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1(11111.         LA BELGA SONORILO III                                            

Espérantistes!
Détachez cette feuille intérieure de la

Couverture et utilisez-la pour la propagande!

Esperantisten !
Neemt dit binnenste blad van den omslag weg

en benuttigt het voor de propaganda !

BELLA LIGO ESPERANTISTA
Ligue espérantiste Belge. Belgische Esperantische Bona,  

COMITÉ D'HONNEUR. EEREKOMITEIT•

ABONNEMENTS
Au moins un an   fr. 6,00
Avec inscription à la Ligue

au moins » 7,00
Membre protecteur de la Ligue
avec abon.(Statuts p.II) au moins » 1.0,011
Un numéro 	  ), 0,25
le et 2e année ) en Belgique ( 	  » 5.00
3e, 4e et 5e » ) 	 chacune 	 ( 	  >. 6,00
Les collections pour l'étranger,

par envoi en plus » 1,00

ABONOJ
Almenaŭ unu jaro ĉiulande  , . Sm. 2,40
Kun enskribo en la'Ligo

almenaŭ » 2,80
Protektanta liĥano, kun abono

almenaŭ » 4,00
Unu numero en Belgujo 	.  » 0,10
lct kaj 2' jaro) en Belgujo ) 	.  « 2,00

4.. kaj 5a » )	 ) 	 » 2,40
ĉiu sendo cksterlande pagas ĉiu-

foje 	  » 0,40

INSCHRIJVINGEN
Ten minste 1 jaar
Met inschrijving in den Bond.

ten minste
Bond-Beschermer, inbegrepen

maandschrift (Standr.. p. II)
len minste

Een nummer  
le en 2e jaar ) in Belgie )
3e, 4e en 5e jaar) ieder ). . .
Buitenland 	  meer .

II
	

LA BELGA SONORILO.
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» 7,

» 10,1
» 0,2
» 5,
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Sin turni al la Direkeio. 53. rue de Ten Bosch,

BRUX ELLES.

La abonoj komencas nepre la la de Septembro. Se oni abonas poste, oni ricevas la jam aperintajn n<ijn
Ni akceptas poŝtmarkojn laiivalore, sed ni pli ŝatas poŝtmandatojn.

L'abonnement commence le 1e7 Septembre. Si l'on s'abonne 	 Het jaar begint den in September.— Indien men inschrijft i
après cette date, on reçoit les Nos parus. 	 den loop des jaars, ontvangt men de vorige nummers.

ESPERANTISTAJ GAZETOJ.

MM. DUBOIS, Directeur de l'Institut Supé-
rieur de Commerce d'Anvers.

le D r GASTER, Directeur de l'Allge-
II1e111L Deutsche Schule, Anvers.
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Mons.

le Frère ISIDORE, de l'Institut Royal
des Aveugles, Bruxelles.

le Sénateur LAFONTAINE, Bruxelles.

COMITÉ EXÉCUTIF.

MM. A. LECOINTE, Ingénieur en chef ho-
noraire de la Marine Belge, Bruxelles.

J. MASSAU, Professeur à l'Université
de Gand.

MOURLON, Directeur du Service Géo-
logique de Belgique, Bruxelles.

O. ORI3AN, Professeur à l'Université de
Liége.

ERNEST SOLVAY, Bruxelles.
UITVOEREND KOMITEIT•

Siége : BRUXELLES, RUE DE TEN BOSCH, 53.
Président (Voorzitter) : M. le Commandant CH. LEMAIRE.
,rict-(résidents (Ondervoorzitters) :.INI. VAN DER BIEST-ANDELHOF et LUC. BLANJEAN.
Secrétaire Général (Algemeene Schrijver ) : M. JOS. JAMIN.

( 	 )', sorier Schatbewaarder : M. J. CO X, Bruxelles.
t'mhres (Leden) Melle ` A. GUILLIAUME, E. LECOINTE, MM. H. CALAIS, O. CHALON, Ed. MATHIEU,

Commandant MINGAL, H. PALMER, D r M. SEYNAEVE, SLOUTZKY, TIIIRY, D' R. VAN MELCKEBEIiE,
L t . VAN \VEYENBERGH, L. C'. VERMEULEN, A.-J. \VITTERYCK.

JOURNAUX ESPÉRANTISTES. 	 ESPERANTISCHE BLADEN.

Antaŭen Esperantistoj !fl espagnol- esperanto Apartado 927, Lima, (Pérou) .
Brazila Revuo Esperantista. Redakcio, Rua de Assembléa, 46, Rio de Janeiro  .

British Esperantist, anglais-esperanto, 13, Arundel street, London W. C. 	 . 	 .
Bulgara Esperantisto, dumonata, Adm. de Bulgara Esperantisto en Sofio (Bulgarie)
Casopis Ceskych Esperantistŭ, Organo de Bohemaj Esp., Praha (Autriche) II. 313
Esperanta Ligilo, esp., pour aveugles. M. CART, 12, Rue Soufflot, Paris 	 . 	 .
Esperanto, duonmonata internacia, 8, rue Bovy-Lysberg, Genève 	. 	. 	.
Espero Katolika, Mr Ex. PELTIER, Ste Radegonde (Indre et Loire) France 4 fr., hors France

Espero Pacifista, Mr GASTON Mocx,26,rue de Chartres,Neuilly-sur-Seine (France)
Foto - Revuo Internacia, français-esperanto, 118h' 4 , rue d'Assas, Paris, 	 . 	 . 	.
Germana Esperantisto,allemand-esp.,MM. MÜLLER & BORSI,, 95, I'rinzenstrasse, Berlin
Helpa Lingvo, Fino G. Monster, Osterbrogade 54 B, Kopenhago 	 .
Internacia Scienca Revuo, esperanto, 8, rue Bovy-I,ysberg, Genève
Internacia Socia Revuo, esperanto, 45, rue de Saintonge, Paris IIIa
Japana Esperantisto, japonais et esperanto, 3ĉome, Jurakĉo, Kozimacik, Tokio .
Juna Esperantisto, monata gazeto, Presa Esp. Societo, 33, rue Lacépède, Paris.
Laboro, Sro PAulr. BLAIsa, 4, rue Bourg Pribourg, Paris IVe  .

La Revuo, esperanto, 79, Bd St Germain, Paris
L'Espérantiste, français-esp., Mr DE BI;AUrRoxT, 4, rue du Gril,Louviers, Eure, (France)
Lingvo lnternacia, mensuel, esperanto, 33, rue Lacépède, Paris, Ve, .
Lumo, Bulgara, IrAN NENxov, Str. Sv. Gorska n° 2299, Tirnova (Bulgario) 	 . 	.
Ruslanda Esperantisto, russe-esperanto, Bolŝaja Podjaĉeskaja, 24, St Petersbourg.
Pola Esperantisto, esperanto-polonais, 26, Akademicka, I,eopolo, (Autriche) 	 •
Svisa Espero, esperanto, Mr RENARD, 6, rue du Vieux Collège, Genève (Suisse) 	 .
Suno Hispana, espagnol-esp., M.JIIUnNEz LOIRA, Avellanas,11,presejo,Valencia(Espagne) p.
Tra la Mondo, illustré, esp., 15, Boulevard des Deux Gares, Meudon S. O. (France) fr.
The American Esperanto Journal, Boulevard Station, Boston, Mass. 	. 	.	. 	d.
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Pour tous renseignements, adhésions, envoi de
rapports, etc., s'adresser au Secrétaire Général:

EXTRAIT DES STATUTS.
ART. 1. — Il est fondé sous le titre de Ligue Espérantiste

Belge (Belga Ligo Esperanlista) une société des adeptes et des
approbateurs de l'Esperanto en Belgique.

ART. 2. — La Ligue Espérantiste Belge a pour but de propa-
ger la langue auxiliaire internationale Esperanto, en dehors
de toute question politique ou religieuse, et d'étendre les rela-
tions de la Belgique avec l'étranger.

ART. 3. — Pour atteindre ce but, la Ligne crée un fonds
social pour aider les groupes Espérantistes, assurer l'exis-
tence de l'organe officiel de la Ligue, éditer et répandre des
Imprimés de propagande, organiser des conférences, des cours
et des expositions espérantistes, et réaliser ou aider à réaliser
tout projet qui, après mûr examen de la part du comité, aura
dté reconnu utile.

ART. 5. — Les cotisations des membres sont fixées comme
suit

T) Tous les membres de la Ligue paient une cotisation an-
nuelle minima de 1 fr. ou versent une fois pour toutes
une somme de 25 francs.
I,es membres qui paient une cotisation annuelle d'au

moins 10 francs, ou qui versent en une fois la somme de
200 francs, reçoivent le titre de Membre Protecteur.

e) Les membres, qui paient une cotisation annuelle d'au
moins 25 francs ou qui versent en une fois la somme de
500 francs, sont nommés Bienfaiteurs de la Ligue.

Aux Membres Protecteurs et Bienfaiteurs la Ligue sert de
droit l'organe officiel.

rue de Ten Bosch, 53, Bruxelles.

Voor inlichtingen, inschrijvingen, opzending van
verslagen, enz., wende men zich tot den Schrijver

Uittreksel der Standregelen.
ART. 1. — Onder den titel « Belgische Esperantische Bond »

(Belga Ligo Esperantista), is een Bond gesticht tusschen de
personen welke in België het Esperanto beoefenen of goed-
keuren.

ART. 2. — De Belgische Esperantische Bond heeft voor doel
buiten alle politieke of godsdienstige strekking, de Ilulpwe-
reldtaal Esperanto te verspreiden en de betrekkingen van
België met het buitenland te bevorderen.

ART. 3. — Om dit doel te bereiken sticht de Bond een geld-
fonds, ten einde de Esperantische groepen te helpen, het be-
etaan van het officieel blad van den Bond te verzekeren,
allerhande propagandaschriften uit te geven en te versprei-
den, Esperantolcergartgen, voordrachten en tentoonstellingen
in te richten, en alle ontwerpen welke na rijpe overweging van
het Bon_. estuur voordeelig blijken, te verwezentlijken of
aan de uitvoering ervan mede tc werken.

ART. 5. — De bijdragen der leden zijn vastgesteld als volgt:
a) Alle leden betalen ecne jaarlijksche bijdrage van ten

minste 1 fr. ofwel storten eens voor al de som van 25 fr.
L) De leden welke ecne jaarlijksche bijdrage van ten min-

'ste 10 fr. of wel de som van 200 fr. in cens storten, worden
opgenomen als Beschermleden.

c) De leden welke ecne jaarlijksche bijdrage v an ten min-
ste 25 fr. ofwel 500 fr. in eens geven, verkrijgen den titel van
Weldoeners van den Bond.
De Beschermleden en de !(Weldoeners ontvangen kosteloos

van wege den Bond het officieel blad.
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Règles grammaticales de I'Esperanto.
Alphabet — Prononciation.

A, B, C = ts (tsar), Ĉ = tch (tchèque), D, E = é (été), F,
G dur (gant), Cl= dj (adjudant), H aspiré, lI = h guttural,
son mixte entre le h et le k (très rare), I, J = y (yeux), Ĵ = j
(jour), K, L, M, N, O, P, R (un peu roulé), S (sifflant), Ŝ = ch
(chat), T, U = ou, comme dans bouche, Ü = ou, comme dans
oui, V, Z.

Toutes les lettres conservent toujours leur son alphabétique
et doivent toujours se prononcer séparément, sauf les 2 diph-
thongues art et cit.

***
Règle 1. L'Esperanto n'a qu'un article défini la, invariable.

Il n'a pas d'article indéfini.
Règle 2. Le substantif se termine par o. Le pluriel se forme

par l'adjonction de j. — I,e complément direct se marque
par la terminaison n:

La paire, la patroj.
Complément direct : La patron, la patrojn.
Règle 3. L'adjectif se termine par a et suit les règles du

substantif : patra, patraj, patran, patrojn.
Règle •f. Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables:

unu, duc, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, iaail, dek, cent, mil. Ces
adjectifs peuvent s'employer substantivement et adverbale-
ment : trio, sepe.

Règle S. Les pronoms personnels sont : mi (je, moi), ci (tu,
toi, peu usité), li (il, lui;, ii (elle), !il (il ou elle pour les animaux
et les choses), si (soi), ni (nous), vi (vous), ili (ils, elles).

Règle G. Les terminaisons verbales sont au nombre de 12 :
infinitif i :fart' = faire ; présent as : ruai "aras = je fais ; passé
is: Taras = vous faisiez, vous avez fait ; futur os : ili Taros =
ils feront; conditionnel us : §i faracs= elle ferait ;impératif u:
faru _ fais, faites ; lai rame = faisons ; iii faru = qu'ils fas-
sent.

Participe actif : présent.: anl: faranta = faisant ; passé int :
farirrla=ayant fait ; futur ont : faroula=devant faire, qui fera.

Participe passif : présent al : jarata = étant fait ; passé il:
farita = ayant été fait ; futur ot : farola — devant être fait, que
l'on fera.

Verbe auxiliaire unique esti = être.
Règle 7. L'adverbe est caractérisé par e.
Règle S: Toutes les prépositions régissent le nominatif.
Règle Si. Chaque mot se prononce absolument comme il est

écrit.
Règle 10. L'accent tonique se place toujours sur l'avant

dernière syllabe.
Règle 11. Les mots composés s'obtiennent par la réunion

des éléments qui les forment. Le mot fondamental se met tou-
jours i'i la lin.

Règle 12.S'il y a dans la phrase tin autre mot de sens négatif,
l'adverbe « ne » se supprime.

Règle 13. Si le mot marque le lieu où l'on va, on le termine
par l'ii de clarté, ù condition qu'il ne soit pas procédé d'une
préposition.

Ri• pic /4. Chaque préposition possède un sens immuable
qui en fixe l'emploi. Si le choix de la préposition ne s'impose
pas clairement on fait usage de la préposition je.

Règle 15 Les mots internationaux ne changent pas en Espe-
ranto; ils en prennent seulement l'orthographe: tlié:ltre=teatro.

Règle 16. Les terminaisons des substantifs et de l'article
peuvent se supprimer et se remplacer par une apostrophe
dans certains cas.

Spraakkundige regels van het Esperanto.
Alphabet — Uitspraakleer.

A, B, C = ts (tsar), Ĉ = tch (fr. tchèque), D, E (half lang!,.
F, G, Ô = dj (adjudant), H,  = ch, I, J, r (fr. jour), K, L, M, N.
O, P. R, S, Ŝ = (fr. chat), T, U = oe (boer), Ü = w, V, Z.

Al de letters behouden steeds hun alphabetischen klank en.
moeten altijd uitgesproken worden, behoudens de tweeklanken
apr eta cii.

*"*
Regel 1. Het Esperanto heeft slechts een bepalend lid-

woord la. Er bestaat geen niet bepalend lidwoord.
Regel 2. Het naamwoord gaat uit op o. Het meervond

wordt gevormd door bijvoeging van j. Het voorwerp wordt
aangeduid door de bijvoeging van n.

La patio, la patroj.
Voorwerp : La patron, la palrojn.

Regel 3. Het hoedanigheidswoord gaat uit op a en volgt de
regels van het naamwoord : paira, patraj; palrau, palrajn.

Regel .1. I)e grondgetallen zijn onveranderlijk : uinu, du, tri;
kvar, kvin, ses, .rep, ok, riacr, dek, cent, mil. Deze grondgetallen
kunnen als naamwoord en als bijwoord gebruikt worden :
trio, sepe.

Regel S. Dé persoonlijke voornaamwoorden zijn : mi( ik,
ci (het oude du, dich), li (hij, hens), i (zij, haar), r): (het),
si (zich), ni (wij, ons), vi (gij, u), ili (zij, hem).

Regel G. De uitgangen der werkwoorden zijn ten getale van
12 : Noemvorm i : /ari = doen ; tegenw. tijd as : m, faxas = ik
doe ; verl. tijd is : vr faris — gij deedt, gij hebt gedaan ; toek.
tijd os: ili jaros = zij zullen doen; voorwaardelijke wijze us :
si farus = zij zou doen ; gebiedende wijze u : fan: = doe,
doet ; ni faru = laat ons doen ; ili faru = dat zij doen.

Bedrijvend deelwoord : tegenw. tijd : ant : Japan /' =doende ;
ver]. tijd ira/ : fa:inta = gedaan hebbende ; toek. tijd ont :
far onta = zullende doen.

Lijdend deelwoord : tegenw. tijd al : farata = gedaan (wor-
dend); vert. tijd it:_/arila = gedaan (zijnde); toek. tijd ol: farola
= zullende gedaan worden.

Eenig hulpwerkwoord : esli = zijn.
Regel 7. Het bijwoord is gekenschetst door c.
Reel S'. Al de voorzetsels vorderen een nominütief.
Regel 9. Ieder woord wordt volstrekt uitgesproken zooals

het geschreven staat.
Regel .10. De klemtoon valt altijd op de voorlaatste letter-

greep.
Regelli. De samengestelde woorden worden bekomen door

de vereeniging van hunne bestanddeclen. Het grondwoord
wordt steeds achteraan geplaatst.

Regel 12. Indien in den zin een ander woord met ontken-
nende beteekenis voorkomt wordt liet bijwoord « ne » weg-
gelaten.

Regel 13. Indien het woord de plaats aanduidt waarheen
men gaat, voegt men er de ia van duidelijkheid bij, op voor-
waarde dat het niet van een voorzetsel voorafgegaan zij.

Regel 11. Ieder voorzetsel heeft edit onveranderlijke be-
teekenis die er het gebruik van vaststelt.Indien de keuze van het-
voorzetsel niet klaar genoeg bepaald is bedient men zich van
het voorzetsel je.

Reel 15. De internationale woorden veranderen niet in het
Esperanto; zij nemen er slechts de schrijfwijze van aan :
theater = laatra.

Regel 16. De uitgangen van het naamwoord en van het
lidwoord kunnen weggelaten en in sommige gevallen door
een af kappingstecken vervangen worden.
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PAROLO DE Dr'° L. L. ZAMENtiOI
CE i.A nt,%t.r•taIMo DE I.A

TRIA UNIVERSALA KONGRESO ESPERANTISTA.

Karaj Samideanoj !

Konforme al la j isnuna moro, mi komencas mian parolon per
tin, lie nii permesas al mi en la nomo tic Cin kongresanoj esprimi
nian saluton liaj dankon al la lando, Liti gastantc nin akceptis,
kaj 1►rcciIx al niaj I►ritaj samideanc►j, kiuj per multaj laboroj kaj
};randa zorgemeco pretigis por ni tilla feston, en kiu ni nun C•in.j
tiarinprenas. I)e la momento, kia ni niaj britaj omit:oj invitis nin
al si, ni ĉiuj estis kouvinhitaj, ke nia kongreso en ilia lando havos
apartan signifon kaj estos epokofar•:u 'ta. Kaj ne estas malfacile
antaïn•idi. ke nia usina.° nin ne trompas, Cai• tion Ci garantias al
ni ne sole la kuuata energio kaj sindoneeo de niaj brilaj amikoj,
sed.anhail la karaktero mem de ilia lundo.

La fakto, ke ni kongresan nun en glora universita urbo tie
Granda Ilritujo, havas gratu l:ati signifon. La kantraiinloj de nia
idcu konstante r•ipctadis al ni. ke la angle p:u ol:uilaj popoloj
neniam al ni ali)?os. c ar• ne sole ili malpli ol îit j aliaj popoloj
sentas la bezonon de l ingvo intcrnacia, sed por ili la fortikikado
de lingvo internacia estas rekte nialutila, ï•ar tia lingvo konku►_-
ados en la mondo antaït ĉio kun la lingvo angla, kin celas fiu•i;;i
intcrnacia. Kaj tamen rigardu, l:ici forte eraris niaj Lontr aüuloj'
Iligardu, kiel naultope jam aligis al ni la Britoj, Iduj tiel nevoloute
lernas aliajn lingvojn krom sia uac•ia; rigardu, I;un i:ia amo ili
Preparis nian kongreson kaj en kia granda nombro ili aperis,
por deziri al ni bonvcnnu ! 'l'in ĉi montras ant:dl ĉio, ke la lionioj
komencis ,jara kompreni, ke lingvo internacia estas utila ne sole
por popoloj malfortaj. sed ankaii por popoloj fortaj; sil lin Ci
montras ankoraŭ alian aferon, multe pli gravan: ke la homoj
vidas en la' csperantisnio ne sole aperon  de cgoisnta oportuneeo,
sed gravan ideon de intergcnta •just('co kaj fratecn, kaj al tiu ri
ideo volas servi la noblaj homoj de t:iiij Popoloj, tute egale, i•u
iliaj popoloj estas fortaj aü malfortaj, kaj iu la intergcnta •justec•o
estas por ili profita aŭ ntalpprofita, Ni scias, lie la plimulton de

niaj brilaj saiiiicleanoj alkondttkis al ni la interna ideo de la
csperanlismo, kaj tial ni tiom P li ,gojc esprimas al niaj brilaj
amikaj nian koran dan kon. La Rembri#;anoj akceptas nin bodiaït
ne itiel I:omercistojn, t%iiii all x .rtas al ili proliton, sed kiel
aposlolojn dc ideo hontara, kiun ili komprenas kaj tiatas; koran
dankon al la Kcmbrik:u'oj, koran dankon al la glora Kembt•iga
universitato, kin Pruntis al ni siajn t'ambrujn. knran dankon
al la i cmbri;;a url►(straro. I:itt gastame zorgis pri nia homo. Ni
Itore salutas vin, granda bnita popolo, ni .plej r('spckte salutas
vian altan rcprczentanton, Lian ?tegan Nloton.

Vivu la reg' al vi,
Tre longe vivu I.i,
Gat•clu Lin 1)i''

S(tmi(I('tratuj !

Eu la momento de la n'affermi (le nia tria kongreso ni ne
Povas silenti pri la tro multaj amikoj, kinjn Ia Morto kaptis dumi
la Pasinta jaro; vi t iuj ntcniuras, I:c tuj post la eeneva kongreso,
ni sciir;is pri la nialfcliĉa morto de I)' " Lloyd. Prezi danto de la
i.ivcrpoola (irupn. Ni perdis inlcaïi du eminentajn amikojn de
nia afero, la gloran scieneulon Berthelot kaj profcsoron Michael
Foster, kiu esperis nin akcepti en Kembri}^o. Fine, mortis nia
plej kara sautideano kaj amiiko, i:iu estis la animo de niaj gis-
nunaj kongresoj, la ĉefa motoro de nia lasta kongreso en
(,encvo. la fondiuto. subteniuto kaj inspirinto de nia konstanta
kongresa komitato. \'i ĉiuj scias, pri kiu mi parolas. Nia nefur-
gescbla amikoJaval plu ne ekzistas. Al vi, amikoj-csperantistoj
de tiuj landoj, kiaj al vi, niaj estiniutaj gastoj, kiuj siIiipatins
nian aferon, mi propunas, ke ni honora Ia memoron de nia
niultemerita saniieteano kaj (te C•iuj mortintaj Esperantistoj per
1evigo cie niaj legoj.
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Samideanuj!

Antaŭ tri semajn oj linikiti juste dudek jaroj de la lago, kiam
aperis pnl)Iike la unua libro pri la lingvo Esperanto, 1•:n Iuj
partoj de la mondo la Esperantistoj festis lian tagan. kiel
fondinto de Esperanto, mi ricevis en ' titi tago multajn gr?ltulajn
telegramojn kaj leterojn. (:ti mii ne havas tcaucelarion, sed mi
devas nlent dion plenumi en miaj liberaj horoj, tiel oni facile
komprenos, ke respondi ĉiujn ricevitajn esprimojn de amikeco
estis por mi afero absolute ne ebla, liaj oni min facile pardonos,
Mi uzas nun la bonan okazon, por espri,li alian plej sinceran
(b il lion al Ciuj, kittj sendis al mi amikajn bundezirujn. La
gratuloj apatimas kompreneble ne al mi persotic. sed al la tuta
balailantaru csperantista, kaj mi estas nur la ventra itinkh), en
Icio kolcktigis ĉitij gratulj, pot' resalti de tie al Ciuj li:inkoj de la
()tondo, al ĉiaj lokoj, kie logas kaj laboras niaj s'ettlacaj sant-
ideanoj. Kvazaŭ silente kontisiita de la tuta esperaintisturo, mi
vokas al Cittj csperantistoj-batalanto] : mi vin gratulas ! 1li kore
■ iu gratulas, ke vi pacience vi tenis en la daŭro cic dudek jaroj,
nialgraït la multaj atakoj kaj ntalagrablajoj, kiuj al ucniu el vi
mankis.:1i kore Vin gratulas pro tiuj rezultatoj, kiajn donis via
energia kaj sindona dudek-jara laborado. Dudek jaroj de !abut•-
acío por la esperantisntu ! kion tio signifas, — uni komprenos
nur iai i poste, kiam oni legus la detalan historion de la esper-
8ntistno. Kian grandcgan graveeon Iia(.as niaj gisnnnaj akiroj,
tion oni ankaŭ juste komprenus nur iam poste, kiam uni
vkscios detalo la Iiisltn•ion dc triaj nunaj jaroj, kian) la akiru de
ĉiu nova Esperantisto estis ligita Ictu t sen fina laborado kaj
oferado.

Multaj cl vi konas la ltistot•ion de la lasluj dek jaroj de la
esperautismo, kiam la longe cforiuintaj semoj komencis doni la
nntiaju trunkelojn; sed tre nt:ilniullai el vi Imitas la historion
de la urrrrtrj dek jaroj, kiuj konsistis el senlina, ŝajne tute sen-
sukcesa semado. La historio de la esperantisnlo main rakontos al
vi pri ĉiuj tiamaj semailtoj.

Nun nia afero staras forte. La glacia lavolo da a ntatijagoj de
la mondo estas rompita, kaj nia afero kreskas regule kaj sen-
ltalle. (:iu juro putence pligrancli;?as niajn fartojn, kaj ni iras al
nia celo jara kun plena' trailkvileco. Ccntoj da stiloj da radikoj
kaj radiketoj subtcnas nian arho,t. Lin jam ne timas la venton.
La naturo, Idu longan tempon batalis korrlrau ni, batalas nun
por iii, Car tiu sana farto de inerc'io, Icio longan tempon ternre
nialbclpis Citi„ nian paŝon, gi meriti nun ŝovas nin antaücn.

Eĉ se ni volus nun halti, tri jaiii ne povos,

Mi transiras al la vera tono de mia hodiatia parolado. %li volas
panai al vi hodiaii pri la esenco kaj relo de niaj kongresoj. Sed
por eviti ĉian ntalkoinprcnij;uit, mi tuj en la komenco atentigas
vin. ke alia parolu ne estas io oficiala,t;i prezentas simple nian
persnn()n opinion. Icinn ĉiu et vi povas aprobi ami ne aprobi,

Car ni decidis lcunvcnacli C•iujare el c"i Ij landoj de la mondo
Icaj m il itai cl ni faras ei' tre grandajn oferojn, por povi parto-
preni en niaj kongresoj, tial ni devas klarigi al iii, pur kio ni
hunvetnts. Se ili kuuseios bone la esencon liaj celon de niaj kon-
gresoj, tiam ni vellados al ili kun (iam fre zt I:aj ueniaul nlal-
t'o r lij;anta entuziasntn, kiel hontoj, kiuj klare vidas antaü si la
belan celon, al kiu ili iras; sed se ni ne konscius la celon (le niaj
kongresoj, tiant ni baldati tute nlatt at•nti;eos por ili, kiel homoj,
kitij vagas seucele kaj kiajn tiu vagado baldaŭ lacigas liaj enn-
igas. Pur kio do ni kuuvenas •) (it ni kiinvenas por paroli pri
esperantaj lingvaj demandoj ? Ne ! liaj ti detnand )j apartenas
tie al la kongreso, sed ekskluzive al la Lingva Komitato, kajpor
ili saliCtts kongreso de kuntilalanoj. (:u ni Icunvenas por elizere-
41i en esperanta paroi:ah) :' l'or tie► sala ni ne bezonas veturi al
kongreso, Car en niaj heju>aj grupoj ni povas en la cI:i i o de la
tuta jaro n►ulle pli ekzere•ij;i, 01 en Ia kt•llca •j tagoj de la kongreso,
kaj Por Ia sola kcllctaga ekrcre•irn en parolado nenia cntrepren-
tts grandajn vojagojn. (ia ni kiinv nas pur fari ntanil'estac•iun
kaj sekve propagand°n ? Jes. t•ertc I Sed Car cl cent kongresanoi
almettaŭ tlaŭdek-nad havas de Esperanto uur inorahrn profiton,
por kio du ni j in propagaudas? ,\li tie dubas, ke la pliululto cl
vi donos al ni nitr tenu respondon : ni faras ntanifestaciuu kaj
Propagandon por la csperantismu ne Iru ia utilu, Idun tiu cl ni
pct•sone povas havi de gi, sed pro tiu gravega signifu, Idun la
esperantisnlo havas por la tllta homaro, pro tiu liot11tinehollla
celo, kiu nin, alktivajn Esperantistajn, altiris al Esperanto;
liunvenas iiiijare cl Ciuj partoj de la mondo. por havi la j t jon
vidi samideanojn, por premi al ili la manon, por varntigi en ni
perreciprnlia t•cnkonti u kaj kunvivo Ia allton kaj tntttziasnlo:i
Por la ideo, kiun la esperautisnlo en si cnhavas. kiel la autilcvaj
hebreoj tri fojojn Ciujare hunveuadis en Jcruzalentu, pur Viglig-

acli cn Si la amon al la ideo n►unotcisma.1ic•I ni C•ittj<trc kunvcnas
en la ĉcfurbo tle Esperantu,jo, por vigligi en ni la amon al Ia ideo
esperattisitla,

Krrj !iu Ci estas la re ?r esenco ka' la re a celo de rtirr' •c ,'l .l l I k urgrr ^r •I,t?ar la moudo tiam komprenis, ke la csperantisme► estas forte
ligita kun certa interna ideo, kaj tre multaj personoj ne volis
lerni kaj uzi I;sperantt►n nur tial, tar ili ne volis esti  liga rilataj
kiel partianoj dc ia kien, tial por ne I•urtimigi de ni la grandajn
amasojn, — ni estis devigitaj klarigi per Ia linlonja detctlu•ario,
lie la situpla esperantistcco, t. e..la tzadu de la IingVn Esper-
anto, neniun devigas esti partiauo dc titi ad alia, icic°, ke Citu
Esperantisto restas honto tute libera liai unu' Es cral i  • u '.I J P tl t^t ,j ne
respondas por la ideoj de aliaj Esperantistoj. Sed se la situpla
praktika es/tern l,lis/ce°, t, c. la simpla lernado kaj uzado de
Esperanto, nenitnl devigas aligi al ia idc(), tamen neniu povas
dubi, ke tiujn. aü aln►enaii la grandegan plimullon de la per-
sonoj, kiuj babilus por• Esperanto, ligas unit komuna ide°. Idn
estas la tuta stimulo cie ilia laborado.

Ĉ:iu prinulrr i?sperantisto povas havi tiajn konvinkojn ati fari
liajn agoj li, kiajn li volas, kaj ni ne respondas por liaj kuuvinka

. j
nul: agoj, kiel li ne t•espondais por iliaj. 1.i povas esti la plej
grand it egoisto, genia ÿm•inista, mallhmanto de homoj ad et
plej nntluobla krinitilo, kaj se li nur uzas la lingvon Esperanto,
ni ne povas malpertnesi al li nonli sin esperantisto. Sed se li
volas veni al esper:nttista Kongreso, ad se li volas :tligit al ia
:dia instituc'iu, kiu portas la verdan standardon, tiam la afero
ŝangil;as. Tia nl li venas en landon, Liu havas siajn apartajn
legojn, siajn apartajn morojn kaj principojn.

Ian Esperanttijo regas ne sole la lir,yno Esperanto, sed ankaŭ
la interna ideo de la esperantismo; en Esperauttttjo regas ne sole
la oficiala j;e•nerala esperantismo, — tie regas ankaii io alia, iu
gis nun aukorati iie precize furiatilita, sed tre bone sentata de
Ciuj csperautujauuj — tie regas la nertlu standardo

hiti estas la verda standardo? Se pur iu komercisto, Lin uzas
Esperanton lin() pur vendi siajn kutnereaĵoju, ami por iu spurl-
isto, kiu uzas Esperaulon nur parantuzigi, nia standardO estas
simpla signo de nia lingvo. Simpla interkunsentila dekoracio
por niaj kongresoj kaj.instituci oj — ni, Esperantistoj-batal-
antoj, certe vidas en nia standardo ion alian: ;;i estas por ni iu
sankta, j;i estas la signo, sub kiu ui tuar :ts al nia paca I>atalado,
j;i estas la voĉo, Icio konstante mentorigas al ni, ke ni laboras
por Esperanto nur tial,ĉar ni esperas, lie pli aii nialpli l'roc.
eble post nin liaj . lat•c•vnti

Sut • nctitrala lingva fi n lanit•nto,
I' ontprcnanite ►ion la alian.
La popoloj farus en kunsent ()
Linu grandan rondon fànlili:in.

Ni konstante ripetadis, lie ni tute ne deziras nin enniilisi en
la interna:, Vivon cic la gentoj, sed ni deziras nur krei ligantan
ponton inle ,' la gentoj. I.a devizo de la ideaj I:sper:uitistoj,
neniam jais nun precize forn,ulita, srd (ianl klare seutata,cstas:
a \'i rle_irns kr•ci neir/rult,n pindailienlort, sur kiu lui diversaj
linrrurl gentoj parta kuiri• kaj fi•,rle inlerknll ulrrikigudi, ne al-
Irmla),le al si reciproke siaj►, genlr►jn upurlrljojn, ►,

l'ia, Iatii mia opinio, estas la clevizo de la verda standardo, de
titt bela kaj ntajcsta standardo, kiu kunvoltas nin tiujarc cl Ci uj
partoj de la mondo en la nomo de Ia plej bela revo de la
homaro.

l'or l'orutuli pret•ize ĉiujn tielalujn de la ciirit;, clevizo, ne venis
a')kuratí la tempo; ili forntulij';os per si nlent, iom post iom, per
nia t''iujat'a Ictinvenado I:aj kunvivado. Mi volis nur atentigi vin,
ke niaj lu►ngresoj, farataj sub la signo de la verda standairdu,
estas ne sole kongresoj etc Ia ungon Esper:tlito, sed anicaii de la
interna ideo cic la csperantisme. Sekve tiu tentu, en Ido ,►i  sent-
as la spiritan de la Verda standardo, ĉio kio kondukas al rontp-
ad () de la lntui.i j inter la gentoj, apartenas al ilia kongreso.

Vi 011e aŭd is pri la 1eirlrrrlero de niaj kongresoj. Jes, uiv ilral-
cco estas la tcfa princip° de niaj kongresoj ; sed coi devas austc
kompreni la sencon de titt ĉi nciitraleco. Ncülralcco ekzistas en

inlernac•iaj kongresoj; sed dum tie la netutraleco estas
simple afero de lakto, c c ni gi estas la Cefa priucipu, Ce ni la
ncütralec°, ad pli j;ttstc la neütt•aligo de la intergenIaj rilatoj
estas la tuta cnhavo, la tutu eclu dc niaj laboroj. 'rial ni neniam
devas paroli en niaj kongresoj pri afcr■ •j speciale politikaj, kiuj
apartenas al la diplinttoj, ad pri aferoj speciala religiaj , kitij
apartenas al Ia eklezinloj liaj tilazofaj.  — Ca• laverda standa rdo
Inalpernlesas al ni fari ion, kio povas ofendi tinui ati :ilian geston
a ii re•ligiali grupon; sed tjo, kio, ncnium ofindante, povas k

 ponton inter la popolaj, tio ne sole ne devas esti titttcntc
evitata en niaj kongresoj, sed k o ntraŭe, j;i devas esti j;ustc la
esenco de niaj kongresoj, tar j;i apartenas al la vei'cla standardo.

Se ni memoros pri la postuloj de la verda standardo, Bani ni

pa liions plu paroli liaj agi, tiam ni irados al nia velo !muscic
kn Itut•auf c kaj niaj kongresoj l'arij as kun ĉitt jaro pli interesaj
kaj pli gravaj pur la mondo . La verda stelo estas esti niaIktu•aga
glilp o tie silento, ni farigos signo dc laboro.

Cio, Icio kondukas al rompado de la muroj inter la gentoj,
dltili•lenas al nia kongreso. Vastaj kaj ;randaj estas la rilatoj
Inter la gentoj kaj nacioj, kaj Vastaj kaj inultcno►nbraj estas la
lernoj, kiujn ni devos pridiskutadi. 'fiel ekzemple, Ilavante
nenian intencon ennliksi sin en ian specialan sistemon pri lin
atl alia ten to , oni povas propuni al niaj kongresoj init•rnac•i:tjn
ul.tenu)jn por la opurtunt ct► kaj neütraleco de la rilatoj inter -

nariaj, kiel clizcntple iilternaciaui monsistenton, horsisteinon,
kalendaron, k. t. p., kaj tiam ni povus esplori. Ĉtl la propunu
r%tis bona ad ne, stil ni ne devas diri, ke la diskutado pri tiuj
projcktoj estas ko n traŭa al nia progranto. Oni chie ankaïi
proponos al ni la araneon cic kelkaj festoj intergentaj, kitij
tltzistus paratelt• kun la specialaj festoj de ĉia gentu kaj eklezio
kaj servus por fraie ligi inter si la popolojn: oni proponos
ankaii aliajn similajn aferojn. Ne venis ankoraŭ I:t tempo, por
paroli pri tiu dctale, tial pardono min, ke mi nur alutlas per
kt Iliaj vurtetoj tiun, pri kio mi volus multe, tre multe paroli
kun yi; sed c'iant pli kaj pli, liunicncante de aferoj bagatclaj kaj
lransirante al aferoj plej gravaj, Icontencantc de aferoj pttrc
Materialaj kaj transirantc al ĉiuj flankoj de la h o nta spirito ka • j
morale, oni pr°punadus al ni diversajn t•intedojtt, lcinj servas
al la fraligado de la hontoj liaj al la rompa it() de la nutroj inter
la genioj — kaj tian tion tri ni povos prijttj;i a akcepti^ ad tie
akcepti, scii tri nt'tti I ii devos ;;I t blinde forjcti antaüc. (:ar ĉiu,
(tio servas al la fratigatlt► tie la gentoj kaj al la rtunpatin dc la
utalautilcaj muroj inter la popoloj — se j;i nur ne enntiksas sin
en Ia internan vivo ') de la gantoj — atp:u•tcuats al la verda
sl:utdardo.

FESTOJ EN LONDONO.
'tiuj post la kongresaj tagoj, la plintulto el la

kongresanoj sin direktis al Londono, kie estis
aranĝita serio da kunvenoj kaj festoj.

Pri Kembriĝo mi povis prezenti al la legantaro
de « I,a Belga Sonorilo » miajn proprajn impresojn,
sed pri I,ondono mi povas nur ĉerpi el la interesaj
raportoj de la revuoj « British Esperantist » kaj
« Germana Esperantisto » kaj el •interparoloj de
kelkaj samideanoj pli feliĉaj ol mi, kiuj trairis
I3elgujon post la kongreso.

Kvankam la dimanĉo estas en Anglujo tago tute
trankvila, eĉ por la fremduloj iom tro trankvila,
niaj I,ondonaj amikoj sukcesis organizi tri kunven-
ojn duni la dimanĉo 18a de Aŭgusto. 11Iatene ĉe la
pre ejo St Clement Danes, en la « .Strand » okazis
Uiservo plene Esperanta. Predikis pastro Aügustus
Poynder el Cheltenham, kiu elektis kiel temon la
vortojn : « Kiani ili ekvidis la stelon, ili tre ĝojegis»,
eltiritajti el la I;vangelio S. Mateo. Grandnombro
da Esperantistoj alestis al tiu prediko kaj plezure
rimarkis ke ĉe la predika katedro pendis bele
brodita emblemtuko, kun la verda kvinpiuta stelo
sur blanka kampo.

Posttagmeze Drc, kaj Sinjorino Zamenhof, akom-
panitaj de bela aro de samideanoj estis ricevitaj en
la bieno de la bonekonata pentristo Sro Moscheles
en Chelsea. I,a gastama mastro, prezidanto de la
I,ondona I;sperantista Klubo kaj lia afabla edzino
kore akceptis la gastojn kaj en la laborejo de la
artisto, oni baldaŭ aranĝis koncerton kaj impro-
vizan festeton.

Samtempe en Hyde Park, la granda centra parko
de Londono, okazis granda kurioza kunveno, celante
propagandon inter la popolo de la granda urbo  ;

multaj el la fremduloj parolis inter si, kaj tio pro-
duktis tiel fortan impreson, ke niaj Londonaj sam-

Kuroj Amikoj f

:li klarigis al vi, kio — laït mia opinio devas esti la relado
tie niaj kongresoj. 1)unt lin privata Esperantisto povas kuatent-
iti;i per tio, ke li uzas la lingvon Esperanto, niaj kongresoj  —
laït ni in opinio — devas labori ne sola por la lingvo, sed ankaü
Por la interna ideo de la csperantisntI). \li ripetas, lie tio ti
estas alia privata opinio. kiun mi tute ne volas prnponi al vi
kiel ion oficialan prograntun pur niaj kongresoj. Nia kongreso
devas esti simple kongreso de Esperantisto •j. liaj liontlite ke;;ia
j►rogranln estu preparita laïi la hiugresa regnlaro, ;i devas resti
tute libera liaj 1:m11'ulruti;i tittl'ojc al la opinioj liaj tlezirt>j dc la
plinlulto de la liongresanoj. Sed ĉu i aprobos ni ian opinion ad
ne. tu vi volos labori laŭ la postuloj de la verda standardo  titi ne
— til ne dubas, ke en la profundeco de viaj koroj vi ĉiuj serrlus
la verdan standardon, vi ĉiuj sentas, ke j;i estas in pli. ol simpla
signo de lingvo. Kaj ju pli ni partopt•cnad1>s en niaj Ciujaraj
kongresoj, des pli ,li interfratij;°s kaj des pli la principoj tic la
verda standardo penetros en nian animon. Multaj persuuojj
aliyas al la csperantisnlo piro simpla scivoleco, pro sporto, ati
eble eĉ pro atendita prunto; sed tie la momento, kiam ili faras
la unuan viziton en i:sperattujn, ili ntalgrntt sia propra volo
tiam pli liaj pli entirij;as kaj subineti;;as al la legoj de titi lando.
t on i post iom ESpct•antujo farij;oS edukejo de la estonta inter-
fratigita homaro. kaj en tio ĉi konsistos la plej gravaj meritoj de
niaj kongresoj.

Vivu Esperanto, sed antaŭ ĉio vivu la eelo kaj la interna ideo
tie la esperantisnto, vivu la fratteco cic la popoloj, \ ivn Cit►. kio
rompas la murojn inter la gentoj, vivu, kresku kaj Iloru 1:1 verda;
standardo I

ideanoj intencas renovigi tittu popolan kunvenon
ĉiudimanĉe, laŭ eble.

Vespere la I,ondona « PolyJlot (•lurb » akceptis
ĉirkaŭ kvar tentojn da invititoj al granda vesper-
manĝo kun koncerto. C'ar la « Po ÿglot (lub » havas
la celon diskonatigi multajn fremdajn lingvojn inter
siaj anoj, ĝi akceptis i speranton kiu, tio estas
hodiaŭ certa, instigas multe al la lernado de la
naciaj lingvoj. Doktoro Zamenhof ĉeestis al tiu
vespera festo kiu finigis ĝoje tiun dimanĉan tagon.

Dum la tuta lundo, I,ondono donacis al la F,sper-
antistaro elektitan veteron, kun pluvo, koto kaj
aliaj agral)laĵoj por viziti la monumentojn kaj
kuriozaĵojn, Cetere la alilandaj vizitantoj plene
komprenis ke ekzistas kelkaj aferoj, kiujn eĉ la
anglojn ne povas organizi !

Vespere, je la oka horo, okazis la akcepta kun-
veno en la urba palaco : Guildhall. La graveco de
tiu akcepto estas aparte neordinara, ĉar la palaco
Guildhall estas historia kaj servas, tre malofte por
la festoj kaj nur por la ĉefaj okazoj. Estas do por
la Esperantistaro, honoro, kiun multaj tre gravaj
societoj ambiciis vane. Lia Urbestra Moŝto, ĉef-
burĝ o (al,teriiran ` Sir T. Vezey Strong ricevis tre
kore Doktoron Zamenhof kaj la amason da Esper-
antistoj kiuj plenigis la historian ĉambregon.

En la komenco de la festo oni kantis la himnon
« Espero » kiu, iom post iom, fariĝas kvazaŭ oficiala
kanto. Sekvis la akcepta parolado de la prezidanto
Sir T. Vezey Strong, longa, elokventa kaj tre in-
teresa en angla lingvo ; Sro Bolingbroke Mudie
lerte tradukis la paroladon ; tiu ĉi kaj ĝia traduko
elvokis grandan entuziasmon ĉe la aiidantaro.

Post la kanto de «Hejmo, dolĉa nom' » kortuŝeme
prezentita de Sri " t ' Mudie , Dro Zamenhof dankis por
la bela akcepto kaj parolispri la neceso de konsento
kaj disciplino inter Esperantistoj por alveni al la
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antaŭvidita celo kaj efike batali kontraŭ la mal-
amikoj de internacia helpanta lingvo.

Je la fino de sia parolado, Dr° Zamenhof faris
deklaracion pri patriotismo, ĉar ofte oni aŭdis ke
la esperantistoj estas malbonaj patriotoj. Li diris :

«Kontraii tiu ĉi mensoga, malnobla kaj kalumnia
kulpigo ni protestas plej energie, ni protestas per
C•iuj fibroj de nia koro ! Dum la pseŭdo-patriotisio,
t. e. la genta ŝovinismo, estas parto de tiu komuna
malamo, kiu ĉion konstruas, konservas kaj feliĉigas.
La esperantismo, kiu predikas anion, kaj la pa-
triotismo, kiu ankaü predikas anion, neniam povas
esti malamikaj inter si. Vi, nigraj semantoj de mal-
paco, parolu nur pri malamo al ĉio, kio ne estas via,
parolu pri egoismo, sed neniam uzu la vorton
« amo » ĉar en via buŝo la sankta vorto « amo »
malpuriĝas.

Ho patriotismo, patriotismo, kiam fine la homoj
lernos kompreni ĝuste vian sencon! Kiam via sankta
domo ĉesos esti armilo en la manoj de diversaj
malhonestuloj ! Kiam fine ĉiu homo ricevos la rajton
kaj la eblon algluiĝi per sia tuta koro al tiu peco
da tero, kiu lin naskis !

Longe daŭros ankaŭ malltima nokto sur la tero,
sed ne eterne ĝi daŭros. Venos iam la tempo, kiam
la homoj ĉesos esti lupoj unuj kontraü aliaj. An-
statait konstante batali inter si, elŝiri la patrujon
unuj al la aliaj, perforte altrudi al si reciproke siajn
lingvojn kaj morojn, ili vivos inter si pace kaj frate,
en plena interkonsento ili laboros sur la tero, sur
kiu ili vivas, kaj kontraŭ tiuj krudaj fortoj de la
naturo, kiuj ilin Ĉiujn egale atakas. Kaj kune kaj
interkonsente ili celados ĉiuj al uuu vero, al unu
feliĉo. Kaj se iam venos tiu feliĉa tempo, ĝi estos la
frukto de konstanta kaj senlaca laborado de tiuj
homoj, kiuj ni vidas nttil en ĉi liii ĉionbrego kaj kies
nomo, ankoraŭ tre malmulte konata kaj tre mal-
multe ŝatata estas « esperantistoj ».

Kompreneble tiu elokventa diro, aŭskultita kun
la plej granda atento, ricevis oftan apláŭdon.

Sro G. J. Cox resumis ĝin en angla lingvo. Tuj
poste oni aŭdis ankoraü du belajn kantojn. « Se ci
estus blinda » de amerika kantistino F 11O Esther
I'alliser, kaj la dueton « Feliĉec' revenu » de S r i"
Guivy kaj S r° S. H. Farnes.

Oni proponis sekve la kutimajn dankesprimojn
al la Urbestraro kaj Korporacio de la Urbo, kaj
aparte al ĉefburĝo Sir T. Vezey Strong.

Je la fino de la festo la antikvaj muroj de la
histori a palaco aŭdis kelkajn scenojn de la komedio
« Ŝi kliniĝas por venki » ,S'Jw sloops to t onquer
(Goldsmith) laŭ la traduko de A. Motteau. La aktor-
ojai oni elektis el landoj, kie oni parolas malsamajn
lingvojn. La diversajn rolojn prenis sur si Fraŭlinoj
Grant (angla), Bojajian (armenia) kaj Lassoe (dana),
Sinjorino Rosa Junck (itala), Sinjoroj Karl Zacherl
(bavara), Auerbach (aŭstria), Blangarin (franca),
IIengst (holanda), Krukowski (pola) kaj Aligr€t
(hispaua).

La Londonanoj konvinkikis ke la lingvo estas flue
parolebla kaj nlirinde facila por ĉiuj. La festo
finiĝis, laŭ angla kutimo, per kanto de la nacia
himno, en Esperanto : « Vivu la rek' al ni ».

Dum la mardo 20 ,t de Aŭgusto, de la 3n ĝis la 12a
vespere, okazis en K/ng's Halt, Holborn, granda
halo kaj koncerto aranĝitaj de la Brita Esperantista
Asocio kaj Londona Esperantista Klubo por festi la
alilandajn amikojn. Tiu festo tre bone sukcesis kaj
faris certan impreson ĉe la neesperantistoj, kiuj
ĉeestis : ni vidis en grava angla ilustrita jurnalo
« The Graplric » plenan paĝon kun skizaj desegnoj
rilate al tiu vespera akcepto. Dr° kaj Sinjorino
Zamenhof ĉeestis, faris paroladetoju kaj adiaŭe
diris « ĝis la revido en Germanlando ».

Ĉirkaŭ 75 kongresanoj faris « luksan » ekskurson
al Kimrnjo gviditaj de la senlaca triano Hobomo.
Ili vizitis (;i ford, la fratan urbon de Kembriĝo, la
agrablan urbeton Leamington, urbeton Stratforcl on
Avon faman pro naskiko de Shakespeare (Ŝekspir),
la kastelon Warwiclr, urbon Chester, kaj la ele-
gantan marbanurbon l.lancr'lrcln. En la vizititaj
urboj, la verda kvinpinta steleto vekis atenton
kuriozan ĉie, kie ĝi aperis.

Ĉirkaŭ 60 aliaj kongresanoj veturis pli nial-
proksimem, tiel « lukse » en la belega Skotlando.
La voja Yo estis tre agrabla kaj la skotaj esper-
antistoj akceptis tre amike siajn fremdajn samide-
anojn. En Edinburgo ili disdonis erikaju bukedojn
kun skotkoloraj bantoj.

Merkrede vespere, la urbestro de Edinburgo, lia
edzino kaj grauda parto de la urba konsilantaro,
soierie akceptis 350 esperantistoj el la urbo kaj
ĉirkaŭaĵoj, kaj ankaŭ la ekskursanojn. En apuda
salono granda bufedo montris siajn mankajn kaj
trinkajn riĉaĵojn ; en alia salono oni prezentis kon-
certon de milita muzika bando. Je la noma de la
fremduloj, S'o Gottschall (aüstria), de Menil (franca)-..
kaj Borel (;-ermana) kore dankis la gastamajn ak-
ceptantoj kaj gratulis niajn amikojn el Edinburgo
pro la bela stato de nia afero en la regiono. •

Ankaŭ en Glasgow la grupo de ekskursanoj
ricevis koran akcepton ĉe la tieaj samideanoj ; en
hotelo ĉe la vcspermanĝo, aperis la urbestro, kiu
kore salutis la vojaĝantojn. Ni ne parolas pri la
ekskurso inem, nin tiu, kiu vizitis Skotlando povas
priskribi la armojn kaj la grandiozecon de la
monta lando.

Vendrede la verda standardo, flirtis C:e la antaŭa
flagstango de bela vaporŝipo, nakanta sur la ondoj,
de la golfo de Clyde. Kiaiu la ekskursanoj disikis,
granda krio « kis la revido » ŝiris la aeron ; kiel ili
ni tion krias al la simpatiaj amikoj de ĉiuj landoj,
kiujn ni renkontis duan tiuj neforgeseblaj tagoj de
la Tria Kongreso.

Jos. JADIIN.

TRA LA MONDO ESPERANTISTA

KELKLINIAJ NOVAĴOJ.

La printempo baldaŭ komencos en Meksiklando,
••ni anoncas aperon de la novaj folioj kaj inter ili
1.1 esperanta ĵurnalo : « Verda Stelo » kiu havas kiel
devizon : Homaro kaj Patrujo. Se la titolo ne estas
tre nova, la devizo celas vastan kampon. Tiu jurnalo
anoncas ke ĝi estas organo de Centra Meksika
Esperantista Societo.

Ni ricevis ankaŭ novan ĵurnalon : La Saksa Espe-
rantisto no 4, ni ne scias ĉu la ĵurnalo vere defendas
nian kaŭzon, ĉar ni ne povis ĝin legi. La teksto
estas nur en germana lingvo, kaj nur la titolo estas
en Esperanto.

Ĉe la ekspozicio pri stenografiaj laboroj, kiu
:akompanis la trioblan kongreson de internacia kaj
intersistema stenogratio en Szeged (Hungarlando)
Esperanto havis tre bonan reprezenton. Sinjoro
.Schenneberger kaj nia belga samideano L. Cogen
el Gand tie ricevis bronzajn medaloju, ambaŭ por
liaj esperantaj verkoj. Sistemoj Groote, Gabelsber-
ger, Pitnra i' kaj Cristoffel konkuris por la prezento
de Esperanto.

Inter la revuoj naciaj, kiuj regule raportas pri
Esperanta agado kaj enpresigas artikolojn skribit-
ajn per Esperanto,ni devas citi la germanan revuon
« Mondo » kiu sendis al ni interesan numeron kaj
anoncas ke ĝi aliĝis al la « Delegacio » kiel Inter-
nacia Revuo.

Duan la 14a de Oktobro okazis en Parizo la unua
kunveno de la komitato elektita el la Delegacio por
elekto de Internacia Helpanta Lingvo.

Sr° Lepaige, el Lieĝo, delegito belga ne povis
alesti al tiu kunveno, S r° Monseur, profesoro el
Bruselo, anstataiiigis lin.

Bruxelles. — La saison des vacances est finie !
Les espérantistes bruxellois sont presque tous ren-
trés, aussi les réuiiions ordinaires du P,onirodevien-
nent chaque mercredi de plus en plus nombreuses.
Les membres du groupe ont eu le plaisir de rece-
voir dans leur local, le 2 octobre, deux espérantistes
anglais, les frères Dudeney de Bedford et, le mer-
credi suivant, M. Al. Sakarov, d'Ardetov (Russie,
gouvernement de Simbirsk) qui prit part au Congrès
de Cambridge et qui se trouve maintenant sur le
chemin du retour.

Le 8 octobre, eut lieu à l'hôtel Ravenstein l'ouver-
ture solennelle des cours de langues organisés par
le Cercle Polyglotte. Chaque professeur fit comme
(l'habitude une allocution au sujet de la langue qu'il
enseigne. M. L. Blanjean, le professeur bien connu
d'Esperanto,parla du dernier Congrès et saisit cette
occasion pour donner lecture du texte remarquable
de la note écrite par le général Leman, commandant

Ĵus aperis nova internacia lingvo, dekiu patro
estas S° Raoul de la Grasserie kaj nomo « L'apol-
erna » aŭ Internacia pacifista lingvo.

Ois nun, ni ricevis nur la prospekton, kiu sciigas
al ni ke Esperanto estas facila por la popoloj de
latina deveno, sed estas « fermita » (lettre close)
por la gernlanaj kaj slavaj popoloj! Kompreneble
la ai toro solvis tiun malfacilan problemon !!

La aŭtoro diras ankaii ke Esperanto kaj Neutral
estas franca maskita lingvo (du français de:guise);
ni parolos pri lia elpeusaĵo, post kiam ni estos
leginta la anoncitan volumon.

La Brazila Kongreso de Esperanto kiu okazis en
Rio de Janeiro dum la pasinta julia monato ricevis
grandan honoron, kiu certe apogus potence la
progresojn de nia lingvo en la suda Amerika
hemisfero. Lia Moŝto D!U Tavares de Lyra, Ministro
de la Internaj aferoj kaj de la Instruado, persone
êeestis kaj prezidis la kongreson. STA Miguel Cal-
mon, ministro de l' Publikaj Laboroj kaj la Kardinalo
Arcoverde havis reprezentantoju, delegitajii al tiu
kongreso.

Dro Tavares de Lyra malfermis la ekspozicion de
Esperantaj dokumentoj kaj detale ekzamenis la
interesplenajn montraĵojn.

Poste, oni fondis la Brazilan Ligon Esperantistan.

De nun oni povas enskribiĝi por la venonta
kongreso, ni admonas niajn gelegantojn ke ili tuj
skribu sian intencon al la sekvanto adreso, tre
klare, eĉ aldonante ŝtampau adreson al:

Oficejo de la Germana Esperantista Societo,
Marktstrasse, 68, Altona (Elbe) Germanlando.

La sekcio industria kaj komerca de l'Esperantista
Grupo Pariza starigis en tuta Franclando vastan
organizadon de letertradukado. Oni povas ricevi
detalojn pri tio sin turnante al la sekcio, de kiu la
aparta adreso estas : Esperanto, 21, rue de l'Arbre-
Sec, Paris.

Bruselo. — Jen finita la libertenipa sezono ! La
bruselaj esperantistoj estas preskaŭ ĉiuj revenintaj,
tial la ordinara kunveno de la Pioniro fariĝas ĉiu-
merkrede pli kaj pli multuombra. La grupanoj
havis la plezuron akcepti en sia sidejo la 2"" de
oktobro du anglajn samideanoju, nome 54).i lludeney
el Bedford, kaj la sekvantan merkredon, So Al.
Sakarov el Ardetov (Rusujo, Sinibirskaja gubernio),
kiu partoprenis la Kembrikan Kongreson kaj estas
nuntempe reveturanta hejmen.

La San de oktobro okazis en Hotelo Ravenstein
la solena malfernio de la lingvaj kursoj organizataj
de Polig-lota IKlubo. Ĉiu profesoro faris laükutime
paroladeton pri la lingvo, kiun li instruas. STU Luc.
Blanjean, la bonekonata profesoro de Esperanto,
faris raporton pri la lasta kongreso, kaj uzis tiun
okazon por legi la rimarkindan tekston de la noto
skribita de generalo Lemair, komaudanto de la

KRONIKO DE LA GRUPOJ.



Spa. — La kunvenoj kaj kurso de Esperanto
organizitaj de la « Cercle d'étude de langues »
rekomencos de la 22a de Oktobro.

Antverpeno. — I,a Verda Stelo, kiu enhavas ĉirkaŭ
200 membrojn, organizas du kursojn ĉe la Komunu-
ma Lernejo, rue du Grand Chien, loko pruntita de la
Koniunuma administracio de Antverpeno.

La kurso, per flandra lingvo, okazos ĉiujaŭde, de
la 8 1/2 ĝis la 10 horo vespere.

La kurso, per franca lingvo, okazos ĉiumarde, dum
la sangaj horoj. Intima kunveno okazos ĉiusabate je
la 9a horo en la grupa loko : Café Zomerhof, 32
place de l'Aurore.

Sro Frans Swagers parolados ĉe la Verda Stelo
dum la 318 de Oktobro.

Sr° Th. Cart, el Parizo, parolados okaze de la
malferino de la kursoj ĉe la Antverpena Grupo Es-
perantista dum la Sabato 26a de Oktobro.
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de l' Ecole militaire de Belgique, texte qui a été
publié dans notre dernier numéro. L'orateur recueil-
lit un grand succès.

A Bruxelles et dans les environs, la propagande
devient chaque jour plus intense. Des affiches vertes
partout placardées annoncent l'ouverture du cours
donné à l'Université Libre.

D'autre part différents journaux font connaître
que des cours sont en voie d'organisation à Ander-
lecht, à Laeken, à Ixelles, à St Gilles et dans le
quartier du Nord-Est.

Bref, tout le monde travaille, soit en groupe, soit
individuellement comme, par exemple, le comman-
dant Lefèvre, professeur à l'Ecole militaire, un des
membres les plus influents du Pioniro, qui se livre
à une propagande spéciale auprès du corps profes-
soral et auprès les grandes administrations.

A toute cette propagande active, nous souhaitons
plein succès !

La Fédération post-scolaire de St-Gilles organise
deux cours dans cette laborieuse commune.

Le cours dirigé par Mademoiselle Lecointe a déjà
recommencé depuis le 16 Octobre, il a lieu tous les
mercredi à 4 12 heures.

Le cours gratuit de Monsieur Verbanck aura lieu
tous les samedis à 8 heures à partir des premiers
jours de novembre ; après le cours, à 9 heures, le
même jour, le groupe « Antaiïen » se réunira.

Le journal officiel (Moniteur) nous apporte une
bonne nouvelle : le sympathique frère Isidore Clé,
de l'Institut Royal pour Aveugles de Woluwe a
reçu la médaille civique de première classe pour les
services rendus en qualité de sous-directeur de
l'Institut. Nous lui adressons nos cordiales félici-
tations.

Beaucoup de journaux ont parlé du Congrès de
Cambridge et ont inséré des articles favorables
à l'Esperanto. Citons presque tous les journaux
anversois, L'L-toile Belge, La Dernière Heure qui a
donné un interview de Mr Jos. Jamin, La Gazette
de Charleroi, La Belgique militaire etc.

Huy. — Le cours organisé par le groupe local
commencera le 18 octobre au local de l'École
Industrielle, à 7 1 1 $ heures du soir.

Prix du cours : 2.50 francs.
S'adresser à Mene M. Bisqueret ou chez M T Til-

mont, 74, rue Entre-deux-Portes, Huy.

Berchem.   De leergangen van Esperanto, inge-
richt door de zorgen van de groep, zullen gegeven
worden als volgt :1° De 1' ransche cursus te beginnen
van Woensdag 16 October, ten 81 /2 ure 's avonds,
in het « Café des Arts », tegenover de statie van
Berchem ; 2° De Vlaamsche cursus voor de « Ber-
chemsche Verplegersvereeniging van het Rood
Kruis » te beginnen van Dinsdag 22 October, ten
8 1,i2 ure 's avonds, in ,het lokaal van de groep,
« Café Limburgia, » Beernaertstraat, 26, Berchem.

St - Trond. — Le groupe a reçu du jury supérieur
de l'exposition locale, un diplôme spécial d'honneur
pour le pavillon de l'Esperanto, érigé dans les
jardins de cette exposition.

Nos cordiales félicitations à nos zélés partisans !

militlernejo de Belgujo, teksto kiu estas presita en
nia lasta numero. La parolinto rikoltis grandan
sukceson.

. En Bruselo kaj ĉirkaüaîo, la propagando pligrand-
ikas êiutage. Verdaj afiŝoj ĉie algluitaj anoncas la
inalfermon de la Kurso en la Libera Universitato.

Aliparte diversaj ĵurnaloj sciigas ke kursoj estos
baldaŭ organizitaj en Anderlecht, Laeken, Ixelles,
St-Gilles kaj en la Nord-orienta urba kvartalo.

Resume ĉiuj klopodas, ĉu grupe, ĉu aparte, kiel
ekzemple komandanto Lefèvre, profesoro ĉe la
iniliticrnejo, unu el la plej influaj membroj de l' grupo, .
kiu propagandas speciale ĉe la profesoraro kaj ĉe
ĉefaj administracio,j.

Al tiu fervora propagand e. , ni deziras plenan
sukceson!

ll4rido.

La Post-lerneja Federacio de S"-Gilles aranĝas
du kursojn en tiu laborema komunumo.

La kurso direktita de Fraiilino Lecointe jam
rekomencis de la 16" Oktobre, ĝi okazos êiumer-
krede je la 4 1/2 horo.

La senpaga . kurso de S'° Verbanck okazos ĉiusa-
bate je la 88 horo vespere, de la unuaj tagoj de
Novembro ; post la kurso, je la 9 i1 horo, ĉiusamtage,
kunvenos la grupo « Antaŭen ».

La oficiala ĵurnalo (Moniteur) alportas al ni bonan
novaĵon : la simpatia frato Izidoro Clé de la Reĝa
Instituito por Blindtiloj de Woluwe ricevis la civikan
medalon de unua klaso, pro la servoj, kiujn li faris
kiel sub-direktoro de la Instituto. Ni adresas al li
niajn tutkorajn gratulojn.

Multo da ĵurnaloj raportis pri la Kongreso de
Kembriĝo, kaj enlokigis favorajn artikolojn pri
Esperanto. Ni citu preskaŭ ĉiujn antverpenajrF,.,

îurnalojn, L'Etoile Bele, La Dernière Heure kiu
prezentis intervjuon de ST° Jamin, La Gazette de
'Izarleroi, La Belg que militaire, k. e.

Huy. — La kurso organizita de la tiea grupo
komencos de la 18 Oktobro en la loko de la In-
dustria Lernejo je la 7 1 f, horo vespere.

Prezo de la kurso : 2.50 frankoj.
Sin turni al Fraŭlino M. Bisqueret, instruistino,

rue Sous-le-Château, 16, Huy.

Berchem. — La kursoj organizitaj de la Berchema
Grupo Esperantista okazos :

I e la franca kurso, ĉiumerkrede, je la 8 1/2 horo
vespere, en loko « Café des Arts » apud la stacia-
domo de Berchem.

2e la flandra kurso, ĉiumarde, je la 8 112 horo
vespere, en la loko de la grupo, « Café'Limburgia »
26, strato Beernaert sub aŭspicioj de la Berchema
komitato de la Ruĝa Kruco.

St. Trend. — La grupo ricevis, kiel rekompencon
de la supera juĝantaro de la tiea ekspozicio, hono-
ran diplomon specialan, por la Esperanta Paviljono
(dometo)konstruitaen la ĝardenoj de tiu ekspozicio.
Niaju tutkorajn gratulojn al niaj agemaj samideanoj !

Spa. — Les réunions et cours d'Esperanto, orga-
nisé par le « Cercle d'étude de langues » recommen-
ceront dès le 22 Octobre.

Anvers. — La Verda Stelo, qui compte environ 200
membres, organise deux cours à l'Ecole Communale
rue du Grand Chien, local mis à la disposition du
groupe par l'administration Communale d'Anvers.

Le cours, donné en flamand, aura lieu tous les
jeudis de 8 1/2 à 10 heures.

Le cours en langue française se donnera tous les
mardis aux mêmes heures ; la réunion intime est
fixée au samedi à 9 heures au local du groupe, café
Zoiperhof.

M. Frans Swagers conférenciera à la Verda Stelo
le jeudi 31 Octobre.

M. Th. Cart, de Paris, donnera une conférence à
l'ouverture des cours de l'Antverpena Grupo Iispe-
rantista, le samedi 26 Octobre.

Tion ĉiu faru!
Ofte ni esprimis la deziron ricevi la interesajn

sciigojn de niaj gelegantoj, kaj malofte ni ricevis
ion. Tamen, por la komuna sukceso kaj por ar-
gumenti nian konstantan propagandon, estas nepre
necesa ke niaj amikoj disvastigu la okazintajojn,
kiuj povas potence helpi la defendon de nia kaŭzo
inter la skeptikuloj, kiuj estas ankoraü multa kvanto.
Hodiaŭ ni havas la plezuron reprodukti, tutplene,
leteron de min gracia antverpena samideanino : ni
ŝin dankas tutkore, povu la ekzemplo trovi kelkajn
imitantojn !

Antverpeno, je la 248 de Septo 1907.

ESTIMATA SINJORO,

Mi havas la honoron sciigi al vi, ke dum mia
lasta restado en Leipzig, mi ĉeestis al Esperantista
kunveno, kiu okazis la lundon 16"" de Septembro,
vespere je la naüa, en la festsalono de la Kasino
de Rosental. La parolinto, S° profo Schaŭerhanimer,
raportis pri la Kembrik'a Kongreso. Kvankam mi
legis jam la raportojn de « Amatus » en la Ant-
verpena ĵurnalo « Le Matin », kaj ĉeestis en la
« Taverne Royale » al la interesplena parolado de
la sama « Amatus », pri la 'Tria Kongreso, estis
reala ĝojo por mi, asocii min per la koro al la
germana inovado esperantista, kaj ĉeesti al ia klo-
podoj de niaj germanaj samideanoj. Prof° .Schaŭer-
haminer rakontis entuziasme la samajn faktojn,
kiujn raportis la Belga Sonorilo en sia Sep tembra
numero. Aliaj eminentaj profesoroj, So Büschel,
prezidanto de la « Leipziger Esperantisten-Gesell-
schaft Leibniz », S"i Liesch kaj Blachstem, faris
ankaŭ interesplenajn paroladetojn. So I,iesch kou-
ilis al la aŭdintaro la afableco per kiu la Kembriĝ'aj
kongresanoj invitis la germanajn esperantistoj or-
ganizi la kvaran kongreson en Germanlando, por
la prospero mem de la kaŭzo esperanta, kaj li
montris al la ĉeestintoj la malfacilan taskon inde
organizi tiun kongreson, kaj la nepran neceson de
unueco en la diversaj klopodoj. Tial li petis ĉiun
Esperantiston de ia grupo ali, -i samtempe al la

« Deutsche Esperantisten-Gesellschaft ». Antaŭ ĉiu
aŭdinto trovil;is karto por subskribi lian parto -
prenon al la ĵus komencoutaj esperantaj kursoj.

Post la kunveno mi iris alla prezidanto,S°Bü.schel,
kaj petis lin, esperante, akcepti la Antverpenan
poŝtkartan propagandileton, kiun eble li ne ankoraü
posedis. Mia intenco estis, doni al li ideon de iu
nova propagandilo, kiu povus helpi al la disvastigo
de Esperanto eu Germanujo, kaj, sekve, al la
ĝenerala kreskado de nia kara afero.

La celo de mia letero, estimata Sinjoro, estas ke
eble vi povus resumi la Leipzig'an kunvenon en la
Belga Sonorilo, sub la rubriko : Kelkliniaj novaĵoj.
Mi estus tre feliĉa alporti tiamaniere tre humilan
parton, tre malgrandan ŝtoneton, al la potenca
monumento de la kaŭzo esperanta.

Kun profunda respekto, mi salutas vin.
MARIA POSRNAER.

Literaturaj Verkoj.
I,A FARAONO, de B. PRUS,

el la pola lingvo
tradukis Dro Kazimierz Bein.

De kelkaj tagoj, ni ricevis la unuan volumon de
la bela verko de B. I'rus, tradukita de doktoro
K. Bein (Kabe) kaj ni devas konfesi, ke ni ricevis
de tiu libro, ĝuon, kiu de longatempe ni ne plu
trovis en la Esperanta literaturo.

La temo mem de la rakonto estas plene interesa
kaj disvolvas por la leganto, la vivon kaj morojn
de la Egiptanoj, je la tempo de la faraono Ramzes
XII, duni la plenako de la Kronprinco, lia filo.

La pola verko havas certe grandan literaturan
valoron, kaj ni ĝin retrovas en la lerta traduko
de Kabe.

Estas do libro, kiun ni povas rekomendi,  la stilo
estas simpla kaj para, ni citos ĝin kiel tre bonan
ekzemplon ; ĝi konsolis nin pro la kvanto da sen -
valoraj verkoj, kiuj glitiĝis sen protesto, ĉe nia
literatura dum la ĵus pasintaj monatoj. Kun la alia
traduko « La fundo de 1' mizero », La Faraono
montras al ni kian belan rezultaton oni povas ricevi,
kian] oni komprenas la simplecon de Esperanto.



Dr° K. Bein uzas multon da novaj vortoj kaj
novajn frazturnojn tre bone elektitajn. La plimulton
el la novaj vortaj oni facile komprenas ; tamen
estus dezirinda ke la leganto ricevu kelkajn klarig-
ojn pri uzo de la specialaj nomoj, de kiuj la devon
li ne povas eĉ diveni, ekzemple : kuŝera, uteno,
mumo, fakelo, oponi, invadi, nomeso, noinarko (ne
monarko) ortilo, togo, k. c.

Inter la frazturnoj, ni plezure vidis ke la verkisto
uzis la formojn :

« Oni kalkulis tie kelkcenton da domoj kaj dek-
kelkon da miloj da loĝantoj ». (P. 137).

« Kelkcenton da paŝoj antaŭ la vic-reĝo... »
(P. 154).

Unuvorte libro leginda ; kaj ni senpacience
atendas la duan volumon.

MOZA N O.
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(:t. J. ibruiric Universelle,
33, rire de Provence, Paris.

L'Universelle, roman par Emile Chcrblanc.
L'affleura introduit dans son roman divers épisodes de l'action

espérantiste à l'époque du Congrès de Boulogne, épisodes très
fidèlement rapportés par un témoin oculaire; cc livre se recom-
mande donc de lui-même pour la propagande.

Signahuis un autre volume édité par la n' élite librairie
I'ninerselle.

Le Docteur Méphisto. par Paul Segonzac.
Chacun (les ouvrages 	 fr. l.50 spesm, 1.10

MUZIKO.

(;c Karl tiolhc,
/ (J) (/, 7►oeniJ.^lr.. (i.

La Espero, esperanta hin'n', (L. L. Zamenhof). Muziko de
wol(lemar Zaks.
	 M. 1.00 spesm. 0.50

(:e Esp('ror,lo Verlag .1IÜ11cr d'• Borel,

u unu lingvo internacia aŭ tri ?
IieSpondu al STo Prof. 1)icls, cie Prof. Louis (:outurat, Paris.
lsperanta lratlulco(l. arlikolopublikigita eu t « J)enlseI eI ei'rrcn.

20 pf. spesm. 0.1()

Berlin S. 'r•!.

	M. 0.50 spcsun. 0.25

Tasehenwórterbuch, Deutsch-Esperanto und Esperanto-
I)eutSCh, redigiert von I) , 1.. L. Zamenhof.

^t. 1.0;1 spesm. 0.30

Esperanta-Germana frazlibro de la ĉiutaga vivo.
Laii	 prilal►oris .1. Borel.

! i
JIU

1907.	 LA BELGA SONORILO.

Principaux Manuels en langue française.
en vente aux dépôts de la Maison HACHETTE & Cie.

Grammaire et exercices de la Langue Internationale Esperanto par L.DE BEAUFRONT.
Corrigé de cet ouvrage 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	 .
L'Esperanto en 10 leçons par TI-r. CART et M. BAGUIER
Corrigé de cet ouvrage 	 .	 . 	 .	 . 	 .
Dictionnaire Esperanto-Français par L. DE I3EÂur.RONT. .

Vocabulaire Français-Esperanto par TH. CART, M. MERCKENS et P. BERTHELOT .
Thèmes d'application par L. vE BEAUFRONT 	 .

Cours complet d'Esperanto, par le COMM t MATTON .

Tous ces prix s'entendent : port en plus.

V

» 1.50
» 2.50
» 2.00
» 1.50

fr. 1.50
» 0.75
» 0.75

0.50»

Nederlandsche Handboeken.
Bij den schrijver te Hilversum (Holland): Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal

Esperanto, door DREVES LTITTERDIJCK, Trompschool, Hilversum : fl. 1.50 (fr. 3.25)
Bij den drukker van La Bt'lga Sonorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto

in 10 lessen, 	 . . 	 fr. 0.60
Verzendingskosten daarboven.

NEKROLOGIO.
La Poliglota Klubo de Bruselo ĵus perdis sian

vicprezidanton, Sr" l;douard Belleroche, kiu mortis
dum la 68 Oktobro. Ĉiuj, kiuj konati ,Yis kun li kon-
servos la memoron de tiu estimata homo, kin faris
al la Klubo, eminentajn servojn.

Sr° Belleroche ĉiam helpis laEsperantistan sekcion
de la Klubo kaj sin interesis al kia agado ; tial la
esperantistoj salutas kortuŝe la malaperinton.

BIBLIOGRAFIO.

Solvo de la problemo de lingvo internacia.
Kun gerntana traduko de Prof. (:1tristaller.

Ni. 0.50 spesm . 0.25

('e Librairie clr l' I:sprrvrnlo,
•ne :llonlin(rrlre, Paris.

Solo de fluto, de Paul Itilhaud, tradukita de Fernand Doré.
fr. 0.60 spes u. 0.2.1

Kial ili estas famaj ??? de Georges Feycleau, tradukita kaj
plilongila de Fernand 1)oré.

fr. 0.50 spesm. 0.20

Pri la elparolado de Esperanto, de Sro Gaston Moch.
fr. 1.00 spes'''. n.40

!, Nouvelle Promenade, Bruges.
Kelkaj floroj esperantaj, agrablaj legajoj kun multaj ilustr-

a •ĵoj, (le .1.-J. witteryck.
Serio 1", numero Ea.

(;int Wannero en Itelgujo : 	 fr. 0.20 spesm. 0.08
En eksteraj landoj : 	 fr. O.2;• spestu. (1.10

Ĉe Balisel bi as, 	
Rrrerr<(r'isl(r.?I. Valencia.

Edziĝo malaranĝita att Terura nekompreniâo, leda dialogo
de Vicente inglada 	

fr 0,30 spesm. 0,20

SOLVOJ.
li r\ N A Ii I O

n A ut I O
N .1 C I O
A II I 0
lt 	 1	 l)
I O
0

PROBLEMO 45AA - 	 NC. C.

PROBLEMO 46 , - • ok - ul - vi - tro - j.

PROBLEMO 47" 	 Nekonata litero : It.
Glori - erpi - nordo - rl l rovo -

vinhero - armi --- kcro - orda -
ilig1a •j - grafo - rilato - erpi
sel•t.o - ostra.

GENEVA KONGItES0
Anstalaiiigante S per S. Car lino) la

muso laril;us muŝo.

DIVENIS. - Fin°i Bilmeyer kaj !.ig(urirlo Soi .11e(lltys, Seali
oral°, 1•'l(rnelro, Clossel, Tedrrlo kaj l.ieganu, ('iuj►(.

Nontaron de l' 1►remiul(.I ni donos est venonta n" pri la las!:
serio (la problemoj.

PROBLEMOJ.
PROBLEMO (deS•' Cassiers) I,a no mon de lahore nta inscktc
t rovos , Icuntnetante I) lion ki'n,oni krias por i u n tnalapud

igi 2) la titolon, kion itn ajn riĉulo aií ntalri&ulo donas nur al s
lnent; :>) duonon de birdo de kio Icanion dormccnuloj malamas

PROBLEMO 2a (de S° Cassiers) -- Vortoj kvadrate ntctota•j
Dum ia s'usera pusltagmezo nti traprontcna(lis hvcrkan......
j mian -Ian j ontl►rajdonan haj..... jm ian ian( helan ; mi estis for
gesinta mian promeni►astonon kaj intconis ftiu anstataûigi pe
branè' el apudkreskanta arbetajt sed mi ne sukcesis gin de
tranfi.- .... [m ia 2'l. vi demandas? -- Nu, tial lu• 'nia tranéilc
estis sutiĉ.e 	  Imi:l l , j.

PROBLEMO 3a (de 1'l'rrl(rno) Kia nlasona kousl rua j' pc►va
fari) i (,meto. kaj kiamaniere ?

PROBLEMO 4A 	 It I' • a

PROBLEMO S. 	I)) VI

PROBLEMO 6'. ((le Planlano) Mi est us riccvata de vi, s
oni frapus vin. 1hvarfoje Aangu unu - Ciam en sama loko  ---

'')iaj literoj, vi trovos vortojn signifantajn : dancaro - tren'p
- malhelpajo - ntalalta roën.

PROBLEMO 7& Kun K kaj D. gi estas 1loran utso; l:un T I:a
li. grasajo. Trovu anthaca vtbrt.jn.

Oui sendu la solvojn al I:' I)irekeio 53, rue de Ten Bosch en
Bruselo, antaŭ la lino de Novembro.

'eublicafions Cspérantistes belges,
Esperantaj Belgaj Presajoj

Ĉe : A. J.\VirruRYca, 4, Nue Promenade. Bruges.
Het Esperanto in 10 lessen, de A. -J. \Vitteryek 0.60
Volledige Spraakleer van het Esperanto, de

A. - J. Witteryck 	  0,25
Paĝoj el la Flandra Literaturo, kolektitaj kaj

tradukitaj de Dru Maurice Seynaeve kaj
Dro Raym. Van Melckebeke . . 1.50 (60 Sd.)

Blinda Rozo de Hendrik Conscience, esperan-
tigita de Sr'°O Edm. Van 1\Ielckebeke-
Van Hove. . . . . . . . 1.00 (40 Sd.)

Tra Mez -Afriko, de Kt° Ch. Lemaire. . 2.50 (1 Sm.)
Companion of the English hsperantist, by

A.-J. Witteryck 	 0  50
Kelkaj floroj esperantaj, 4 broŝuretoj de

A.-J. Witteryck. . . . aparte 0.20 (8 Sd.)
Résumé de grammaire Esperanto, d'après L. de

Beaufront, par le Lt Colonel de Trouer 0.25
Esperanto à l'usage des Français, par H. Palmer 1.25

Ĉe : STO E. MATHYS.
urba instruisto kaj profesoro belarta, Louvain.

Manuel complet de langue Internationale
Esperanto par les méthodes analytique
et synthétique ()  30

Ĉe : 1VIadame P. DUBOIS.
Grande Imprimerie du Centre, La Louvière.

Cours méthodique, d'Esperanto publié par
«L'Instituteur Belge » 	.  . . . . . 0.65

ee : We DI*MARTI AU-THYS & ZON.
Hasseltschestraat, 21, Tongeren.

Het Wetenschappelijk vraagstuk eener kunst-
matige taal, door J. Neerdaels . . 	 . 0.50

Ĉe VAN HH LE-1)I BÂCHER.
Zirkstraat, 35, Antwerpen

La ĉiutaga Vivo,de Sr°I Swagers kaj Mtlet
fr. 1.00, (40 Sd.)

Aldonu la koston de la sendo.
Ces prix s'entendent 1 Bij deze prijzen zijn de ver-

port en plus. 	 ; zendingskosten niet gerekend.

L'ESPFIRANTO.
Solution du problème de la Langue Internation, auxiliaire

BROCHURE DE PROPAGANDE.

Nb'OUYELLF. ÉDITION. - fr JANVIER 1907.

r Un exemplaire franco 	 . 0.10 fr.
10 exemplaires . . 	 . 1.00 »

PRIX : 	 20 	 » 	 . 1.50 »
50 	 »	 . 	 . 3.50»

I(X) 	 »	 . 	.  6.50 »

Specimen gratuit
S'adresser par écrit, 53, rue de Ten Bosch,Bruxelles

(:e ,.-J. N'illeryck,

PROBLEMO 44a -

PROBLEMO 48' -

s

e
e•1

0



Aliaj Belgaj Grupoj.
Section Espérantiste, du Cercle Polyglotte de Bruxelles.

Prezidantino : Fraŭlino A. GREINER, 15, Avenue Brugmann, Bruxelles.
Lieka Grupo Esperantista. 	 Prezidanto : Si° E. DS TROYSR, 28, Rue César Franck, Lige.

Sekretario : Sro ANSIAUX, 29, rue St Gilles, Liège.
Esperantista Lovena Grupo, en Louvain. Prezidanto : S''° Advokato EDM. VAN DIEREN, Sie Barbarastraat,

14, Louvain.
Grupo de la garnizono, en Namur. 	 Prezidanto : S° BISMAN, Kapitano de la 13 3 linia regimento.

Sidejo : Hôtel de Hollande, Namur.
Prezidanto : Sr°.prof. ANT. HAVERMANS.

Sidejo Café Limburgia, rue Beernaert, Berchem.
Prezidanto : Sr° FR. Scltoovs.
Sidejo : Café Zomerhof, 32, place de l'Aurore, Anvers.
Prezidanto : Sr° F. SPIES, 5, rue sur la Fontaine.

Berchema Grupo Esperantista.

La Verda Stelo.

Espero, Lieka Esperantista Societo.
Provizora Sekretario : Sro G. SL0UTzKY, 34, rue NS-sten.

Woluwa Blinciulgrupo Esperantista. 	 Sidejo : Institut Royal des Sourds-Muets et des Aveugles,
72, Avenue Georges. Henri, Bruxelles.

Aliaj Grupoj en St. Gilles, Namur, Malines, Gand, Andenne, Antoing, Renaix, Spa, Gembloux, Nivelles,
Seilles, St Trond, k. c.
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Antverpena Grupo Esperantista.

Pioniro, Esperantista Brusela Grupo.

Esperantista Societo, en Verviers.

Grupo Esperantista, en Huy.
Liera Grupo Esperantista.
Bruĝa Grupo Esperantista.
La Semanto, Grupo en Laeken.
Grupo Esperantista, en Duffel.

ANNONCES COMMERCIALES DE « LA BELGA SONORILO »

Commerçants!
Nulle publicité n'est plus avantageuse, plus pro-

fitable, mieux estimée que celle des journaux
espérantistes, qui sont lus, conservés ou échangés
par des milliers d'adeptes.

Sauf avis contraire, les annonces seront rédigées
en Esperanto.

PRIX DES ANNONCES POUR UN AN :

I page 	 l'2 page 	 I, 4 page 	 I,'8 page 116 page
140 frs. 	 80 frs. 	 50 frs. 	 30 frs. 	18 frs.

Conditions spéciales suivant convention.
S'adresser

HANDELSAANKONDIGINGEN DER « BELGA SONORILO »

Kooplieden !
Geene publiciteit is degelijker en voordeeliger,

geene is meer gewaardeerd dan die der Esperan-
tische bladen, die gelezen, bewaard en geruild
worden door duizenden aanhangers.

Behoudens tegenovergesteld verlangen, worden
de aankondigingen in Esperanto opgesteld.

ĴUS APERIS :
TEORIA KAJ PRAKTIKA KURSO

DE STENO-METAGRAFIO
de L. VAN DEN BOSCH & A. CAMBY.

2a Eldono, en franea lingvo.
Lernolibro la plej utila por la lernado de la :tenografio, la

plej taiga gvidilo por la profesnr•oj, la kursolibro la plej ŝatita
Ittm Ia leruauloj,

Unu volumo in 80. 130 pakoj, bindt; en angla tolajo.
Kosto : fr. 1.50. Poŝle : lielglando fr. 1.60.

Poŝta Unuigo : fr. 1.70.
Libro de la ln•ofesoro : fr. 1.(1O.

Specialaj kondii'oj por la profesc,roj.
At?etebla: rue Moons, 47. ANVERS (Belglando). 	 (78)

La Revuo,
internacia monata literatura gazeto, kun

konstanta kunlaborado de
Dr° Ĝ7 7VV B N[ H O P.

Hachette k. Ko, 79, Boula St.-Germain, Paris.
Jare : Fr. 7. (2,80 Sm.)

La Signo Esperantista
estas

LA VERDA STELO
kaj

la verda stelo estas la SIGNO <. CASSE
la plej bela, - utalkara, - simbola kaj scia, vere disvasti-
gita internacie rekonilo esperantista ; ne estante ŝtofa,'ki ne
difektiĝas.
Prezo fr. I.00 (40 Scl.) afranke en Belgujo. Sin turni al la

Administracio de la ĵurnalo.

SPINEUX & C°, Bruselo,
POLIGLOTA LIBREJO, FONDITA EN 1833

3, RUE DU BOIS SAUVAGE.
Vendas ĉiujn esperantajn librojn.

KORESPONDAS ESPERANTE.
TELEFONO No 3688. 	 (89) ,

Lingvo Internacia
Monata centra Organo de la Esperantistoj

48 pakoj (13X20 cm.), nur en Esperanto.

Lifeîatti a Aldon°, 16 pa_b^-oj.

Jara abono : 7 fr. 50 (3 Sm.)

Ana Csperanfisio
MONATA GAZETO POR JU > UI,oJ,

INSTRUISTOJ IiAJ ESPER a N TO-LERNANTOJ

Jara abono : 2 fr. 50 (1 Srn.)

ADMINISTRACIO

Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris.
Specimenaj nurneroj estas senpage riceveblaj.

&speranfisfoj !
AĈETU LA VINOJN KIUJN VI BEZONAS ĈE LA

Firmo ALFRED LAURET-DESCOTTE
VI N GIJ

EN S O I G N I E S (BELGIQUE).
Fotcdila e ISSO .

Ĉefaj vinoj de Bordeaux kaj de Bourgogne.
Diversaj blankaj vinoj, Campano, hispanaj kaj portugalaj vinoj

KORBOJ
povantaj enteni sortitnenton da  20 boteloj da diversaj vinoj

Speciala prezo por Esperantistoj.
Oni korespondas Esperante. - Prezaro al dezirantoj.

Sendo la korespondaĵojn al
Sinjoro Alfred PUTSAGE-LAURENT,

en HOUDENG-AIMERIES (BEr.otguE). (83)

Mekanika bindilo, kun risorta dorso, por Bell=a Sonorilo kaj
Tra la Mondo.

Oportuna kaj praktika por konservi sendifekte la gazetojn.
Prezo, afranke en Belgujo, fr. 2,50

eksterlanden 	 » 3,00
Ĉe 80 WIT 1T RY CK, 4, Nouvelle Promenade, Bruges.

Espero Pacifista
Monata organo de l'Internacia Societo Esperan-

tista por la Paco. Jara abono (aŭ minimuma kotizo) :
5 fr. (2 Sm.) Krom avino kontraŭa, la abonantoj
estas enskribataj kiel alikantoj al la Societo. Tiu ĉi
akceptas ankaŭ alikojn opajn. Sin turni al

S° GASTON MOCH, 26, rue de Chartres,
.N'ztilly-sur-Seine, (Francujo).

L'AimC Tllllbl'ologlg118
ĉIUMONATA ORGANO DE LA KOr.EKTANTOJ

de poŝtsignoj, ĵurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj
estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por
la interŝanĝantoj.

Gi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESAJ-
AMANTAJ SOCIETOJ ; al ĉiuj membroj de tiuj
societoj, ki estas sendata devige.
JARA ABONO: 2 frankoj (80 Sd.) en ĉiuj landoj.
MALGRANDAJ ANONCOJ : 3 frankoj (1,20 Sm.)

por 12 ènpresigoj po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro Sr° ARNMAD DET1HER,

66, rue Floris, Bruxelles, Belgique.

Belgaj Ligaj Grupoj.
Prezidanto : Dr() RAVI. VAN MELCKEBEKR, 22, avenue des Arts, Anvers.

Sidejo : Taverne Royale, 39, place Verte, Anvers.
Prezidanto : Sro LUCIEN BLANJEAN, 83, r. du Collège, LYelles-Bruxelles .

Sekretario : ST° OCTAVE CIIALON, 34, rue Van Ostade, Bruxelles.
Sidejo : La Louve, 5, Grand'place, Bruxelles.

Prezidanto : Sro EDOUARD MATHIEU, 45, rue de la Montagne, Verviers.
Sidejo : 20, place Verte, Verviers.

Prezidanto : 'Sr'° TIIIRY, commissaire-voyer, Huy.
Prezidanto : Sro MriNGAL, kapitano komandanto, Lierre.
Prezidanto : S''° A-J. \VITTERYCK, 4, Nouvelle Promenade, Bruges.
Prezidanto : S r° H. CALAIS, 23, rue du Chemin de Fer, Bruxelles.
Prezidanto : Dro L. JACOBS, Duffel.

PRIJZEN DER AANKONDIGINGEN PER JAAR:

bladz. 1f2 bladz. 14 bladz. I ; 8 bladz. 1/16 bladz.
140 fr. 80 fr. 50 fr. 30 fr. 18 fr.

Bijzondere voorwaarden volgens overeenkomst.
*Men wende zich

53, rue de Ten Bosch,
Bruxelles.



VIENT DE PARAITRE:

La deuxième édition revue et augmenté de

ESPERANTO
MANUEL

Cours pratique et complet en 15 leçons
par GABRIEL CHAVET et GEORGES WARMER

1 volume 160 pages 11X18 cm.
Prix broché 1 fr., franco 1 fr. 10; relié 1 fr. 30, franco 1 fr. 45.

L'accueil bienveillant fait par le Public et par les
Professeurs à ce Manuel nous a amenés à publier une

deuxième édition
soigneusement mise au point et augmentée. Les
questions grammaticales sont clairement et com-
plètement expliquées avec de

nombreux exemples
qui en facilitent encore 1a compréhension. Les
Auteurs ont insisté sur les particularités de l'Espe-
ranto qui présentent quelque difficulté pour les
Français. Les

Thèmes et Versions
sont gradués de façon à ce que l'élève n'ait besoin
que des mots qu'il a déjà vus dans les

Vocabulaires
précédents. Ces vocabulaires sont suivis de remar-
ques utiles ou d'expressions courantes qu'il faut
connaître. Plusieurs

Anecdotes
donnent à l'ouvrage un aspect agréable et retien-
nent l'attention de l'élève. Comme il faut surtout
s'habituer à parier l'Esperanto, les anecdotes sont
suivies d'

Exercices de Conversation
L'ouvrage est complété par une table alphabéti-

que grammaticale, le tableau des mots simples, sous
une forme nouvelle et

deux Lexiques
(français-esperanto et esperanto-français) conte-
nant tous les mots employés de la première â la
quinzième leçon.

En résumé, Esperanto-Manuel constitue un
guide excellent

pour les professeurs d'J✓speranto aussi bien que
pour les personnes qui désirent apprendre

seules
et faire de rapides progrès. 	 (71)

LIBRAIRIE DE L'ESPERM
15, Rue Montmartre — PARIS O ur arr.)
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Internacia Socia Rcvuo
MONATA ESPERANTA GAZETO

lnternaeie redalctatá kaj ilustrata pri ĉio. kio interesas la
hornaran vivadon.

Redakcio kaj Administrai-ici : 45, Bue de Saintonge, l'Atus 3e
Jara abono : (i franko,j (2,40 Sm.) tpagebla •j laŭvole 1, varon-

jure fr. 1,75 (70 Sd.)
Abonauto,j-mouoterautoj ; .lare ab:tenait 20 fr. (S Sm.)

Pur ricevi unit mimer«, Oni sendu 00 cent. (24 Sd. )

The British Esperantist
Oficiala monata organo de la Brita Esperantista
Asocio ; 12 paĝoj da novajoj k. c. angle-esperante,
kaj 8 paĝoj da Aldono. Jare 4 fr. (1,60 Sm.)

Oni abonas ĉe la Sekretario de la 13. E. A., 13,
Arundel Street, Strand, London.

Internacia Scienca Revuo
Oficiala Monata Organo de la

internacia Scienca Oficejo Esperantista
JARA ABONO: 2.75 SPESMILOJ -- 7 FR.

UNU N 0 :25 SPESDEROJ.

Ĉe la Administracio kaj Redakcio:
6, rue Bovy-Lysberg en Genevo (Suisse).

Laü bezo►te, (u(kui( (?C 'l(lnd iSi r((ntu (le T.(( felg(( onorilo.

TRA LA MONDO s

Tutmonda multilustrata revuo esperanta
Nuntempaĵoj; arto, literaturo, sciencoj ; komerco, industrio

militistaro, maristaro ; teatro ; sportoj; virina kaj gejunula
pako ; felietono ; ludoj, konkursoj kun valoraj monaj premioj.

Ciuj artikoloj estas verkitaj de anoj de l' landoj pritraktataj;
senpaga speciuieno laŭ peto al Administranto de T. L. M. ,
15, Bd des 2 Gares, Meudon (S. O). Franco, kaj al
Administranto de la Belga Sonorilo.

Oni abonas « Tra la Mondo » êe la belgaj, holandaj ka
danaj potitoficejoj.

Postulu «Tra la Mondo » en ĉiuj francaj stacidomoj.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj.
Redaktata en franca lingvo sub la direkcio de .

Sinjoro O. Orban, profesoro ĉe la Universitato de
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la
15a de Ŭktobro ĝis la 1R de Aügusto.

Unu numero : 1.00 franko. (40 Sd.)
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj. (2 Sm.)

Alilando : 7.50 frankoj. (3 Sm.)
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

I,IEGO (LIEGE).

L' Espérantiste.
Organe de la Société Française pour la propaga-

tion de l'Esperanto; rédigé en français et en Espe-
ranto. Directeur : M. L. de Beaufront, Louviers
(Eure, France)

Abonnement simple . . . fr. 3.50 (1.40 Sm. )

Avec inscription â la Société fr. 4.00 (1.60 Sm. )
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