna10
« Le Petit Parisien » kaj la semajna gazeto « Nos Loisirs » akceptis parto•
preni la organizadon. Jam aperis kelkaj artikoloj pri la afero. La plena
regularo estos publikigata en Aŭgusto. 	 J. A.

Germanujo. — Kiel en la tuta mondo, tiel ankati en nia lando !a
Esperantistaro koje kaj solene festis là 25-jaran jubileon de Esperanto. Ne

estas eble al mi, citi éi tie êiujn jubileajn festojn ; stifiéu, ke mi pri du
cl ili speciale atentigu. Mi celas tiujn de Berlin kaj Dresden. La unua
okazis la ian de. Junio vespere en la urba domo. La festoratoroj estis
S-roj Prof. D-ro Wilhehn Foerier kaj pastro Hans Franke, du favoraj
Esperantemuloj, kies belegaj paroladoj estis kore akceptataj de la 400
aiiskultantoj. La sekvantan tagon la Berlina Gruparo arangis posstagmeze
ekskurson al Grünewald kaj vespere feston kun diversaj prezentadoi kaj
clanco..— En Dresden la oficiala festakto okazis la 2an de Junio antan
tagmeze en « Künstlerhaus» (artista domo). Partoprenis multaj eminentaj
personoj, i. a. reprezentantoj de la M'a stabo, de la artileria depoto, de
la registaro kaj de urbaj olicistaroj. S-ro D-ro Arnhold salutis la êeest-
antaron, S-ino Elb deklamis memverkitan prologon. kaj la efan paroladon
faris S-ro pastro Lbsche el Wurzen. Vespere estis arankita amuza festo
kun balo, prezentadoj kaj multaj surprizaj. — Similaj ail pli- malpli
grandaj estis ankati la jubileaj festoj en multaj aliaj lokoj.

Ne atenditan sukceson havis la kunveno de la Rejnlanda //g. kiu la
14an de Julio okazis en Essen apud Ruhr Dank'al la fervora laboro de la
grupo de Essen, precipe de kia prezidanto, S-ro F. Pillae. la kunveno
estis eksterordinare bona. ècestis ne nur la delegitoj de ĉiuj Rejnlandaj
grupoj, sed ankaŭ delegitoj de éiuj grupoj de Westfalio. Lari proponoj cle
la laste nomitaj delegitoj uni vastigis la ligon al « Rejnlanda-Westfalia-
Esperanto-Ligo » kun ĉiujare elektota gvidloko ; la nunjara gvidloko estas
Essen. Entute ĉeestis proksimume 200 personoj al kiuj eiuj la « Verkehrs-
verein (Trafika Unuiko) de Essen, khi tre favoras Esperanton, donacis
belegan gvidlibron Essen kun Esperantaj resumo kaj dediêo. Reprezentanto
de èiuj êiutagaj gazetoj de Essen partoprenis la kunvenon kaj poste pli-
malpli longe, sed nur favore, raportis pri ki en siaj organoj. •

Fine ankoran grava afero, kiu certe ne restos sen bona influo je la
Esperanta ince..ado. La farne konata eldonejo M011er & Borel el Berlin
kunigis la tan de Aügusto nunjara kun la eldonejo _Friedrich Ader el
Dresden en la komuna entrepreno Ader-Borel G. m. b. H. (Societo kun
limigita garantidevo), sidonta en Dresden A., Struvestr. 40. Al la nova
lirmo ankaŭ transiros la gazeto a La Esperantisto », kiu dum tiu éi jaro
estas la oficiala organo de Germana Espzranto-Asocio. — Pri pluaj detaloj
en tiu êi afero mi parolos en mia sekvonta raporto, same pri la 7a
Germana Kongreso, kiu komencikis la 27an de Atigusto. ARGUS.

Rumanujo. — Dimanèo la 3oa de Junio, S-ro D. E. Parrish, kit' anoncis

sian viziton antaŭ du tagoj cl Odeso, alvenis en Bukaregto. Kvankam ne-
rio estis arankita, post klopodadoj tic kaj tien, oni sukcesis arangi, la 4an
de Julio vespere, la paroladon kun la lumbildoj en la salono de Kine-
matografo-Venus. ('-',eestis proksimume soc) personoj kiuj tre atente aŭs-
kultis la belan paroladon en Esperanto kaj tradukitan rumane.

Dimanêo la 7an de Julio la bulgaraj samideanol, el Rusêuk'o orga-
nizis ekskurson al Bukuregeo.

Alveninte grandnombre (prokimume 200 persono)), inter kiuj multaj ne

esperantistoj, êe la stacidomo ili estis akceptataj de runianaj samideanoj kaj
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S-ro Parrish. De la stacidomo tiuj pilgrimis al la tombejo Belu » kie Ia
bulgaraj samideanoj metis sur la tombon de la neforgesebla D-ro Robin,
kronon el vivantaj lloroj, kiun ili alportis cl Bulgarujo. Posttagmeze
estis arankita pur la dua fojo la konferenco kun lumbildoj de S-ro Parrish.

Posttagmeze kelkaj bulgaraj esperantistoj kune kun S ro Parrish êeestis
la finjaran ekzamenfeston ie blindulejo Vatra Luminoasa kie oni deklamis
anke Esperante kaj S-ro Parrish ion) parolis pri Esperanto, gratulante la
deklamantinojn (du junaj blindulinoj).

Vespere éiuj forlasis la urbon revet tirante Rusêiikon, kie nia Kalifor-
nia samideano estis gastigata.

Espereble tio efikos iom pur la propagando en Rumanujo.
KRONI-ICIS10.

Venezuelo. — La Esperanta movado êe ni progresas malrapide sed « ni
semas kaj semas konstante » ; mi kondukas non kvar esperantajn korsojn en
êi tiu urbeto ; unu te nia grupo « Amatoroj de Esperanto », du ie la nacia
Kolegio por Knabinoj, kie mi estas matematika profesoro, kaj alia ĉe la nacia
unuagrada lernejo Na 22, por knaboj. La hispana gazeto « El Sol » estas tre
favora al nia movado, ki publikigas regule artikolojn pri kaj en Esperanto. Ni
esperas baldatí fari per fi aktivan propagandon por veki la dormemulojn en
mia lando. Ricevu, karaj gesamideanoj, miajn flamajn gratulojn kaj tiujn de
niajn kungrupanoj hodiaŭ, kiu estas la dudekkvinjara datreveno de la apero
de la unua bro§uro pri Esperanto. Ni sendas niajn gratulojn al nia kam a
Majstro Zamenhof, kies gloro estas guldita « ne al glavo sangon soifanta » sed
nur al lia grava elpensajo, per kiu « la popoloj taros en konsento unu grandan
rondon familian ».

2an de junio 1912. ELEUTERIO RO:zAltiO CAMPO.
— Lasttempe la Itala skeptikeco estis venkata per la energia

laboro de la esperantistaj propagandistoj kaj non la propagando estas sur bona
vojo. En Genova, kie sidejon havas la centra komitato de la hala Esper-
anto-Asocio, oni fondis gravan « Itala Esperanto-Kooperativo » kies êef celo
estas propagandi Esperanton per malaltprezaj libroj ; gi jam eldonis icomoo
ekzemplerojn de oi Verda Brokiro » prezo sm. 0,04 enhavante kompletan
gramatikon kaj vortaron : plie gi eidonis 10.000 ekzemplerojn de kompleta
lernolibro kun ekze coj, praktika frazaro, vortaro k. t. p. (prezo nur sm. 0.400.)
Titi kooperativo estas latilege fondita » kaj bavas sian sidejon en Genova,
Salira Pollainoli 13 4 ; k-; certe dmos energian antattenpuon al la propa-
gando kis nun sutiêe malfacila.

En Genova okazis kelkaj kursoj sub la aŭspicioj de la Liguria Insti-
tut° de Esperanto sed éiain en la publikaj lernejoj eeestis pli ol 300 ler-
nantoj ; en la Genova Esperanto U.nuiko multaj eksterlandaj samideanoj, la
urbon trairantaj, ricevis bonan akcepton kune kun bona impreso de la
movada seriozeco de nia urbo. En la aliaj urboj la propag,ando sukcesas
varbadi novajn adeptojn precipe en Sampierdarena, Rivarol°, Cornigliano,
Bordighera, S Remo, Torre Pellice. Milano kaj Verona kie, de la 6a kis
la 9a de Aŭgusto, okazis la 3a Itala Esperantista Kongreso.

oni organizas roresperantajn paroladojn, kursojn, ekskursojn, k. t. p.
kaj tiamaniere Italujo iom pretigas bone akcepti la partoprenontojn al la
ea. kongreso. G. C.

Skotlando. — En Edinburgo okazisinteresplena kunveno kiam la anoj
de la kurso instruita de S -ro Pringle ricevis atestojn pri kapableco.

Pastro S. G. Bailey, misiisto el Hindujo prezidis, kaj intercsigis la
aildantaron per rakontoj pri siaj Eilropaj vojagoj, li renkontis multajn Esper-
antistojn en diversaj urboj.

S-roj Warden kaj Wilcon ankaŭ paroladis, kaj S-ro Page deklamis « La
Vojo », je la F-ino Major Ramsay reprezentante la kursanoj donacis al S-ro
l'ringle belan librujon.

Fin Perth, antaŭ kelkaj semajnoj la tieaj Esperantistoj kunvenis por
adiaiii S-ron Brown okaze de lia foriro al Sud • Ameriko kaj kun kelkai
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esprimoj de bedaüro pro lia foriro el Ski-il lando kaj esproj par lia sukceso
en alia lando, Frarilino Beveridge prezentis al li monujon kun kvin funtoj,

donacitaj de la an:ij de la Skota federacio, kaj aliaj Esperantistaj geamikoj.
S- o Brown estas entuziasmemA, lerta, kaj vigla Esperantisto, kaj li faris
grandan servon al Esperanto en Penh.

Kun granda bedaüro la Skotaj Esperantistoj sciigis pri la morto de
S-ro Casson kiun iii adianis antan' nelonga tempo kiam li foriris Edinburgon
por starigi novan hejmon en (British Columbia» Usono. Li nur atingis Win-

nipeg en « Kanadttjo » kiam li malsanigis je apendicito, kaj kvankam li
atingis Victoria, li tie mortis. En multaj landoj uni ploros lian morton,

éar li uzis nian lingvon dum vojagoj en aliaj landoj, kaj multaj amikoj
konservos feliéan rememoron pri la éiam afabla kaj bonkora Skoto kiu

vizitis ilin.
En Edinburgo Li fatis diversajn servojn al nia afero, kiel Esperanto-

Konsulo, komitatano, bibliotekisto, vicprezidanto, kaj sukcesplcna, instruisto.
Al lia funebranta edzino, lasita sola en fremda lando, éitij etendas koran
simpation. M. W.

Jam fmigis via tago de su rmonda laborado.
revido, kara frato ! ni ne diros adiation —

Gis ni ankail jam atingos la eternan vivmorgaüon
(;is revido kaj la A.ojo de la ren kunvivado. —

A. 13. D.

NEKROLOGIO
La 3 tan de julio mortis en Brugge S-ro K ARL0DE POORTERE,

advokato kaj talentplena °raton). Li estis unu el la unuaj Esper-
antistoj en Brugge kaj la partoprenintaj de la lia Belga Kongreso
rememoros sendube lian fajrplenan toston al la jurnalistaro.

Li estis simpatia, bonkora, progresema kaj sincera vivo. .\ 1 la
familio de nia bedatirata samideano ni prezentas niajn tutkorajn
kondolencojn.

Oni sciigas al ni el Constanz (Svisujo) ke tie mortis,Vendred-
on f6an de Atígusto, Lia Moto Pastro J. M. SCHLEYER, la
elpensinto de Volapük. La altranga kaj estimeginda viro kiu
atingis sian han jaron estis « domprelato » de lia Papa Moto.

Ni konservu la memoron de tin granda laboristo por la bela
internacilingva ideo. Li ripozu en paco.

La 25an de Angusto mortis en Antverpeno nia distingita
satuideanino, F-INO EI7GISIE GUNSBURG, en sia tridektria jaro.
Si estis en la unuaj vicoj do la geesperantistoj dum la komenco de
la movado en nia urbo kaj eĉ prenis sur sin la taskon do
profesorino por la virinaj kursoj.

La Antverpena Grupo kaj B. E. prezentas al la ploranta
familio siajn sincerajn kondolencojn.	 B. E.
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BIBLIOGRAFIO
Mavro SPicer. Kroataj poeziajoj ; kun literaturhistoria

enkonduko. — Ce Paritoro en Zagreb (Kroatujo).  — Prezo
0,75 SM.

Bela brot:ureto donanta rapidan skizon de la literaturhistorio de la
kroata lingvo. Gi enhavas 33 ritme kaj verse tradukitajn pocziajojn elekt-
itajn cl la plej helaj de la kroata literaturo. 400jara literaturo pri ki n
multnombraj samideanoj nenion scias  ; tio Cerce valoras ke oni aêet u kaj
legu tiun libreton. T'or montri la lertecon de la esperantaj versoj ni
publikigas éi sube la tradukajon de la kroata himno nacia, originale verk-
ita de Antin) Mihanovié 0795- 1860.

BELA NIA PATROLANDO.

Bela nia ci patrujo
De herooj land' karega,
Gloroplena Kroatujo
Estu êiam feliêega.

Kara estas ci kaj glora,
Kara kiel ebenaĵo,
Kara kiel kampo flora,
Kara kiel sorémontajo.

Carma brusto, nokto &Irma,
Klara frunt', éielo klara,
Vanna suno, faro varma,
Akvo kaj okulo klara.

Grandaj homoj, grandaj montoj,
b•tig.a vino kaj mieno,
Fortaj tondroj, fortaj fontoj
Mia jen patrujbieno.

Finit Savo, Dravo
Nek Danubo ci laciku,
Kien monden fluas, ,brun,
Cie éin ajn sciiku

Ni patrujon nian amas
Sunbrilante, ventmukante
Tombojn dum la mort' plenigas,
Dum ni vivas korbatante.

Marcelle Fauvart-Bastoui - Cours élementaire pour
apprendre l'Esperanto sans professeur.— Paris. Hachette & Co.
Prezo 1,50 fr.

Tiu nova kurso estas speciale rekomendinda al la francparolantoj kiuj
deziras lerni la lingvon Esperanto, é.ar la atitorino atentis pri multnombraj
specialaj trazkonstruajoj kaj dirmanieroj dc la franca lingvo. Kvankam
ni ne plu bezonas francajn lernoltbrojn ni devas tamen konfesi ke la
nova metodo estas bona kaj tute rekomendinda.

—
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Oficiala Gaze), n-ro es' (25 ju nio 4(2). - Jen la unua numero de la
kvina jaro de nia Oficiala Gazeto. Tiu numero enhavas gravajn preparajn
dokumentojn de la Komisio pur kencrala organizajo, kiujn éiuj Esperantistoj
nepre devas tralegi, por havi gustan opinion pri tiu tiel grava demando lapon°
de la prezidanto de la Komisio pri la laboro farita, kun projekto verkita de li,
unua raporto de la Subkomisio, projektoj dc S-roj Rollet de l' Isle kaj von
Frenckell, kaj fine listo de ĉiuj dokumentoj esploritaj dc la Subkomisio. Poste
venas komuniko de Sinjoro Prezilanto dc la Administra Komitato de la Centra
Olicejo, kiu respondas al diversaj kritikoj malprave faritaj du kelkaj gazetoj,
listo de la laste oficialc jam enskribitaj grupoj par elekto de Rajtigitaj Duleg-
itoj. kaj fine la Oka Raporto de la Internacia Unuigo de Esperantaj Verkistoj.

Xrete-,C

IDIVERSAJ 11V FORMOJ

Al la kolektistoj de p-ostmarkoj : Se vi deziras ricevi divcrslandajn
poMinarkojn, sendu al nia adreso dekduon da neuzitaj ilustritaj poMkartoj kaj
ni resendos al vi interange tridek diversajn uzitajn poMrnarkojn. Ilermanos
Rosario, Sur 2, No. 37, Porlidnaro (lns. Margarita Venezuclo).

e - .4 e

TIO DEVIS FARIâ1
En nia urbeto ne estas persono nenion scianta pri nia lingvo

sed troviĝas tiaj, kiuj pensas ke lingvo Esperanto estas lingvo
ne por ĉio kapabla. lii opinias ke per Esperanto oni sin mir
facile amuzas interŝanĝante poŝtkartojn ilustritajn. Tiel ili pen-
sas, ĉar ofte vidas esperantistojn ehnontri siajn korespondajojn
konsistantaj ordinare el belaj poŝtkartoj venintaj el diversaj
urboj kaj landoj. Kvazaü nomitaj personoj ne konjektis ke per
sama lingvo oni skribas en gravaj esperantistaj revuoj,gazetoj k.c.

Nia urba libera esperantista grupeto Amikaro Esperanta,
konsciinte priparolitajon, organizis San de Julio en la urba
lernejo paroladojn flanke de S-roj PENKO STOJEV, banko-oficisto
kaj VAsn. BOGAKOV, instruisto, kiuj samtempe arangis esper-
antan ekspozicion de diversaj revuoj, gazetoj, poŝtkartoj, port-
retoj kaj aliajoj venintaj el diversaj landoj, kaj tiamaniere
pruvis, plej videble ke la esperanta afero estas serioza afero !
En la kunveno, fariî,rinta pro tiu okazo, troviĝis personoj, intence
venintaj, por kontrattdiri al parolantoj, sed nenian kontratidiron
ili kuragis fari, post kiam ili aüdis paroladojn kaj vidis eks-
poziciitaĵojn.

Do, nun en nia urbo ne estas personoj malaprobantaj nian
karan lingvon ! PENKO STWEV

Trojan (Bulgarujo),
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Ma nigra pantalono
(MONOLOGO)

La deklamonto alvenax sur la teatron vestita per pantalono
hies ambati kruringoj estas tro mallongaj.

Jes, jes, rigardu min ĉiuj bone... Mi havas belan aspekt-
on,ĉu ne? kun pantalono kiu pli ol unu manon tro mallonga estas...
Kaj kun tiu ĉi mi devas iri al edzigofesto, ĉar hodian edzigas mia
amiko, Peéjo. Pateto, mia frato, mi povas eĉ diri, ĉar ni estis
edukaditaj verdire kiel dunaskitoj. (Komike embarasita.) Kaj nun
mi staras tie êi akurate kiel klatmo el la cirko, kun mia panta-
lono, la sola nigra pantalono kiun mi posedis, je èiu kruringo
plimallongigita dekdu centimetrojn.

Kiel tio okazis ?_ Mi gin al vi diros.
Hieran mi venis hejmen kaj mi diris al mia edzino : « Mario,

vi scias ke mi morgati devas esti atestanto. »
« Lasu min trankvila, » diris mia edzino, khi pri Peĉjo Pateto

havas malbonan opinion tial, kiam mi vespere malfruiĝis, mi
iiani diras ke gi estas lia kulpo. Vi devas scii ke Peĉio Pateto
neniam envenas en drinkejon. Sed por kio utilas la amikoj, se vi
ne povas diri al via edzino, ke estas ilia kulpo, kiam vi malfruigis ?

Do ŝi jam de antatie avertis min ke ŝi volis ha vi nenian rila-
ton kun mia amiko Peĉjo Pateto kaj lia fianêino kaj ke ŝi ne
éeesttbs a edziĝofeston.

Mi diras : « Mi ne povas tion rifuzi. Peĉjo estas al mi pli ol
amiko. Sed.... he.... »

« Nu  • .»
« Mi devas almeti mian edzigofrakon, ĉar ili ĉiuj estos vestitaj

je harmonikostumo, kaj mi sola ne povas ja aspekti alie. »
« Nu. almetu do vian edzigofrakon. Gi estas ankorati tiel

bona, kiel nova, vi almetis gin nur unit fojon, la tagon kiam ni
edzigis. Gi estas denove litü la modo. »

« Jes, jes..., sed la pantalono..., la pantalono estas iomete
tro longa. Gi pendas llugetante sur miaj piedoj. Se vi nun volus
fari al mi plezuron plimallongigante gin duon da fingroj. »

« Lasu min trankvila, » diris mia edzino ; « mi. ne okupas
min je tio. »

Vidante ke nenio povas helpi, mi iris supren. Vi devas scii
„ke mia bopatrino enloe",ras ée ni. .

Mi iras al ŝi kun la pantalono kaj ..denove per afabla voĉo
« Panjo...» (tio estas vorto, kiun mi alie neniam elparolas

« nanjo, ĉu vi volus fari al mi plezuron malgrandan ? Tiu êi
pantalono estas du fingrojn tro longa, kaj morgati matene mi
devas gimi alineti. Faru al mi la plezuron plimallongigi tiun
êi pantalonon. »

« Tio ne estas mia laboro, » respondas la virinaêo. « Petu
tion de, via edzino. »
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RIKKE-T1KKE-TAK
Canna kampara rakonto, esperantigita de

MARIA POSENAER,
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La libro enhavas biografion kaj belan portreton
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« Si ne havas tempon. »
« Se via edzino kin ne faras, kial do mi devus kin fari ? »

Kaj ŝi kolerikas. «Oni rigardas min tic ĉi kvazaü servistinaĉon...»
La ceteron mi ne aüdis. Mi jam longe estis malsupre.
Mi iris al la kuirejo, kie Johanino, nia servistino, sidis.

tri kante.
« Ĉu vi volus fari al mi plezuron plimallongigi tiun ĉi panta-

lonon 	 fingrojn ? Ĝi estas iom longa kaj mi devas iri rnorgati
al edzig-ofesto. »

e Se vi kis morgaü vespero povas atendi, tiam mi plimal-
longigos kin, » diris ŝi. « N'un mi ne havas tempon kaj morgaü
matene mi devas.... »

La reston mi ne- aüdis. Mi jam longe estis supre, kolera éar
neniu volis fari tiun riparon.

Kaj tiam mi trovis nenion alian ol mem plimallongigi mian
pantalonon. Mi enpikis sep fojojn en mian fingron. Sed fine mia
pantalono estis tamen plimallongigita. Mi metis ĝin sur sekon
en la salono kaj iris dormi.

Kaj êu vi scias kio okazis ?
Kiam mi estis ĵus elirinta el la kuirejo,Johanino bedaüris ke ŝi

ne helpis min. Si supreniris kaj plimallongigis mian pantalonon
du fingrojn.

(Ekscitile.) Mia edzino ankaü bedaüris ke ŝi ne plitnallong-
igis mian pantalonon. Si ankaü detranĉis du centimetrojn kaj.
borderis la kruringojn.

(Ankorati Ni kolere.) Kaj mia bopatrino ankati bedaüris .

kaj ŝi ankati deprenis du fingrojn.
Kaj kiam mi poste almetis mian pantalonon, mi vidis ke ki,.

anstatan du centimetrojn tro longa, dekdu tro mallonga estas.
Esperantigris

JUL. JACOBS, Contich.

ilislopia de Esperanle
VERKO PREMIITA EN KONRURSO DE LA SE PO » 1911

(Fino)
Duni la Barcelona Kongreso, lei loka antikva kutimo de

Pireneaj regiono de Toulouse kis Barcelona, estis organizitaj —
Floraj ludoj, poezia turniro. La nombro de premioj atingis 42 kaj
inter ili: premio de la Hispana reko, de la rekino, de episkopo.
de Urgell, de la Rektoro de Barcelona Universitato, de la
ministro de aferoj internaj, de esperantistaj -Societoj, gazetoj,- k. c.
La laüreato de la unua konkurso, lat tradicia uzo,estas proklamita
— Regu de Floraj ludoj. Jukantoj, plej bonaj esperantaj atitoroi
de diversaj landoj, invitataj po tri por élu konkurso, tralegis ka.



"CONSTANTIA.„
ASEKUROJ PRI LA VIVO 	

KAJ PRI FORMADO DE KAPITALOJ
Anonimaj Societoj sub la Stalkontrolo en Francujo.

SIDEJO :
Maria-Theresialei, I & 3, ANTWERPEN

SPECIALA SIDEJO :
Place Sébastopol, 27, LILLE (Francujo)

fichroi pri 13 vivo kaj ûartitolui 	 11ll garanliiia
trinionataj ropagol jP HEP — kaj MOijallidni.

AGENTOJ RICEVAS TRE FAVORAJN KONDICOJN

Belga Ligo Esperanfista
CIUJARA KOTIZAJ 0

(JAARLIJKSCHE BIJDRAGE — COTISATION ANNUELLE):
Ordinaraj membroj (Gewone leden. — Membres ordinaires). 	.	 Fr. Loo
Protektantaj membroj (Beschermende leden.—Membres protecteurs). 	i 0.00

Bonfarantaj membroj (Leden-weldoeners. — Membres bienfaiteurs. 	25.00

Honora Komitato
S-roj F. COCQ, skabeno de la Publika Instruado, Ixelles.
D-ro V. DESGUIN, skabcno de la Publika lnstruado, Antwerpen.
CH. DESSAIN, urbcstro de Mechelen.
DEVREUX, urbestro, Charleroi.
DEWANDRE, skaheno 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 LAHAIE, Mons.
Frato IZIDOPO, profesoro te  la Rega Institut° de Su rtinutuloj kaj de Blind-

uloj, Woluwe-Bruselo.
Senatano LA FONTAINE, Bruselo.
O. ORBAN, profesoro te la Universitato, Liège.
PASTUR, konstanta deputato de la provinco, Marcinelle.
Barono RUZETTE-VAN CALOEN DE BASSEGHEM, provincestro de

Okcidenta Flandro, Brugge.
J. SCHRAMME, advokato, skabeno de la Publika Instruado, Brugge.
J. SPINHAYER, sbakeno, Verviers.
1)-to R. VAN MET,CKEBEKE, nemiisto, Antwerpen.

-

CIPPreteralCZIMIA9r	 ...,aezea-irmentiOnsetevalégiesict,a4re. .ciaremzsracesilooMmansili•Prrseguw,mar,aer-
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Banque de Flandre
ANONIlel SOCIETO en GENT FONDITA EN 1847

Deponajaj kaj Duonmonataj Kontoj

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Pruntedono sur obligacioj

Aéeto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de monkestoj
	 o

igummlimminimmimommummummintimen

Ôiuj bankaferoj	 8
8

AGA DA KOM I TATO
Prezidanto : S-ro A. J. Wittervek, 4, Nieuwe Wandeling, Brugge.
Vicprezidanto : S-ro Pastro Richardson kaj S-ro L. Delvaux.
Generala Sekretario: S.ro L. Champy, tg, Lange Herentbalsstraat, Antwerpen.
Kasisto : S-ro F. Mathieux, 49, .Marehé..-aux-Poulets, Bruxelles.

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

Heusay), Jos..Parotte (Verviers), Pastro Richardson (Bruxelles), -Irai  Ose. Van
Schoor (Antwerpen).

DELEGITOJ DE LA GRUPOJ
ANTWERPEN (A.ntverpena Grupo Esperantista), S-roj Ad. Fine, D-ro W. Van

der Biest.
• (La Verda Stelo), S-roj J. Hermans, Frans Schoofs.

(La Suda Luini)), S-ro F. Van Gansen.
(Esprran(a Unuijo), S-ro B. de Vries.
(Vet-da Standardo), S-ro A. Vermandel.

Brizcimm (Berchema Grupo Esperantista), S-ro A. De la Haye.
BErNE-HEUSAY (An/ah), S-roj intles Alben, Jean &uvée.
Boo.1 (M'orna Gr VO Espéranti ;ta), S-ro Jules Clerbaut.
13oRGE1Hour (LabOro), F-no Maria Posenaer.
BRUGGE (aruga Grupo Esperantista), F-ino B. Ledènet S-ro A. J. Witteryck.
BRUXELLES (I.trusela Federacio Esperanliel), S-ro F. Itilathieux.

• (La Zamenhof), S-ro Victor Lamberts.
C:IIARLER01 (karloreéo Grupo Eàperantista), S-ro L. Delvaux.
GENT (Geit ta GrupoEsperantistai S-ro Sebruyns-Vromant.
Huy (Esperantista Grupo), S-ro H. Thiry
LIEGE (Esperantista grupo) S-ro Simon Vatriquant. 	.
MORESNET-BELGE (La Fidelaj Amikoj de Zamenhof), s_ro P. J. Sçhreetz,
NAmuR (Aamura Stelo), S-ro A. Verbeken.
ST-GILLES- BRUsELO (Antotien), S.ro Emilio Baez.
SINTE-MARIABURG ( Verda Flago), S-ro J. Van de Stadt.
SPA-(Sociité Esperanto de Spa), S-mu Biske kaj F-ino Stronek,
VERVIERS (La Verda Stelo), .S-ro Joseph Pirnay.

(Esperantisto Grupo) S-ino Parotte.
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Centra Esperantista Belga Oficejo
20, lrondelstraat, 20 ANTWERPEN (ANVERS)
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Mendo de êiu-
specaj esperantista;
eldonajoj, 1 ibro I,
muziko, k. t. p. el
C iuj landoj:

4*

....eeee....
Libroj kaj ĉtinspecaj eldonajoj.

Fr. Swagers. — La gaja kantaro, 12 kantoj laü regionaj popolaj konataj
melodioj. 	 . 	• 	. 	.	 . 	. 	.	 . 	fr. 0,25 	 (ro bd.)

	C. E. B. O. — Belga ..4dresaro Esperantista . 	 . 	fr. 0,50 (20 Sd.)
afrankite por Belgujo fr. 0,60. 	 Eksterlanden fr. 0,75 (30 Sd.)

A. J. Witteryek. 	 Hel Esperanto in tien lessen, naar Cart en Pagn ier.
fr. 0,60 (4 Sd.)

S-ino Van Melckebeke-Van Hove. — Blinda Rozo, de Hendrik Con

	

science, kun 4 bildoj . 	 . 	.	 . 	 • 	 . 	fr. r,00 	 (40 Sd.)
o. Van Schoor. — La twist° kun la verda stelo. Originala monologo por

Sinjoro. 	•	 • 	 . 	 • 	. 	.	 . 	 .	fr. o.5o (20 Sd.)
Formortinta Delsuno (Zaliger Van Zon) de R. Vermandere. esperantigita de

O. Van Schoor. Kun surtignaj gravurajoj de H. Van Offel.
fr. 2,50 	(I Sm.)

.7ndaseo. Drama monologo por Sinjoro. originale verkita de O. Van Schoor.
fr. 0,50 (20 Sd)

-ro W. Van der - Biest Amours espérantistes, Vaudeville, en un acte
fr. 0.50 	 (20 S(1.)

	gi ne leges th, , Monologo por fraillino . 	 . 	 . 	fr. 0.50 (20 Si.)
	Em. Van Driessche. Par	 pa-sonoj. Unitakta komedieto esperant-

•igita de Amatus . 	 . 	. 	.	 . 	. 	. 	fr, 0,50	 (20 Sd.)
Nestor de Tière Dam de reg°. Untiakta tezo por dupersonoj (viro kaj

	

virino) esperantigis Amatus. 	.	 . 	 . 	.	fr. o.so	 (20 Sd.)
Jobanna Van Wonde Ne desirita — 	pirinoj.Du skizoj, esperantigis

	Maria Posenaer . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	.	 fr. o.60 	(34 Sd.)
Esperantaj	 Cejelaj. — Eldono lranca, angla, germana, holanda,

hispana, kataluna, sveda, rusa, dana, hungara, rumana, portugala, bohema.
ekzempl. o. to. — ro ekz. 0.60 rabaton po kvanto

out l'Eqeranto 	.	 . 	. 	 . 	 . 	 . 	.	 fr. 0,10 	 ( 4 Sd.)
	is gonze Esperanto . 	.	. 	 . 	. 	. 	. 	fr. o, Io 	( 4 Sd.)

speran ti s 41 ka n tare to, ses belaj kantoj kun la notitaj meb )dioj fr. 0.50 (20 Sd.)
	Il  k- vin 	 fr. 0.40 	(16 Sd.)

eiegaj ilustritaj po.gtkartoj de la Antverpena k.ongreso. La tuta serio,
	de 25 po§tkartol . 	 . 	. 	.	 . 	 . 	 . 	.	. 	fr. 2.00

ropagandai l'Alfa:1(j kun la kanto Espero (Muziko de Ménil) toc ekzempl.
2.00 — 500 ekz. 7.50 — loco ekz. 1 2.00.

llustritaj posetkartoj kun bela portreto de ll-ro Zamenhof. i ekz. fr. 0,1 0 .
12 ekz. fr. 1,00, -- 25 ekz. fr. 1,75.

Portreto de Amatus Van der Iliest. Belega j ekzempleroj granda formato.
	sur bela kartono presitaj 	fr. 0.25 (t Sd.)

.E.S.P.E.RANTISTA.7 INSIG-ArOJ

Grandaj steloj kim surskribo tEsperanto,» bro§o ail pinglo.
Verdaj steloj sur tlanka rondo, brcAo aü pinglo.
Malgrandaj verdaj steloj, broSo ati pinglo.
Verda stelo, granda modelo kun cifero 7 (rememorajo de la 7a Kongres

ekzempl. fr, 1.— 10 ekzempl, 7. $o,

Fera,1 vendejo

Charles FLATTE AU 

14, Vleminekveld, Antwerpen
(Apud la KLEIN MARKT)

I Telefono 2220 I
Speciala vendejo de konstruajnecesaĵoj, )loj, testudfajrejoj,

êiuspecaj kaloriferoj. Emajlitaj kuirejaj fajrejoj laü la lasta
sistemo. Ciardenmebloj. Mastrumaj iloj. Anglaj litoj. 34

• 	 amegrafflmentama.-- ame..ecenemeerc.wiecoereuraememedatataarrensaimmum

KA_FOJ 	 GERIVIANA ESPERANTISTO
I 	nuonmonate gazeta pur la aisvaango

il uonmonate alternas.
La gazeto aperas en du eldoZ101, kl Ui

Eidono, A, eliranta la 5 an de éiu

de 18 migra csperanto

nionato, celas la propagandon por
Esperanto

kaclono 13, eliranta la 20 an de Chi
itionato, estas pure literatura.
J ara abonprezo pot éiuj, landoj 2.250 S.

La abonoj nui- komencips en Janu-
aro, Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Lacidezire uni povas titane aboni eiujis
el ambaü lute sendependaj eldonoj por la
dnono de la supre inontritaj prezoj.

Granda Centra Drog- 	EsPa= 	Ltilniteif„.81-eire"

kaj Spic-Venciejo 	 0111 	 i1011 OI1UillaS
Gesamideanoi.

Se dum la somero, vi deziras eu
via Ordeno belajn tlorojn, kaj sur
viaj tablej bongustajn legoinojn,aCetu
Clain viajn semojn en la bonkonata

vin°
J. VAN DE VELDE-VAN LUNEN

TELEFONO 892 	Negocisto en Semoj
— (FONDA TA Ex 1865) ---

«I I D E RAAP >>
Geitestraat, 28, MECHELEN

Oni korespondas Esperan te
	Amor	

HÔTEL DU MOULIN D'OR
•.... 30, rue d'Assaut, E3FZITX.E.L.LES

111111111111111:11211.11111árSIWUM

Bona kaj :komforta hotelo kaj restoracio. Tre modcraj prezoj.
tiutaga pensiono, de 6 fr. — ambro , matenmango, de 3 fr.
Ktinvencjo de la komitato de la Belga Ligo Esperantista.

Gastotablo kaj posttagmeza tco » por samideanoj.
Oni korespondas Esperante kaj parolas

France, Nederlande, Germane kaj Angle.

11111M1MINIRMIIIIIIN

.Abonoi a êiuj
esperantistoj gazet-

oj kaj revuoj.

Esperantaj tekoj
kaj transpagiloj.

Oni portas hejmen
Dum la somero oni portas la
menditajojn en la kamparon.

Jos. COLLIN
La plej bonaj !

La plej malnzultekoslaj !
Provu !

Vi ne plu deziros aliajn !

- e - —

30 DigBureaeneant 30
GENT-GAND



Plej bonaj trikotajoj

ŝtrumpoj, ŝtrum peto
vegtoj, kalsonoj, kamizoi-
ob temizoj, kaj infanaj

vestajoj estas ateteblaj

la firmo

MATHILUX

Speciala Vendejo d

KAFO, CIKORIO, TE011

kaj C,OKOLADA.10.1
SPIC:0J,

KONSERVAJOJ,
SEK1TAJ FRUKTOJ

M. J. CASSIERS
30, LANGE CI ARENSTRAAT

49 Marché aux Poule-t LONG. R. LIES CLAIRES, 3e,

	BRUS	
AN T WIIMPEN

-5717L'e) 	-- ANVERS —:— 50

Jos. V1 lld 1108G11
52 [AONNGGEuENiZTEAL,Vi 52

	ise 	Et, .1> .EUNT

Aĉetas, vendas kaj inter.§anga.,
polmarkojn por kolektoj.

ALBUMOJ KM NECESAi0J _
POR F1I.ATELHSTOJ _ - -

Sendas por elekto,kun granda
rabato sur katalogoj kaj lei
mankolisto. ‘tQ

alCr.`4.1.;ri,,,K1f,711,1VPS, "

ramorsuel
riiietUAda

Pionumgmbefflammouinifflii
Lavas la puntojn ne diŝsirante

unu fadenon
La inasino ne havas :

lignajn pintojn
stangon niezfa de la kuvo
kugletojn
risortoin
radetojn.

La sapakvo estas pugata tra la
lavota tolajo de dekstre maldek-
stren, de maldekstre dekstren, de

centro al la randoj, de malsupre
,upren. La ilo batas la tolaĵon
,samtempe sur kian tutan suprajon.

,Vigitan 	 eil 6 m:.;:etto.?, ka/funkcia.s pr sia pro/'ra pezn.
Sidatite 0X3i lavas — : —; —

Mi provu :A.:ridas por tint: monato lavmaginon e 'MORISONS » al tiu
persono en Belgujo kiun mi jugas ficlinda kaj mi mcm pagas la send- kaj
resendeispezojn.

La lawmaMno Morisons estas aèeq.ebla kontraŭ Ciusemajnaj aŭ êiu-
rnonataj partpagoj.

MINIIIIMMINIMIRRIMIrMeefflgtfifflefflefflitiMiffflefflinlfflilalliMin
Meudu ta ilustritzat ioiiçfl rio 2 7 2 kun prezoj te 	45

J. L. reoRtsams, 109, Darnbruggestraat, Antwerpen
*F4,Wf■gi!e:Z14!4eIKEle

Ci la VaS la .
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alĵugis .premiojn, tutan org,anizacion arankis majstre prof.
C. Bonnet.

Post solena malfermo de la kunveno, kiun prezidis la Barce-
lona urbestro kaj la Prezidanto de Kataluna deputataro(San sept.)
la kovertoj kun nomoj estis malfermitaj kaj premiitaj laureatoj
estis proklamitaj.

La unuan premion por la unua Konkurso pri temo « Poezio
pri Amo » ricevis S-ino Marie Hankel el Dresden, proklamita
regino de Floraj ludoj. Oni solene sidigis in sur speciale arank-
ita reka trono. Dua premio estis aljukita al Edmond Privat
(Grenevol ; aliaj laŭreatoj estis : Cl. Bicknell (Bordighera). V.
Dufeutrel (Philippeville), G. Chavet (Parizo), O. Van Schoor
(A ntverpen), Leon Rosenstock (Krakov),Fino Boistel el Levallois-
Perret (Esperanto kiel Simbolo de Paco kaj Amo), de Lengyel
(Parizo), Christaller (Stuttgart) k. a. 14 konkursoj restis sen
premioj,

Duin ĉiuj kongresoj la vesperoj kaj interrompaj liberaj tagoj
estas dediĉitaj al esperantaj koncertoj, deklamacioj, teatraĵoj, ek-
skursoj. Inter ili plej grava estis la reprezentacio en la Reka Oper-
domo dum la Dresdena Kongreso (rgan de aug.I908): la fama
aktoro, Emanuel Reichert, el Berlina Lessing — Teatro, kun
sia trupo ; fino Hedwig Reichert, sia filino, Bruno Decarli, Kurt
Stark. Oscar Fuchs, -- ludis dramon de Goethe « Ifigenio en
Taŭrido. » Tio estis unua reprezentacio esperanta, ludita de veraj
unuarangaj artistoj ; kia granda sukceso estis nova pruvo de
taügeco de E. por tiu ĉi celo, same kiel por aliaj.

Komparante ses kis•unajn kongresojn ni povas diri, ke ĉiuj
meritis unuajn premiojn ex aequo la Bulonja por la unua en
tuziasma ondo, kiu el tie, kiel el centra punkto dislargikis sur la
tuta tera globo, kaj datiras kis nun en la koroj de ĉiuj ĉeestintoj
de tiuj belaj tagoj ; al la Geneva — por ĝia soleneco kaj perfekta
organizacio ; al la Dresden'a ankaŭ por la organizacio, por kiaj
fakaj laboroj, por la noua esperanta teatra triumfo ; al la Bar-
celona — por la Floraj ludoj ; kaj la Washingtonan – ni povas
konsideri kiel duan malkovron de nova kontinento — nova
Esperantujo !

2. Esperantaj Institucioj

En titi ĉi epoko la Esperanta afero sukcesis jam krei pro-
prajn sendependajn kaj memstarajn instituciojn konstantajn, kiuj
farikis centroj de la esperanta movado. La unua estis la ESPER-
ANTA LINGVA KOMITATO, fondita, kiel ni scias, dum
dua kunsiclo de la Bulonja kongreso (8 an de Aŭgusto 1905).

La komitato laboris regule kaj sukcese kis duono de jaro
1908. Dru Boirac, invitita de Zamenhof por prezidi kaj direkti
komitatajn laborojn, kondukis ilin kun granda takto kaj talent°,
kun helpo de kelkaj bonvolaj helpantoj : Gabriel Chavet, Gaston
Moch, Carlo Bourlet, Cart, Huet en Pansu, kaj Christaller, Schr ô-
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der, Zakrzewski, Bella, kiuj kunlaboris pri diversaj demandoj el
aliaj landoj.

La Komitato konsistis el diversnaciaj membroj, kondiĉo
grava en ĉiu internacia afero, kaj speciale en lingva, en kit' mult-
aj demandoj postulas atentan ekzamenadon el diversaj naeilingv-
aj vidpunktoj. Malgran granda nombro da membroj, pri kio oni
poste plendis, malgran malproksimeeo, iom mal faciliganta inter-
rilatojn, la laboroj neniel suferis.Ĉiuj demandoj—lingvaj an admi-
nistraciaj — estis komunikitaj per cirkuleraj leteroj al ĉiuj membroj
.kaj deeiditaj per voĉclonado de ĉiuj egalrajtigitaj Komitatanoj.
Respondoj kaj raportoj al cirkuleraj demandoj de la Prezidanto
alvenis regule: dum la tuta tempo mir kvin el cento da komitatan-
oj ŝajnis indiferentaj art nelaboremaj kaj la praktiko mem mon-
tris rimedon por liberigi la institueion de senutila pezo : la Prezi •

danto proponis simple elstreki membrojn ne donantajn ian signon
de vivo kaj la Komitato aprobis tiun necesan metodon. En la
duono de la jaro 1908 la Komitato konsistis jam nur el 92 memb-
roj. ĉar krom 5 elstrekitaj, 6 eksikis propavole kaj la morto rabis
el iliaj rangoj 4 membroja el plej , meritaj : Dron Java!, Dron
Lloyd, Midthüs, Motteau. El tiuj 92 : 19 estis Francoj, io Britoj,
8 Germanoj, 6 Rusoj, 5 Italoj, 4 Hispanoj, 4 Poloj, 3 Svisoj, 3
Svedoj, 3 Usonanoj, po 2 Belgoj, Ĉekoj, Japanoj, Finnoj, Meksi-
kanoj, Hungaroj kaj po I. Kanadano, Portugal°, Litovo, Greko,

Holandano, Flancha), Islandiano, Dano, Irlandano, kaj
Peruviano. La principo de internacieco — kiel ĉie en Esperanto
— estis ankan plene respektita.

Jen estas pli gravai lingvaj demandoj, esploritaj de la Kom-
itato dum lia trijara vivo memstara

korekto do nekustaj tradukoj en la Universala Vortaro
kolekto de novaj radikoj en naciaj-esperanta vortaroj
nova eldono de la Universala vortaro
demando pri participaj sufiksoj antan verbaj
raporto de C. Moch, kontrattraporto de Ad. Zakrzewski.
pri ortografio de propraj nomoj (raportoj de G. Moch, A (l .

Zakrzewski, prova vortaro de G. Moch, K. Bein,. Schroeder).

Krom tio en tiu ĉi tempo estis eldonitaj 6 verkoj de la
Komitato : 1. Pri plenigo de la Universala Vortaro. 2. Pri
participa sufikso antan verbaj finikoj. 3. Vortoj ĉerpitai  el Ham-
leto. 4. Fundamentaj dokumentoj  pri la Lingva Komitato. 5.
Unua aldono al Universala Vortaro. 6. Pri transskribo de
propraj nomoj.

Se—d, en Aprilo 1908 i f4-a Cirkulero, 13 Apr.) estis dis-
sendita al la Komitatanoj projekto de nova organizacio ; la
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plejmulto akceptis kin sen :ankoj — kaj per titi êi akto, la
Komitato kvazan subskribis verdikton pri sia mortigo I (*)

Tiu ĉi projekto enkondukis en la kisnuna organizacio
gravajn prineipajn gankojn, el kiuj la ĉefa estas la dispar-
tigo de la E omitato en du partojn. Unu, plej granda, havanta
nur konsultan rolon, dua, - nomita : « supera Komisio» ail
« Akademio » sur kin trairas la ĉefa tasko de la Komi-
tato, t. e. esploro kaj decido de ĉiuj lingvaj demandoj : nur
en okazoj, kiam la decidoj de tiu komisio estus malaprobitaj
de pli ol unu triono da « konsilantoj ». i devas est esplorita
denove.

Kontratle la nombro de Komitatanoj estas ĉiujare pligrand-
igata, jam ne atentante, la multpezecon, pri kin oni komence
plendis. (Gi enhavas nun ĉirkari zoo membrojn).

De tiu ĉi tempo la Lingvkomitatanoj jam ne estas mal-
trankviligitaj per ia ajn demando pri lingvaj aferoj kaj servis
nur por voĉdonadoj en elektoj, lei listoj, dissendataj de la supera
komisio.

Per 15a cirkulero (r2an de Junio 1908) estis proponitaj kiel
kandidatoj al supera komisio 26 komitatanoj : Ahlberg, Boirac,
Bein, Cart, ĉejka, Ellis, Fruietier, Grabowski, Hanauer, Huet,
Nulinl, Meyer, Millidge, Moch, Mybs, Nylen, O'Connor
Renard, Schaffer, Schneeberger, Schröder, de Saussure, Skeel-
Giorling, Villanueva, Wackrill, Zakrzewski. La nombro de
membroj de la Akademio lati regularo devus esti 18, sed
kalkulo de la 69 alsenditaj voĉoj (1-an de Augusto 1908) nur 9
havis plejmulton, t. e. pli ol duonon de voêdonintoj : Boirac,
Bein, Cart, Grabowski, Moch, l■rlybs Nvllen, de Saussure,
kaj Villanueva. lii do estis nomitaj Akademianoj.

Lat% la citita regularo la Supera Komisio elektas estraron
ne nur por si mem, sed ankati por la tuta komitato. Tial,
la 9 elektitaj Akademianoj, dum la Dresdena Kongreso
elektis inter si 7 membrojn de la estraro : D-ro Boirac-prezi-
danto, Bein kaj Mybs-vicprezidantoj, Grabowski, Cart, de Saus-
sure kaj Moch, direktoroj • de specialaj Sekeioj. Krom tio, ĉar
inter la elektitoj estis nenia Anglo., nek Ruso, oni en Dresdeno
elektis ankorail tri membrojn : Evstifejev, Ellis kaj Wackrill.
En jaro 1910 estis elektitaj : Inglada kaj P. de Lengyel (voĉ
donis nur 68 Lingvokomitatanoj !)

En jaro 1911 estas proponitaj ii kandidatoj por anstatanigi
5 membrojn, kiuj, lan la regularo, (levas eksigi post tri jaroj

(0) En tiu ti voêdonado, kontraile al kutimo, la voèoj dividigis : mem-
broj postulis àanOjn en la projekto, 7 rekte malaprobis (II. Maton bone

antatividis, ke la Akademio plvas fariffi vera oligaritio ›,), 5 sciigis, ke ili

ne volas respondi, i simple ne respondis (escepta fakto en voèdonadoj de
la Komitato), 2 e eksigis, 57 aprobis.
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.;efeĉ, Chr:staller, Elb, Millidge, s'efer,  Schmidt, Zakrzewski
kaj 4 Cl la eksiî,Tantoj (Ellis rifuzis). La laboroj de la Mademio
dum tiuj ĉu lastaj tri jaroj estis raportitaj al la kongresoj,
kiuj aprobis ilin. La Lingvokomitatanoj, ne havis okazon
esprimi siajn opiniojn.

La Esperantista Centra Oficejo estis fondita en Septembro
1905 danke al privata mona helpo de unu el plej meritaj niaj
Samideanoj. Gia celo estis servi kiel oficejo al la du unuaj
esperantistaj institucioj, kreitaj cie la Bulonja Kongreso : la
Lingva kaj Kongresa „Komitatoj, kaj doni al ili rimedojn
necesajn por normala funkciado. Sed, iom post iom, la Centra
Oficejo, paralele al la disvolvo de la Esperanta afero, fariĝis
labora Centro de la Esperantismo : kolektas kaj eldonas
éjuju dokumentojn, gi prilaboras statistikon de Esperanto,
estas arhivejo, sekretariejo kaj, iafoje eĉ Centra Kaso de centraj
Esperantistaj institucioj, de la Franca Ruga Kruco, de la Esp.
Marista Ligo, de la Societo de Esp. Juristoj, de la Komerca
kaj Industria Societo Esperantista, de la Federacio de la Pariza
Regiono, de Esperantistaj Mondurnaj Kunvenoj... kaj, lei lasta
decido de la Washingtona Kongreso, ankan de la estonta
Konsilantaro. La Esperantista Doktunentaro estas nia ĉefa, plej
grava eldonajo, kiun ni kildas al laboremaj zorgoj de Gabriel
Chavet, Sekretario ĉianerala de la Oficejo ; tin kolekto enhavas
jam 34 volumojn, kiuj prezentas riĉan materialon por ĉiuj
laboroj, koncernantaj nian aferon.

Al la Centra Oficejo ni .uldas ankan la « Oficialan Gazeton
Esperantistan, organon de la Lingva Komitato kaj de la
Konstanta Komitato de la. Kongresoj », kiu eliras de_ tri jaroj
(unua Numero : 25 Junio 1908) kaj sen kilt ni nun jam de povus
kompreni regulan, ordigitan agadon : ankoran G. Chavet kon
dukas tiun gravan laboron.

En sama centro intelektuala de Esperantismo estas nun
komencita sistema laboro pri Esperanta Bibliograllo. Lan
ciativo de Gen. Sebert, meritplena sur ĉiuj senescepte kampoj
de nia movado, la Pariza Biblio:,Trafia Oficejo kune kun la
Centra Oficejo eldonis -verkojn pri uzo de Esperanto en la
Universala Bibliografia Katalogo de la Brusela Bibliografia
Instituto. Tin] laboroj celas unuflanke enkondukon de Esper-
auto en la tutmondan bibliografian Repertorion, kaj aliflanke,
sisteman, konforman al la decimala klasigo, ellaboron de Esper-
anta Bibliografio. La broçsuroj de Gen. Sebert, kiwi helpis en
tio Lingvkomitatanoj Gast Moch kaj Ad. Zakrzewski, estas pre-
paraj laboroj par la nomitaj ,caloj.

La Ĉ4Jeneva Kongreso doms ankan komencon al organizacio
de sciencaj laboroj. En kunveno de scienculoi estis tiam decidita
neceseco de Internacia Scienca Asocio Esperanlisto (propono
de H. Terry). ĉiiaj proksimaj celoj estis tiel difinitaj : enkon-
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duki Espevanton en sciencajn jurnalojn, kongresojn kaj eiran
rilatojn inter scienculoj : ellabori esperantajn sciencajn vortarojn
fondi esperantan sciencan revuon. Speciala komisio estis do
elektita por preparaj laboroj : Gen. Sebert, prezidanto, Carlo
Bonnet, vicprezidanto. Unu jaron poste, le r5an de angusto
1907, duin la Cambridge'à Kongreso, la Asocio estis oficiale
fondita, kun Komitato : Prof. Ad. Schmidt, direkt. de Magneta
Observejo en Potsdam, prezidanto ; J. J. Thompson, profesoro
de Fiziko en la Universitato de Cambridge, kaj R. Benoit,
direktoro de la Internacia Oficejo por peziloj kaj mezuriloj en
Sèvres. vicprezidantoj ; R. de Saussure en Ôenevo ; C. Bourlet,
prof. de matematiko, V. Smurlo, inî,reniero, sekretarioj ; D-ro
Th. Renard, en Genevo, kasisto ; Ed. Huntington, prof. en
Harvarda Universitato, prof. R. Codorniu, ĉefingeniero de
arbaroj en Murcia, prof. H. Pellat, prez. de la franca Societo
de Fiziko, D-ro K. Bein el Varsovio,  J. Meazzoni, prof. de
geologie en Arezzo, Villareal, dekano do la scienca Facultato
en Lima, komitatanoj,

Tuj poste estis organizita de R. de Saussure en Ĝene‘o
Internacia Scienca Oficejo, kiel sidejo kaj sekretariejo de la
societo, kaj la « Internacia Scienca Revuo », eldonata de Paul
Fruictier en Pariza de 1904, fariĝis oficiala organo de la societo,
kun patronado de la Franca Societo .Astronomia, de la Franca
societo de Fiziko, de la Internacia Societo de Elektristoi, de
Profesoroj Baudouin de Courtenay, Becquerel, Berthelot,
Forster, Poincaré, gen. Sebert, k. a.

Multaj scienculoj aligis al la societo kaj partoprenis en
laboroj por lirei kaj fiksi specialajn terminarojn por ĉiuj sciencoj.
Estas kreitaj specialaj komisioj por tehnikaj vortaroj, por vort-
aroj Astronomiaj, Fizikaj, de Puraj sciencoj k. c. kaj krom
tio speciala Kongresa Sekcio por propagandi akcepton  de
Esperanto kiel oficialan Kongresan Sciencan Lingvon.

En 1908 estis novaj elektoj de la Komitato por jaroj 1908,
1909 : Benoit, prezidanto, Thomson, Kazi Girej, Kroita, d-ro
E. Fraga el Santiago, d ro Krikortz el Stokholmo, prof. Koppen
el Hamburgo, Logge, komitatanoj (Dresdeno, 15 ang. 1908),
por jaroj 19439-i9lo estis elektitaj ; prof. Ed. Huntington, Pre.
gen. Sebert, Koppen (Hamburgo), Villareal (Lima), vicprez.,
de Saussure,- sekretario, Cotton, (Parizo), Inglada (Valencia),
komitanoj (7 sept. 1909,. Barcelono).

Jam en la Bulonja kongreso A.Carles el Béziers kaj la Wiena
Esp. klubo prezentis proponon p i elekto de esperantistaj
reprezentantoj an konsuloj en grandaj urboj. Tiu propono,
resendita kun aliaj al la Komitato elektita por prepari Duan
Kongreson, estis longe diskutita en Genevo. Multaj timis êian
organizadon de la Esperantistaro, al aliaj ne plaéis la nomo
konsulo ; fine la Kongreso decidis simple rekomendi al naciaj
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societoj fon ion de esperantaj informejoj. La atm progresis
rapide : jam en la fino de jaro 1906 ekzistis 120 esp. Konsulejoj
kaj Oficejoj, en 1907-22, en 1908-303. Tiamaniere estis preparita
bazo reala, sur khi povis jam facile apogi sin organizacio, unuig-
anta êiujn tiujn êi ejojn. La 28 de Aprilo 1908 estis fondita
« Universala Esperanta Asocio » por : « faciligi éiuspecajn moral-
ajn kaj materiajn rilatojn inter homoj, sen distingo de nacieco,
raso au lingvo ». La Asocio konsistas el membroj honoraj, mem-
broj agaj, esperantaj entreprenoj, membroj aprobantaj kaj societoj
au entreprenoj neesperantaj sed aligintaj « Esperantiaj ». La
societo estas dividita en teritoriaj regionoj kaj distriktoj : en
Atistrio„ ekzemple, estas 5 Distriktoj : Adriatiko, AtIstrio,
Bohemujo, Galicio, Hungarujo kun 85 regionoj, en RUSI1j0 8
Distriktoj kaj 71 regionoj. Malgrandaj landoj prezentas nur I
Distrikton kun 2 (Serbio) kis 32 (Svisujo) regionoj En élu regiono
la membroj de U.E.A. elektas Delegiton por tri jaroj kaj, lan
bezono ankan subdelegitojn au helpantojn kaj konsulojn en divers-
aj lokoj de la regiono. Regionaj delegitoj elektas Delegitojn
Distriktajn kaj tiuj lastaj elektas Komitaton de la Asocio, konsist-
antan el ro membroj kaj 3 anstatanantoj. La unua komitato
(elektita 5 an de Decembro 1908) estis : H. Bolingbroke Nimbe,
prezidanto, H. Hodler, vicprezidanto, A. Cades, T. Rousseau,
P. Blaise, J. Schmid, M. Kandt, F. Rockmann, membroj. La
Asocio havas sian sidejon en Genevo, kaj sian organon En jaro
191 0 ki organizis sian propran Kongreson en .Atigsburg (28 Julio-3
Augusto), kaj la dua estas anoncita por tiu Cl jaro en Antwerpen.
En fino de jaro 1910 (15 Novemb., U.E.A. kalkulis 765 Delegit-
ojn, 177 Vicdelegitojn, 199 Subdelegitojn, 612 Konsulojn,177 Esp.
Oficejojn, en 872 lokoj kaj 44 landoj. La nombro de membroj
.dispartigas hel : êirk. 75oa Esperantianoj, 187 entreprenoj (I), 26
societoj. En 191.rola Asocio aralg,ris kon kursojn kun premioj por l a pl ej
bona Gvidfolio : Estis premiita la Bohema Unio Esperant-
ista por ilustrita gvidlibro de Prahai, par la plej bona komerca
raporto (du premioj ex aequo : Baff el Worcester  kaj Vogler el
Hamburg), por la plej bona ideo por disvastigi la asocion (I-a
premio S. Sosnowski el Kiev), por la plej bone arangita esper.
Oficejo (Sino Farges en Lyon, Esp. Oficejo en le Creusot). Jen
kelkaj ciferoj montrantaj la servojn plenumitaj de la delegitoj

U. E. A, kompare en 19oa kaj 191 0 : servoj luj informoj ko-
mercaj,al junuloj kaj studantoj,  al vojagantoj en 1909—.3556, en
1910-7123 ; korespondajoj en 19199 —3754, en 1910-13342. Elok-
ventaj ciferoj, bone atestantaj la utilan agadon

Diversaj specialistoj profitis de la .Kongresoj kaj arangis
specialajn siajn kunvenojn, por priparoladi siajn fakajn aferojn.
Jam en Genevo kunvenis : Rug Kruculoj, ĵurnalistoj, instruistoj,
maristoj, framasonoj, matematikistoj, advokatoj, medicinistoj
farmaciistoj , dentistoj, stenogra fiistoj, oficiroj, komercistoj, sci en-
culoj, pastroj diversreligiaj, katolikoj, muzikistoj, .§akludistoj,
socialistoj, pacifistoj... en Cambridge (1907) krom tiuj : tradukist-
oj de la sankta Biblio, presistoj, civilaj administraciaj olicistoj,
defendantoj de vocdonrajtoj de virinoj ; en Dresdeno (1908)
kolektistoj, tradukistoj, vegetarianoj, ruguloj, Slavaj Esperantist-
oj, en Barcelona (1909 : fervojistoj, junuloj, en Washington
(19 ro) : ingenieroj, jurisoj, liberpensuloj, pacitistoj, pokoficistoj.

Tiuj kunvenoj ne èiam finigis per amika babilado : multaj
esperantistaj fakaj societoj estis danke al ili fonditaj ; ni jam parolis
pri la Scienca Asocio, notu ankoratt : Tutmondan Esp. Kuracist-
an Societon, Ligon de Esp. Instruistoj, Internaciajn Esperantajn
societojn de : Bankistoj, Farmaciistoj ; Tutmondm Amikaron
de Publikoficistoj, Pokoficistoj, Esperantan Instituton en Dres-
deno, Maristan Ligon.

Notinda estas la Slava Esperantista Kunveno en Dresdeno
laü iniciativo de Prochaska cl Praha ;',1908) dum kilt, laü propo-
no de Evstifejev, estis pridiskutita demando de Interslava lingvo.
La multenombra kunveno, en kin partoprenis Ôei-toj, Poloj, Rusoj,
IVIalgrandrusoj, Bulgaroj, konkludis, ko Interslava lingvo estas
necesa, ke nenia el ekzistantaj slavaj lingvoj tiun rolon ludi
povas, ke provoj de kreo de lingvo arta el slavaj lingveletnentoj,
ne atingos celon, sekve, ke nur Esperanto povas efike servi al
tiu de êiuj Slavoj sentita bezono.

Al tiuj fakaj kaj specialaj kunvenoj ni çsuldas ankan tiel gray-
lijn akirojn, kiel specialajn vortarojn : Anatomia, verkita  de
Medicina Esperantista grupo, Matematika Terminaro de R. Bri-
card, provo de Marista Terminaro de Rollet de l'Isle, muzika
terminaro de F. de Ménil, filatelia de R. Lemaire...

3. Esperanto en neesperantaj organizacioj.

Aparta pago en nia Historio devas esti aljugita al la belaj
rezultatoj, kiujn donis la propagando de Esperanto sur du
kampoj de plej grava bonfara agado : inter blinduloj kaj en la
internacia institucio de Rua Kruco. Por la blinduloj lingvo
internacia estas elpensajo de gravega, feliéa valoro. La kaüzo
estas simpla : la eldonado de libroj, presitaj lai-1 sistemo Braille
per reliefaj literoj estas multekosta.  Malgranda do estis la
Blindula literaturo gis apero de Esperanto : sed de kiam libro,

Notindaj estas inter ili :la a Association Suisse de la presse », C;iustu-
denta Asocio de Bohemujo », q. La paix par le Droit », Tutmonda Katolika
Unuigo », Xederlanda Katolika Esperanta Ligo »....  Inter la liomereaj entre-
prenoj : Berlina Tutmonda Anoneekspedo, la famaj firmoj Th. Cook a. Son.
Hachette et Co en Parizo, Kankaza Kompanio de Apotekaj Komercajoj, Hotelo
Métropole en Brussel, Gd hôtel du Globe en Parizo, Gothard en Bern, la
Régence en Lyon k.c,            
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da-lita por tiuj ĉi malfeliĉuloj, povas esti aĉetita de la tuta
mondo de ĉiuj institutoj, organizitaj por ili, la prezoj grande
malgrandikis. Tion komprenis bone la interesitoj : kiam, dum la
Cambridge'a Kongreso, en Idu ê,eestis 17 blinduloj, unu el ili,
Ketterer, diris, ke Esperanto estas por ili stelo en malluma
ĉielo, kaj ke i p1ilarigis iilan spiritan horizonton, li esprimis
verajn sentojn de ĉiuj siaj kolegoj.

La ĉefajn meritojn sur tiu ĉi kampo oni (levas aljugi al
Th. Cari, F-ino Zabilon d'Her kaj al la helpo de multaj
Esperantistoj. Dum la Kongreso iu demandis : « Kial la
blinduloj estas pli interesaj ol aliaj kripluloj ? » — Cart tiam
lerte demandis la parolanton : « se vi povus elekti inter perdo
de la vido afi de unu mano, kion vi elektus ? » La kongresanoj
ne ŝparis oferojn. Per speciala ĵurnalo « Esperanta Ligilo » estas
kondukita energia propagando, kiu jam alportis gravaja rezultat-
ojn. Esperanto estas instruita en multajn blindulaj institutinj kaj
trovis èie en ili favoran akcepton. Unu el Direktoroj (el institut°
en Woluwe en Belgulo) frato Izidoro, raportante lri tin agado
al Papo Pio X, ekaüdis respondon, ke « Esperanto vere havas
0-randan estonton. »

La dua kampo, pri kiu ni aludis, estas la enkonduko de
Esperanto en la Rukan Krucon. Dank' al gen. Sebert, gen. Priou,
kapitano Bayol, instruktoro en St. Cyr, Esperanto progresas
inter la membroj de tiu ĉi societo, por kiu ilo de senpera
interkomprenigo estas ankan afero de plej granda bezono.
Gvidlibroj esp. rugkrucaj de Kapitano Bayol ekzistas jam en
lingvoj franca, germana, itala, hispana, rusa por prezo de ro
cent. Dum la Dresdena Kongreso D-ro Thalwitzer montris
manovrojn de sekcio de flegistoj de la Saksa Ruka Kruco, kiun
donis al lia dispono gen. Schmidt. fridek homoj konantaj nur
germanan lingvon, post kelkaj semajnoj de instruado plenumis
Ciujn ordonojn, faritajn en Esperanto dum kelkaj horoj sen ia
ajn eraro. Gen. Ruhleman, gen. Sebert, Majoro Straub, Tison-
ano, D-ro Kroita, lapano, kaj aliaj militistoj, ĉeestis al tiuj
ekzercoj kaj foriris plene konvinkitaj pri plena taügeco de
Esperanto por tin grava internacia celo.

En aliaj neesperantaj aferoj la valoro de nia lingvo estas
de tago al tago pli kaj pli komprenata. Multaj societoj
ceptis Esperanton, kiel lingvon oficialan en siaj kunvenoj
kiel unuan ni devas citi la « Ligue Française tle l'enseigne-
ment» (Kongreso de Lyon, sept. 1902); poste: la « Ligue française
de l'automobilisme » (Parizo, junio 1903) ; sa la Kongreso
Internacia de Libera Penso (Parizo, Sept. 1905) ; Kongreso de
Instruistoj en Liége (19o5) ; Kongreso de Socialisfoj (Châlons
s. Saone, 1905) ; Internacia Kongreso de Oficistoj (London°,
apr. 1906) ; Kongreso de la « Union des Sociétés d'activité
Chrétienne » (Ĝenevo, aug. 1906), « Kongreso de Paco » (Lyon-
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aüg. 1906) ; « Fédération dentaire Universelle y., (Ĝenevo, aüg.
1906), «Kongreso Internacia de Artistoj Muzikaj» (Milano, 1906);
Kongreso de Studantoj (Bordeaux, 1907) ; XVI-a Int. Kongreso
de Paco) Munchen, Sept. 1907) ; XII-a Kongreso « Du repos
du dimanche » (München, 1907), Kongreso Antialkoholisma
Stokholm,r9o7), Kongreso de Keramistoj (Firenze, 1909) ; Kong.
Intern. de Kuracistoj) Budapest, (1909). Kongr. Intern. de
Psiîmlogio (Genevo, 1909).

Pure Esperantista estis la Internacia Kongreso de Kato-
likoj en Parizo, (pan de marto - ;an aprilo i91o.) duin kiu
reprezentantoj de multaj diversaj landoj parolis ekskluzive Espe-
ratite ; la sekvanta estas anoncita por 1911 en Hago (14-19

Praktike timon la ĉefa plej grava tasko de nia esperanta pro-
pagando estas la oficialigo de Esperanto : tasko malfacila, ĉar la
antaüjukoj en tiu direkto estas certe ankorati pli grandaj, ol en
aliaj. Neniu granda Registaro volas preni sur sin respondecon por
ia pozitiva paŝo : la afero certe komencos per interregistaraj pri-
paroladoj, por kiuj ni devus prepari fondon Tamen,et. .

 jam vidis, iom post iom 6: tiu êi malfacila afero komencigas
en la Dresdena Kongreso ĉeestis du o ficialaj delegitoj, en la
Barcelona...., en Washington jam dekses oficialaj reprezentantoj
de regnoj ati ŝtatoj, — certe precipe malgrandaj, neinfluaj, sed la
komenco estas farita.

En Tison° la stato Maryland enkondukis Esperanton en siajn
lernejojn, en Universitatoj de Wsconsin, de Massachussets, en
Clark University aukati Esperanto estas oficiale instruata. Ekzistas
kursoj en la Barcelona Universitato ; la angli « Board of edu-
cation » oficiale aütorizis instruadon de Esperanto de la urbo
Keighley, kaj la « London County Council » malfermis kursojn
en 12 lernejoj ; samon faris la registaro de la insulo Samos,
Aritorizo de esperanto en telegramoj de la angla Postmaslefr-
generol; — aljugitaj al Esperanto lokoj en ekspozicioj de
München, de Brussel ( 1910) (1), — enkonduko de Esperanto en
oficialajn eldonojn de la Statistika direktejo de Brazilio, flanke de
lingvoj franca kaj portugala, (« Memoriga Bolton() de la Ekspoz-
icio » 1909). duonoficialigita Dresdena Polica Societo, kies
sidejo estas en la ĉefpolicoficejo,... jen kelkaj akiroj, kiuj ne estas
sensigni faj

(i ) Dum titi Ekspozicio estis arankitit ;peciala Esp. Semajno (22-25 Julio
191 0), kun kunvenoj kaj paroladoj de sen. Lafontaine, Richardson, Skeel

La urina Tutmonda Scienca Kongreso en Sanf iago, Cino, laû propono de
Aug. Biaut (44an Jan. 1909) decidis peti la Usonan Registaron preni sub sian
zorgon alvokon de Kongreso de oficialaj reprezentantoj de êiuj
la -idoj por sol vi demandon pri oficiala akcepto de netitrala idit ino internacia.
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Ne mankas ankati al Esperanto altaj protektoroj : jam Edward
VII salutis favore la Cambridgan Kongreson, la reko de Saksujo
akceptis esti Honora Protektanto de la Dresdena Kongreso, same
Alfonso XIII kaj la Hispana Rekino por la Kongreso Barcelona
Iii ne povas ne nomi tie éi Elizabeton, Rekinon de Rumanujo —
eminenentan poetinon Carmen Sylva — kiu estas jam vera Esper-
antistino (r)

Eble pli gravaj estos simpatioj, esprimitaj de la ministroj de
publika instruado de Francujo, Germanujcb, Saksujo dum
vizitoj, kiujn faris al ili niaj delegitoj. Ni citas ankorati projekton
de enkonduko de Esperanto en programo de Franca publika
instruado, kiuj enhavas instruadon.de  lingvoj vivaj: en ekzamenoj
Esperanto estus enmetota flanke de lingvoj angla, germana,
itala, hispana kaj araba. Tiu Ci projekto estis prezentita al la
Franca Cambro de Deputatoj de Lucien Cornet kaj subskribita
de 68 aliaj Deputatoj. Gi estis resendita al la Komisio de Belartoj
(Kunsido 1907. 28 Febr. ) (2)

Pli facile progresas tiu ĉi afero en pli malgrandaj repre-
zentantaroj : unue la urba konsilantaro de Lille atitorizis es-
peranton en siaj lernejoj. Poste venis Amiens, Angoulème,.
Beaune, Grenoble, Narbonne, Saumur, Thiers, Toulouse.

La urbestraro de Le Creusot oferis oo fr. por la Burgonja
Kongreso Esperantista (1909).

Ni do ripetas : la komenco estas farita — kaj, bona antail-
signo faris kin Francujo, lando antaniranta en ĉiu progreso !
Feliĉa, kiel ĉiam, estu eg ia mano !

Mi ne povas ne priparoli, kvankam plej mallonge, aferon,
iom flankan, tamen rilatantan senpere  al nia lingvo.

Antat1 ĉio malgranda historia klarigo.
En jaro 19oo dum la Pariza Ekpozicio estis organizita

internaciaj kongresoj : sciencaj, artaj, politikaj. komercaj k. a.
Okazis tio, kio devis alveni : diverslandaj delegitoj, ne kom-
prenante unu alian, dum longaj horoj estis kvazati surdmutuloj.
Kongresoj internaciaj farikis neeviteble naciaj : Francoj parolis
por Francoj, Angloj por Angloj aliaj dum tio dormetis
promenis. La kampo estis do bona por priparoli demandon pri
Lingvo Internacia, ĉar ,ria teceseco estis sentita de ĉiuj. Tion
lerte kaj bone eluzis kelkaj malnovaj amikoj de tiu êi ideo
ili proponis en la kongresej mem priparoli vojon por trovi finan
realan solvon de tiu ĉi problemo. Tion faris en Kongreso Inter-
nacia de Filozofio prof. Leau kaj Couturat, en Kongreso de

(t) i donacis al la Rumana Esp. Societo ekskluzivan rajton de tradukado
de siaj verko..

(2) Gautherot en sia interesa verko pri Lingvo Itternacia diras, ke
kandidato duin la elektoj por la Franca eambro de Deputatoj enkludas jam

in›truon de Esperanto» en siajn kat didatajn aiiç;ojn.
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Franca Societo por progreso de Sciencoj prof. Gugnin kaj
Laisant, en Kongreso Internacia de Historio de Sciencoj d-ro
Lalan de.

La kongresoj elektis delegitojn, kiuj post kelkaj preparaj
kunsidoj, fondis la 17an de Januaro iyoi « Delegacion por
elekto de Lingvo Helpa Internacia » kaj ellaboris por kia agado
bonegan programon, antatividantan ĉian eblan okaz:ntajon. Jam
de la unua momento oni povis kredi, ke la afero estas tiel
starigita, ke ki ne povas ne alkonduki al la dezirata rezultato.

',ail sia programo la Delegacio devis antati âio turni sin
al ĉiuj sciencaj, industriaj, komercaj k. a. societoj, invitante
ilin partopreni en tiu laboro per speciale elektitaj delegitoj,
kinj farikus membroj de la Delegacio. Tio donis al tiu ĉi lasta
tutmondan, universan karakteron. Dum jaroj 190i-1902 respondis
al invito 340 societoj en dekoj da landoj. Krom tio la Deleg-
acio petis ĉiujn universitatanoj aprobi morale kian agadon
125 0 profesoroj, akademianoj, scienculoj donis siajn
subskribojn.

Post titi êi prepara laboro, ankan lei sia programo la
Delegacio, jam apogita sur tiel atitoritata aprobo, turnis sin
en 1906 al la Internacia Asociacio de Akademioj kun peto
kaj propono preni sur sin definitivan solvon de la demando
pri Lingvo Internacia. Sed la Akademio, en sia kunsido en
Wieno 29an de Majo 1907 decidis, ke tin demando trapasas
limojn de kia kompetenteco ! Vole nevole restis do la lasta vojo
ankati antatividata de ia programo,t.o. elekto de Komitato por tiu
Ci celo per la Delegacio mem. Estis do proponitaj Kandidatoj kaj
la elekto, en kiu partoprenis 253 delegitoj, estis farita en Junio
1907. La elektitoj, ail iliaj anstatatiantoj, kunvenis en Parizo kaj
post 18 kunsidoj de 15-a gis 24-a de Oktobro, ekzaminte dotale
ĉiujn prezentitajn projektojn„ alprenis decidon, kies teksto estas
« La komitato decidis, ke neniu el la lingvoj ekzamenitaj povas
esti alprenata « bloke » kaj sen modifoj. Ĝi decidis alpreni prin-
cipe Esperanton, pro g ia relativa perfekteco kaj pro multaj kaj
diversaj aplikoj, kiujn gi jam ricevis, sub kondiêo de iaj modifoj
efektivigotaj de la konstanta Komisio en direklo difinita per la
konkludoj de la raporto de la  Sekretarioj kat per la projekto IDO,
penante interkonsenti kun la Esperantista Lingva Komitato. »

Por tiu ĉi fina laboro estis do elektita Speciala Konstanta
Komisio, konsistanta el 6 membroj : profesoroj W. Ostwald
Leipzig,Baudouin de Courtenay (Krakovo),(*) Jespersen (Kjoben-

(0) Ni devas rimarki ke Prof. Ilaudouin de Courtenay tuj eksigis el la
Komisio : teorie li esprimis opinion, ke rompi unuecon de Esperanto estas
riska pao, kiu povas doni malbonajn konsekveneojn : li do preferas eviti tian
respondecon. Praktike IDO Aajnis al li malpli valora, ol Esperanto ; gi prezent-
as regreson ne progreson : al li, kid Polo, kutimigita al fmetika ortogralio,
ne povis certe plaêi jam la unua pago de Ida gramatiko, kun alfabeto havanta
po tri signoj pur unu sono (k. q, x.). i ek forigo de substantiva linio en multe -
nombro, nek » ar !! ;:c ez" en verboj k. c. (Pola Esperantisto, 19:8 N. 6-7.)
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havn), Leau kaj Couturat (Parizo), kaj L. de Baufront invitita
P" lia speciala kompetenteco. Ĉiaj esperoj de la Esperantistoj
estis fonditaj sur plena kon lido al tin ĉi lasta, tiel fervora, eĉ fana-
tika ortodoksisto !

Tamen tuj, ail tre baldatt poste, estis publikigita, kiel defini-
tiva rezultato de sepjaraj laboroj « Kompleta Gramatiko di la
linguo Internaciona IDO ». Tio estis lingvo nova, alia. Kelkaj
asertas ke la Delegacia Komitato neniel estis pravigita krei novan
lingvon, kvankatn mi ne vidas bone kiel ? Cetere, eĉ se ĝi faris
ian forme neregulan, tio estas por Esperanto indiferenta. Multe
pli mirinde estas, ke la Komisio povis supozi, ke la Esperantistoj
konseatos, laü ĝia simpla invito akcepti ç;anî,rojn, faritajn de la
ekstera, de ili ne atttorizita institucio, ke ili Aanĝos de tago al tago
ilian lingvon per ilia... Provoj de interkonsento, pli titi malpli
sinceraj, sed tro rapidaj eĉ suspekte rapidigitaj estis tamen
faritaj. Al mi ne apartenas serĉi tie ĉi, kiu estis kulpa en titi afero.
Neniun jugante, mi nur povas noti, ke tiuj ĉi provoj — inter-
konsenton ne donis. (*). La Esperantistaro suferis kelkajn, certe
tre bedaürindajn perdojn — sed la granda plejmulto, la amaso
restis fidela al sia standardo.

« Ni fosu nian sulkon », diris T. Cart. La plejmulto baldaü
trankviligis kaj sekvis tiun sagan konsilon.

4. Literaturo, gazetaro, iom da statistiko kaj
da geograflo.

Pri Esperanta literaturo en tiu ĉi epoko ni jam ne povas
paroli tiel dotale, kiel ni faris por la unuaj momentoj de nia
historio. Nun, priskribo de la Esperanta literaturo, do la biblio-
gratio, de verkoj kaj atitoroj postulas — kiel en aliaj lingvoj —
apartajn, specialajn studojn. Ni nur notu, ke jam en la fino de
jaro 1909 oni kalkulis 1327 esperantajn verkojn, el kiuj 510
lernolibrojn, 48 originalajn literaturajn verkojn, 169 tradukitajn...
Nun tiu ĉi nombre devas esti pligrandigita almenati gis 1500,
(latt Oficiala Gazeto estis notitaj en jaroj 1910-118 verkoj. En
jaro 1911 (Januaro-Junio) 65.. La nombro de gazetoj kreskis de
la jaro 90c-2, 1901 4, 1904-7, 1903-21, 1904-27, 190R-36,
1906-48, 1907-64, 1908-102, 1909 - 106,  1910-1T8. Pri la
nombro de niaj societoj ni devas kontentiĝi por plej ĝeneralaj
sciigoj, kiujn ni prezentas en tabelo pruntita al verko de unu
samideano, alligita en fino (").

(0) Dum voĉdonado de tiu éi demando en la Lingva Komitato 34 anoj
estis kontrariaj al é iuj traktadoj kun la Komisio. i t esprimis deziron provi
interkonsenton, 8 e"C volis esprimi dank:m al ia Komisio, 8 ne esprimis klaran
Opinion. Ni do vidas, ke multaj (27) komprenis gravecon de la kontlikto,
Aanceligis ait eê volis trovi vojon al paco. La meritoj de la inciatoroj de la
Delegacio, — de la ailtoroj de tia C'efverko, kia estas « L'histoire de la Langue
Internationale » ne povis ne esti §atataj de multaj Esperantistoj.

(") Esperanto en unua dudekjaro. Pola Esperantisto. 1909.
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Interesa estus ankati demando pri la nombro ĝenerala de
Esperantistoj, sed respondi, eĉ kun plej granda proksimumeco,
estas neeble. La lasta Adresaro enhavis 21915 enskribitajn nomojn
(gis 3i decembro 1908), sed estas evidente nur tre malgranda parto
de la Esperantistaro. Ni notas nur, ke la malkara lernolibro
« Premier Manuel » estis vendita je 250 miloj da ekzempleroj
preskatt eksklusive en Francujo. Se ni prenos flankan vojon
kaj apogos nin sur la nombro da societoj, kalkulante meze po
50 membroj en ĉiu, ati sur la nombro de gazetoj, aljugante
al ili 500 abonantoj, ni ricevos ciferojn de 60 gis 75 miloj. Sed
estas ankati evidente ke ne ĉiuj Esperantistoj apartenas al
societoj kaj ne ĉiuj povas permesi al si aboni gazeton. Kiel
C. Boulet, spertega Esperantisto, kalkulis 400 milojn da
samideanoj, kion citas G. Gautherot, mi ne scias. Eble sistema
kalkulo, organizita de ĉiuj Esperantaj naciaj societoj en difinita
tago ail monato, laü principoi de kalkuloj de la loĝantaro en
landoj, povus alproksimigi nin iom al vera citer° : nun ni naĝas
en plena malcerteco...

Por ne fermi tiun êi historian skizon per malfermita de-
mando, mi donas almenaü respondon al analogia demando pri
la limoj de nia Esperantujo. Jen estas hronologia ordo de
aliĝoj al Esperanto de diversaj landoj, se ni prenos kiel signon
la fondon de unua organizita societo, grupo ail eê grupeto,
kvankam titi grupo lait vortoj de la Majstro povis longe estis
e dorminta semo, ĝis i komencis elovi trunketojn ». Jen tiu
êi ordo

iS88 : Bavarujo.
1889 : Bulgarujo, Rusujo.
1891 : Svedujo.
1893 : Poltijo.
1894 : Francujo, Finnlandio.
1897 : Danujo.
1898 : Belgujo.
1901 : Aüstrio, Kanadio, Hispanujo, Holandio.
1902 : Bohemu;o, Britujo, italujo, Hongarujo.
1903 : Algerio, Ĉilio, Maltio, Mek.sikujo, Monakio, Peruvio,

Svisujo, Japanujo.
1904: Tunizio.
1905 Gvineo, Hinda Ĥinu,jo, Atistralio, Tonkinio, Usonio,

Ijrugvajo, Nova Zelandio.
1906 : Bolivio, Brazilio, Hidujo, Madagaskario.
1907 : Filipinaj Insuloj, Gibraltar°, Kanariaj Insuloj, Kubo,

Norvegio, Rumanujo, Transvaalio, Turka Azio.
1908 : Cejlono, Hinujo, Kroatujo, Madeiro, Natallando.
1909 : .Argentinio,	 Kaplando,	 Mauricio,	 Portugalujo,

askento.
1910 : Bosnio, Venezuelio.
1911 : Serbio.
Nun do en Esperantujo la suno neniam subiros
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ESPERANTISTAJ SOCIETOJ

LANDOJ 1902	 1903 	 1904 1905 1 1906
I

1907 1908 19°9 1910

.Algerujo - I 1 1 3 4 5 5 5
Argentinujo I I
Aiístrujo ((;ertn.) I I 4 6 21 23 z9 33 38
Belgujo I 8 7 	 9 14 32 38 51 55
Bohemujo I 1 . 	6	 8 8 i6 26 45 6o
B)livujo - - - - I 1 I t t
Bosnio 1
Brazilujo - — - 1 12 19 21 25
Britujo I 16 36 	 5 5 90 121 173 175 181
Bulgarujo 6 11 12 	12 15 16 25 27 34
Cejlono - - 	 - 	- - - I I 	1
(;ilujo - I I	I 2 2 38 39 	 39
Danujo I I I 	1 2 4 Io 19 	,	19
Francujo 18 36 56 lot 123 165 223 249 276
Filipinaj insuloj -- -- - - 8 4 Io II it
Finnlando - - I I - Io 13 15 16
Germanujo - 2 22 32 39 58 130 222 259
Gibraltar° - -, - - 	- 1 t i I
Gvineo F ranca - - - 1	i 1 1 I I
Hindujo - -- - - 	I 7 7 7 7
Ilinda Hinujo -- - - 1 	1 2 3 3 3
Hispanujo I 2 3 II 	28 65 88 :15 125
Holando I 2 6 7 9 8 19 31 45
klungarujo 1 1 1 I r 4 5 6 7
Hinur I 2 2
ltaltuo 2 3 5 7 8 15 15 19
Japanujo -' 5 5 5 1 4 5 6 9
Ranado i 2 2 3 4 	 4 10 13 13
Kanariaj insuloj - - - - - 	 1 2 2 2
Kapland() - - - - -	 - - I 2
Kroatujo -- — — — -- i 1 2
Kubo _. ._._ — I I 3 3
Madagaskaro - - - - I 1 2 2 2
Madeiro 1 i I
Malt° - I 1 2 6 6 6 6 6
Maüricio S. - I 1
Meksiklando - 1 1 - 1 4 6 i 1 	 il
Monako - I 1 .1 1 1 1 	4 	4

-Natallando - - - 	- - 1	1 1
Norvegujo -- - - - 	- 4 4 	 4 4
Occanio (Australio) - - - 1 	 i 2 5 	 6 6
Perulando - 1 1 I 1 1 t 	I I

,	Polujo - - 1 I 3 6 13 	I 	22 23
Portugalujo  _. __ _ ..... 	3 3
Rtunanujo - - - - - I Io 	i 	14 15
Rusujo 4 6 6 8 14 21 29 	 .11 46
Singapore - - - - - I I 	I I
Svedujo 1 3 1 8 18 20 39 	 39 39
Svisujo 2 6 9 30 44 50 	 56 62
TaSkento __ I
Tonkinlando - - - I I - - 	 -
Transvaal° - - - - - I 1 t i
Tunisldndo - - 1 1 1 1 2 2 2
'Furka Azio ------ 5 7 7
thon° - - - 8 18 56 161 175 187

, 	Urugvajo - - - 2 2 2 2 2 2
Venezuclo - ------ - z
Zelando (Nova)

I

I.
- - - 2 4 4 	 4 4 .1

1I.
38 	 107 188 	 306 	 482 	 753 	 1244 i 1527 	 1698
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EDWARD JORIS
GENERALA L1131ZEJO " 't KERSOUWKEN ,7

êiant grandege provizita je Esperantaj Literaturajoj. Liveras
en la span da 2 4 lioroj éian ajn libron.
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Plej nova kaj plej perfekta metodo por inemlerni Esperanton

en kelkaj semajnoj, sen profesoro.

St Ja.cobsmarkt, 66, ANTWERPEN
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Sterlingerstr., 126-128
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TIN CHANT

La plej

in2ititaj, do la plej
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LA FIRMO

L. GEVAERT 8c C°
OUDE GOD (BELGUJO)

›.tarigis

Graudan IntorimciRll Koillorsoll
por la plej belaj fotografajoj faritaj sur giaj diversaj

Foto-Paperoj.
Por tiu konkurso Li donacos

Frankojn .2.5000,
en numpreinioj.

La tutlasta templirno por alsendo de la fotog' rafaĵoi
estas fiksita je la 15-a Oktobro 1912

Mendu la libre ton Jeun kondieoj de la honkurso.

UI
Im

29, hitlevelterstraat 89 	II
ANTWERPEN I
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FOTOGRA FILM JE ÔIUJ
 KAJ DE hijJ

FABRIKEIOL

iuspecaj fotografplatoj..Platoj Marion Ciuspecaj paperoj
Bromidaj kaj por taglurno. Ciuj aliaj necesajoj je la plej
profitaj prezoj.

Senpaga instruo pri la uzado de la fotogratiloi, pri la
diversaj operacioj de la fotografarto.

Fidindega Firmo. — Prezoj malaltaj.

CIGAROJ
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▪ Vasteeo 115 hektaroj. Haloj kovritaj
• 14 bektaroj — Festpalaeo 3 hektaroj 	•
• •
• •
•

!

%Tizitu la Ekspozicion dum la Esper—
▪ anta Semajno—Septembro 1915.
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GRANDA

; 11110111801a Elopoziolo
en GEIVI (13e1g1110)
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Antat ol aêeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn ati
Anglajn Bierojn turnu vin al la tinno

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

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

Sola Ifirikanto do 1 "Eliksiro Esoranto"
Prezo de unu botelo Fr. 2,50 	 I Sul.

ANTWERPEN

Presejo rie BELGH [PROTE)

fikceplas ĉiulfi ESPEUNTISTRO preslahrojll

Ill

RAPIDE 	 ----	ZORGPLENE

MALALTAJ PREZOJ

ha Sirop° de l'atm* 54a Paulo
estas la sola radikala kaj nenialutila sanigilo por TUSO
KOKLUSO. MALVARMUM 0, LARINGITO, BRONSITO,
INFLUENZO, ASTMO, PLEŬREZIO, MALA RIO, KATARO,
GORÔDOLORO kaj êIUSPECAJ MALSANOJ de la BRUSTO,
PULMOJ kaj ,SPIRORGAN0J.

Prezo :	 botelo. Fr. 2,25 ;	 1,2 Fr, 4 ; 	Fr. 7
Centra telle» : L. J. AKIER, 	2

ROTTERDAM (I/ ol an d o).
Aêetebla on la farmaciejo E. CIIVELIER, Strato Potgietor, 3. Antwore I
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