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La abonoj komencas nepre la le de Septembro. Se oni abonas poste, oni ricevas la jam aperintajn
Ni akceptas poŝtmarkojn laŭvalore, sed ni pli ŝatas poftmandatojn.  -

L'abonnement commence le jet Septembre. Si l'on s'abonne
après cette date, on reçoit les Nos parus.

Het jaar begint den 1 n September.— Indien men inschr
den loop des jaars, ontvangt men de vorige nummers.
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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 motus »10,00
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

La Revuo, esperanto, 79, BAI St Germain, Paris 	 . 	 . 	 . . . 	 .
L'Espérantiste, français-esp., Mr Dr BIIAUPRONT, 4, rue du Gril,Louviers, Eure,
L'Etoile Espérantiste, mensuelle. Administration 3, rue Sophie-Germain,
Lingvo Internacia, mensuel, esperanto, 33, rueLacépède, Paris, Ve, .
Lumo, Bulgara, IvAN NRNROV, Str. Sv. Gorska n° 2299, Tirnova (Bulgario)
La Verda Standardo, esperanto, Sr(' A. MARICH, Ullbi ut 59, Budapest IX

Pola Esperantisto, esperanto-polonais, 26, Akademicka, I,eopolo, (Autriche)
Ruslanda Esperantisto, Nikolaerskaja Str. 33, log- 24. Peterburgo .
Saksa Esperantisto, redakt. FRITZ STEPHAN in Leipzig 	.
Stelo Kataluna, Rambla S. Isidro, 30, Igualada-Barcelona 	 . 	. 	 . 	.
Suno Hispana, espagnol-esp., Sr° RAFAEL Duos, Cirilo Alnoros, 28, Valencia
Svisa Espero, esperanto, Mr RENARD, 6, rue du Vieux Collège, Genève (Suisse)

The American Esperanto Journal, 211, \Vest 126 Str. New York City, N. Y., U. S. A. d. 1.00
Tra la Mondo, illustré, esp., 15, Boulevard des Deux Gares, Meudon S. O. (France) fr. 8.00
Tuttnonda Espero. Paradis, 12, principal. Barcelona. 	. 	. 	. 	 . 	 . 	.	 fr. - 3.00
Verda Stelo, hispana-esp. A. Vargas 3a del Reloj, n° 12, Mexico, D. F. 	 . 	. 	.	 p. 1.00

Espérantistes !
Détachez cette feuille intérieure de la

couverture et utilisez-la pour la propagande !

MM. F. COCO, Echeviii de l'Instruction Pu-
blique, à Ixelles.

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

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

le Sénateur HOUZEAU DI; LIHAIE,
Mons.

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

le Sénateur LA FON TAINE, Bruxelles.

Esperantisten !
Neemt dit binnenste blad van den omslag weg

en benuttigt het voor de propaganda ►.

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

le Général LEMAN directeur des études,
command. l'Ecole Militaire, Bruxelles.

J. 1MASSAU, Professeur à l'Université
de Gand.

MOUR LON, Directeur du Service Géo-
logique de Belgique, Bruxelles.

O. ORBAN, Professeur à l'Université de
Li é,ge.

ERNEST SOLVAY, Bruxelles.

verslagen, enz., wende men zich tot den Schrijver :

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

(b'clga Ligo Esj'erantisla), is een Bond gestielit tussehen de
personen welke in België het Esperanto beoefenen of goed-
keuren.

Aar. 2. -- De Belgische Esperantisehe Bond heeft voor doel
buiten alle politieke of godsdienstige strekking, de Hulpwe-
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-
£.taan van liet officieel blad van den Bond te verzekeren,
allerhande propagandaschriften uit te geven en te versprei-
den, Esperantoleergarigen, voordrachten en tentoonstellingen
in te richten, en alle ontwerpen welke na rijpe overweging  van
het Bon... testuur voordeelig blijken, te verwezentlijken of
aan de uitvoering ervan mede te werken.

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

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

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

c) be leden welke Gene jaarlijksche bijdrage van 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.

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

alnaer^aŭ » 2,80
Protektanta ligano, kun abono

almenaŭ » 4,00
Unu numero en Belgujo . . . » 0,10
la kaj 2', jaro) en 13,,elgujo ) . . « 2,00.
a', 4' kaj 5a » ) 	 ) 	 . » 2,40
ĉiu sendo eksterlande pagas tiu-

foje 	  » 0,40

INSCHRIJVINGEN
Ten minste 1 jaar 	
Met inschrijving in den Bond.

ten minste
Hond-Beschermer, inbegrepen

maandschrift (Standr.. p. II)
!en minste

Een nummer 	
Ie en 2e jaar ) iu l3elgie ) 	.  	
3e, 4e en 5e jaar) ieder 	 ). . 	
Buitenland 	  meer .

fr. 6,00

> 7,00

» 10,00
» 0,25
» 5,00
» 6,00
» 1,00    

	Nacie 	 Internacie
1 . .00 Sim 2.05

	

1.50	 »	 1;25
0.60	 » • 1.20

	

2.15	 » 2.40
	3.20 	 »	 1.60
	1.50 	 » 0.60

(France) »
Paris fr.

fr.
Kr.

k.
r.

111 k
fr.
p.
fr.

80
60
80
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EXTRAIT DES STATUTS.
00	 ART. 1. — Il est fonde sous le titre de Ligue  Espérantiste
40 	 Belge (h'elga Ligo Esperantista) une société des adeptes et des

approbateurs de 1'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-

00 fions de la Belgique avec l'étranger.

00 	 ART. 3. — Pour atteindre ce but, la Ligue 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 (les expositions espérantistes, et réaliser ou aider û réaliser
tout projet qui, après mûr examen de la part du comité, aura
été reconnu utile.

Aar. 5. — Les cotisations des membres sont fixées comme
suit :

i) '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.
b) Les 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.

c) I,es membres, qui paient une cotisation annuelle d'au
moins 25 francs ou qui versent en une fois la  somme de
5(0 francs, sont nommes Bienfaiteurs de la Laue.

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

BELLA LIGO ESPERANTISTA
Ligue Espérantiste Belge. 	 Belgische Esperantisehe Bond.

COMITÉ D'HONNEUR. EEREKOMITEIT.

COMITÉ EXÉCUTIF. UITVOEREND KOMITEIT•
Siége : BRUXELLES, RUE DE TEN BOSCH, 53.

Président (Voorzitter) : M. le Commandant CH. LEMAIRE.
Vice-présidents (Oudervoorzitters) : 1s'IM. VAN DER BIEST-ANDELHOF et LUC. BLANJEAN.
Secrétaire Général (Algemeene Schrijver) : M. JOS. JAMIN.
Trésorier (Schatbewaarder) : M. J. COOX, Bruxelles.
Membres (Leden) : Melles A. GUILLIAUME, E. LECOINTE, TOMBEUR, M14. H . CALAIS, J. CLERBAUT,

O. CHALON, L. DELVAUX, D. HEYSE, Ed. MATHIEU, H. PALMER, D r M. SEYNAVE, A. THIRY,

D r R. VAN MELCKEBEKE, Lt VAN WEYENBERGH, L t . C l . VERMEULEN, A.-J. WITTERYCK.
Pour tous renseignements, adhésions, envoi de 	 Voor inlichtingen, inschrijvingen, opzending van

rapports, etc., s'adresser au Secrétaire Général:

rue de Ten Bosch, 53, Bruxelles.
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Règles grammaticales de 1'Esporanto.
Alphabet -- Prononciation.

A, B, C = ts (tsar), C = tell I tchèque), D, E = é (été), h,
G dur (gant), Ĝ = dj (adjudant), H aspiré, Ĥ = h guttural,
son mixte entre le h et le k (très rare), I, J = y (yeux), j = j
(jour), K, L, M, N, O, I', R (un peu roulé), S (sifflant), 5 = eh
(chat), T, U _ ou, comme dans bouche, Ŭ = 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 air et eii.

t
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. - Le complément direct se marque
par la terminaison tt :

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, patrajn.
Règle 1. Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables:

unu., du, tri, kvar, krin, ses, sep, ok, ?lait, dek, cent, mil. Ces
adjectifs peuvent s'employer substantivement et adverhale-
ment : tria, sepe.

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

Règle n. Les terminaisons verbales sont au nombre de 1 :
infinitif i : fari = faire ; présent as : uni 'aras = je fais ; passé
is : vi f izriŝ = vous faisiez, vous avez fait ; futur os : ili taros =
ils feront ; conditionnel us : ei /arts• = elle ferait ;impératif u:
farte = fais, faites ; ni farci = faisons ; ili faru = qu'ils fas-
sent. -

Partidpe actif : présent : anl: faranta _ faisant ; passé Mi :
farina=ayant fait ; futur ont : faronla=devant faire, qui fera.

Participe passif : présent al : pirata = étant fait ; passé il:
farila= ayant été fait ; futur ot :farota - devant être fait, que
l'on fera.

Verbe auxiliaire unique esti = être.
Règle 7. L'adverbe est caractérisé par e.
Règle 8. Toutes les prépositions régissent le nominatif,
Règle 9. 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 à la fin.

Règle/2.S'il y a dans la phrase un 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'n de clarté, à condition qu'il ne soit pas précédé d'une
préposition.

Règle 14. Chaque préposition possède un, sens immuable
qui en fixe l'emploi. `'i 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 lspe-
ranto; ils en prennent seulement l'orthographe: théâtre=lcalro.

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

Spraakkundige regels  van liet Esporaito1
Alphabet - Uitspraakleer.

A. B, C 	 ts ,tsar), ( - teh (Ir. tchèque;, I> , l.. (half lang)
F. G, Ĝ = di (adjudant), H, >'L = eh, I, J, j (fr. jour), K L, M, N.
O, P. R, ti, S (fr. chat), T, U = oe (boer), Ŭ = w. V, Z.

Al de letters behouden steeds hun alphahetischen klank en
moeten altijd uitgesprok en worden, behouders de tweeklanken
eili en elf.

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

La patro, la palrvj.
Voorwerp : La patran, la patrojtc.

Regel 3. Het hoedanigheidswoord gaat uit op a en volgt de
regels van het naamwoord : /extra, patrc ; patran, patrajn..

Regel 4. De grondgetallen zijn onveranderlijk : unu, du, tri,
ki.'ar, kvin, .s•e.s•, sep, ok, na fl, dek, rent, mil. Deze grondgetallen
kunnen als naamwoord en als bijwoord gebruikt worden :
trio, sepe.

1s.'cgel.5. De persoonlijke voornaamwoorden zijn : nci tik, mij),
ci (het oude du, dia), li (hij, hem), 5i (zij, haar), (i (het),

. si (zich), ni (wij, ons), vi (gij, u), ili (zij, hem).
Regel /í. De uitgangen eter werkwoorden zijn ten getale van

12 : Noemvorm 1: tari = doen ; tegenw. tijd as : mi faras = ik
doe ; vert. tijd is : vi fairs = gij deedt, gij hebt gedaan ; toek.
tijd os: ili/aros = zij zullen doen ; voorwaardelijke wijze us
ii far us = zij zou doen ; gebiedende wijze u : jaru _ doe,
doet ; ni jaru = laat ons doen; ilifaru = dat zij doen.

Bedrijvend deelwoord : tegenw. tijd : ani: ./czi-atla=doende
vert. tijd int : farinla = gedaan hebbende ; toek. tijd ont:
faronla = zullende doen.

Lijdend deelwoord : tegenw. tijd at : jzrala = gedaan (wor-
demi ); vert. tijd it:_/arita = gedaan (zijnde); toek. tijd al: farota
- zullende gedaan worden.

Eenig hulpwerkwoord : esti= zijn.
Regel 7. Het bijwoord is gekenschetst door c.
Regel 8. Al de voorzetsels vorderen een nominatief.
Regel 9. Ieder woord wordt volstrekt uitgesproken zooals

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

greep.
Regel. ll. De samengestelde weiorden worden bekomen door

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

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

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

Regel 14. Ieder voorzetsel heeft eene onveranderlijke be-
teekenis die er het gebruik van vaststelt.Indien de keuze van het
voorzetsel niet klaar genoeg bepaald is bedient neen zich van
het voorzetsel je.

A'egel 15. De internationale woorden veranderen niet in het
Esperanto; zij nemen er slechts de schrijfwijze van aan :
theater = teatro.

Regel 1h. De uitgangen van het naamwoord en van het
lidwoord kunnen weggelaten en in sommige gevallen door
een afkappingsteeken vervangen•worden.
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Oficiala Organo de la « Belga Ligo Esperantista » kaj de la Belgaj Ligaj Grupoj.

Organe officiel de la « Ligue Espérantiste Belge  »

et des Groupes Belges affiliés.
Officieel orgaan van den « Belgischen Esperantischen

Bond » en der Belgische aangesloten Groepen.

POUR LA POLOGNE.

M. Sienkiewicz, on le sait, a lancé un appel aux
savants, aux artistes, aux écrivains de tous les pays
en faveur des Polonais de Prusse menacés par le
fameux projet d'expropriation soumis au Landtag.

Parmi les réponses faites par des Belges, nous
croyons devoir reproduire celle-ci:

MONSIEUR,

Mes aspirations tout entières me portent vivement
vers le relèvement de l'humanité, et je consacre ma
vie à les satisfaire, en dehors du temps que ma
profession exige.

Mon idéal - encore lointain niais réalisable - se
trouve formulé par cette devise : « L'égalité au
départ de la vie sociale et ensuite à chacun selon
sa productivité sociale dans tous les domaines. »

Ce relèvement de l'humanité, je le vois se réaliser
par le progrès continu,incessant,diffusé à l'extrême,
obtenu en poussant à l'instruction partout et en
poussant l'instruction à ses derniers degrés de pré-
cision, obtenu aussi en diffusant à l'extrême la
notion de l'obligation du travail.

Je vois les communications de peuple à peuple
sans cesse s'accroître, et s'accroître notamment par
l'accomplissement d'un des plus grands et des plus
bouleversants progrès de demain : l'aviation.

Je vois la diffusion de l'homme sur la terre, la
pénétration des peuples les uns par les autres se
produire avec une puissante et progressive intensité.

POR LA POLO1.

Oni scias ke Sinjoro Sienkiewicz petis la apogon
de l' sciencistaro, artistaro kaj verkistaro de ĉiuj
landoj por la Germanaj Poloj minacataj de l' fama
projekto (pri senigo de l' propraĵo) esplorota de
Landtag.

E1 la respondoj faritaj de Belgoj ŝajnas al ni
interesa represi la jenan:

SINJORO,

Varme, varmege, je miaj tutaj emecoj, mi min
priokupas pri la homara plibonigo, kaj mi dediĉas
mian vivon al la efektivigo de tiu celo, dum la
tempo ne bezonata de mia propra profesio.

Mia idealo - ne jani proksima sed efektivigebla
- estas esprimata per ĉi tiu devizo : « Egaleco je
la Komenco de l' socia vivo ; poste al ĉiu laŭ lia
socia produktiveco eu ĉiuj fakoj. »

Mi vidas ke tiu homara plibonigo estas efektivig-
ata per la progreso kontinua, senhalta, treege
disvastigita kaj disvastigata, kiun oni ricevas en-
kondukante ĉie la instruadon, kaj perfektigante ĉi
tiun ĝis ĝia lasta grado de precizeco, ankaŭ kon-
vinkante kiel eble la plej grandan nombron de
homoj ke labori estas devo.

Mi vidas ke senĉese plimultiĝras la interkomunikoj
de l' popoloj, ekzemple dank' al la efektivigo de
unu el la plej grandaj, el la plej renversegantaj
morgaŭaj progresoj : la homflugado.

Mi vidas la disvastigon de l' homo sur la tero, la
popolojn, sin reciproke interpenetrantajn je maniero
pli kaj pli pova kaj progresa.
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Je vois comme une nécessité fatale les douanes
s'effondrer, une langue universelle s'implanter, une
législation universelle s'établir.

Je vois enfin l'humanité lancée vers son unification.

Tout cela dans les limites de la possibilité pratique.
Je vois encore la Morale, la Justice représentées

par celui qui voudra toutes ces choses, qui voudra
ce progrès, cet incessant nouveau; et l'Injustice, le
Délit par celui qui s'y opposera.

Je vois la science légitimer cette Morale, cette
Justice en décrétant ce qui est Vérité Universelle et
ce qui est Erreur.

Sur le point précis que vous me signalez, je ne
suis pas assez documenté dans les deux sens pour
pouvoir vous donner une réponse de la valeur éven-
tuelle que vous avez en vue; mais ce qui me paraît
certain, c'est que le peuple que vous protégez sera
respecté et prendra sa place légitime en raison
même de l'importance de son évolution dans le sens
qui précède.

Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de
ma haute considération.

ERNEST SOLVAY.

LA DÉRIVATION EN ESPERANTO.
( Suite).

SUFFIXES IG ET IĜ.

Dans notre précédent article nous avons convenu
que le suffixe igappliqué à un radical nominal (sub-
stantif ou adjectif) signifierait: « rendre tel, trans-
former en, mettre dans l'état de, sous forme de... »;
et que le suffixe iĝ, appliqué à un radical nominal
(substantif ou adjectif) signifierait : « devenir tel... »

Dans leur emploi avec des radicaux nominaux, ig
et iĝ ne présentent aucune difficulté.

Il n'en va plus de même dans leur emploi avec des
radicaux verbaux, si l'on ne modifie pas les erre-
ments actuels.

Et l'on sait que de nombreux exégètes espéran-
tistes (malgré la neŝanĝebleco, la netuŝebleco) se
sont escrimés sur l'emploi de ig et de iĝ, sans par-
venir à se mettre d'accord.

On ne pouvait d'ailleurs se mettre d'accord dès
qu'on s'accrochait au respect sacro-saint du Fun-
damento, même là où ce « livre sacré » n'offre i.
respecter que des non-sens absolus.

* *
Dans un article précédent nous avons montré que

l'absence, dans l'Esperanto actuel,d'un affixe signi-
fiant « garnir de, munir de, imprégner de, assai-
sonner de... etc. », avait conduit à employer ig à
contre sens, par exemple dans les verbes: alkoholigi
que l'on traduit par alcooliser alors que, par sa com-
position, le mot veut dire « transformer en alcool »;
elektrigi que l'on traduit par électriser, alors que,
par sa composition, le mot veut dire « transformer

Mi ankaŭ vidas ke fatala neceseco forigos la
limdepagojn ; mi konstatas ke helpanta lingvo
internacia, ankaü ke tutmonda leYigo, kreiĝas.

ITnuvorte mi vidas ke l' homaro marŝas al sia
unuiĝo!

Ĉiu tio en la limoj de l' praktika ebleco I
Mi vidas ankaŭ ke la Moralo, la Justeco estas kaj

estos riprezentataj per tiu kiu celados kaj celados
ĉiun tiujn aferojn, kiu deziregos tian progreson,
tian senĉesan renoviĝon; male estos Maljusto kaj
Kulpozo tiu kiu kontraŭstaros ilin.

Mi vidas ke la scienco pravigas tiun Moralon, tiun
Justecon, dekretante tion kio estas Universala Fero,
tion kio estas Eraro.

Rilate la precizan punkton pri kiu vi demandas
min, mi ne estas sufiĉe dokumentoza en la du
flankoj por esti kapabla doni respondon sufiĉe
gravan kiel vi deziras; sed ŝajnas al mi tute certa
ke la popolo de vi defendata estos respektata kaj
havos sian rajtan lokon laŭ la grado mem je kiu ĝi
estos evoluciinta konforme al la suprediritajoj.

Kun alta estimo.
ERNEST SOLVAY.

Tradukis Ko L. C'h.

DEVENO EN ESPERANTO.
(I)aïtrzgo).

SUFIKSOd IG KAJ IĜ.

En nia antaŭa artikolo ni konsentis ke la sufikso
ig, aligita al neverba radiko (substantiva aŭ ad-
jektiva) signifus « igi tian, alformigi en, fari en
stato de, sub formo de... » ; kaj ke la sufikso iĝ,
aligita al neverba radiko (substantiva aŭ adjektiva)
signifus « fariĝi tia... ».

Pri ilia uzo kun neverbaj radikoj, ig kaj iĝ pre-
zentas nenian malfacilaĵon.

Ne same okazas pri ilia uzo kun verba radiko se
oni ne ŝanĝas la nunan kutimon.

Kaj oni scias ke multaj esperantistaj ekzegezistoj
(malgraït la neŝanĝebleco, la netuŝebleco) provis
komentarii pri uzo de ig kaj iĝ, ne sukcesante
akordiĝi.

Nature oni ne povis akordiĝi haltiĝante kontraŭ
la sanktigita respekto de l' Fundamento, eĉ kiam
tiu « sanktigita libro » prezentas nur, por respekti,
absolutajn sensencajojn.

***
En antaŭa artikolo ni montris ke pro manko, en

la nuna Esperanto, de afikso signitanta « ornami
per, provizi per, sorbigi per, spici per... k. c. » oni
uzis ig kontraŭsence; ekzemple : alkoholigi, kiun
oni tradukas france alcooliser, tiam kiajn, pro ĝia
kunmeto, la vorto signifas » igi alkoholo »; elektrigi,
kiun oni tradukas france éleclriser, tiam kiam, pro
ĝia kunmeto, la vorto signifas « igi elektro » ;
lumigi, kiun oni tradukas france éclairer, tiam kiam,

en électricité »; lumigi, que l'on traduit par éclairer,
alors que, par sa composition, le mot signifie
« transformer en lumière »; li»zigi que l'on traduit
par borner, garnir de bornes, alors que, par sa com-
position, le mot veut dire « transformer en borne,
rendre borne »; ordigi, que l'on traduit par « ranger,
mettre en ordre », alors que, par sa composition, le
mot veut dire « trarsformer en ordo »; reguligi,
qu'on traduit par régulariser, munir de règles, alors
que, par sa composition, le mot veut dire « trans-
former en règle, faire règle »; kolorigi qu'on traduit
par « colorer ou colorier », c'est-à-dire « garnir de
couleur », alors que le mot, par sa composition,
signifie « transformer en couleur »; etc., etc.

Pour essayer de justifier cet emploi à contre sens
du suffixe ig, on a dit que ces verbes voulaient dire
« igi a_lkolaola, igi elekt; a, igi luma, lima, orda, régula,
kolora, etc.

D'abord rien n'indique que les verbes illogiques
que nous avons cité viennent du substantif ou de
l'adjectif; ensuite, et surtout, ces adjectifs ne signi-
fient nullement «alcoolisé, électrisé, limité, ordonné,
régularisé, coloré... »; ou du moins ils n'ont cette
signification que par un abus que nous mettrons en
lumière plus tard lorsque nous examinerons le rap-
port réversible qui doit lier un substantif et un
adjectif im/uédiatements dérivés l'un de l'autre.

Remarquons seulement ici que elektra, par exem-
ple, veut dire électrique, et que, dès lors, elektrigi,
s'il vient de elektra devrait signifier rendre électrique
et non pas électriser; l'Esperanto doit avoir en effet
deux mots pour traduire ces deux idées tout à fait
différentes, d'un côté « donner à un corps les pro-
priétés électriques permanentes » et d'autre part
« imprégner momentanément d'électricité ».

On a encore employé ig à contre-sens, par man-
que d'un affixe signifiant « engendrer, produire,
sécréter... »

Exemple : gutigi signifiant « goutter, laisser tom-
ber des gouttes », alors que, par sa composition, le
mot signifie« transformer en goutte, rendre goutte»,
si on part de guto = goutte.

Il faut remarquer que gutigi a été introduit comme
doublet de guti, par des auteurs de dictionnaires
que ce dernier mot, gui/ = goutter, ne satisfaisait
pas.

***
Dans les dictionnaires récents on trouve lui =

prendre en location, avec luigi—donner en location;
far»zi = affermer (prendre à ferme) et farmigi =
donner à ferme.

Si je loue (= prends en location) une maison
comme locataire, et ce en employant un intermé-
diaire chargé de traiter de l'affaire, je fais louer la
maison = mi luigas la domon; cela ne signifie pas
que je la donne en location, comme il faudrait tra-
duire « mi luigas la domon » d'après les dictionnai-
res qui disent luiga — donner en location.

C'est que le suffixe ig ne peut marquer l'interver-
sion de la relation de propriétaire à locataire ou à

.fermier.

pro ĝia kunmeto,la vorto signifas «igi lumo »; limigi,
kiun oni tradukas france borner, garnir de bornes,
tiam kiam, pro kia kunmeto, la vorto signifas « igi
limo » ; ordigi, kiun oni tradukas france ranger,
mettre en ordre, tiam kiam, pro ĝia kunmeto, la vorto
signifas « igi ordo » ; reguligi, kiun oni tradukas
france régulariser, munir de rugles, tiam kiam, pro
ĝia kunmeto, la vorto signifas « igi regulo » ; ko-
lorigi, kiun oni tradukas france colorer aü colorier,
estas diri ornami per koloroj, tiam kiam la vorto,
pro ĝia kunmeto, signifas « igi koloro » ; k. c., k. c.

Por provi pravigon de tiu kontraŭsenca uzo de la
afikso ig, oni diris ke tiuj verboj signifas « igi
alkohola, igi elektra, igi luma, lima, orda, regula,
kolora, k. c. ».

Unue, nenio montras ke la nelogikaj verboj, kiujn
ni citis, devenas de la substantivo aŭ de la adjek-
tivo ; sekve kaj nepre, tiuj adjektivoj neniel havas
la signifon de la francaj adjektivoj « alcoolisé, élec-
trisé, limité, ordonné, régularisé, coloré... » aŭ al-
menaŭ, ili havas tiun signifon nur pro maltaŭga uzo,
kiun ni klare montros pli malfrue, kiam ni ekza-
menos la returneblan rilaton, kiu devas kunligi
substantivon kaj adjektivon senpere devenantajn
unu el la alia kaj la alia de unu.

Nur ni rimarku ĉitie ke elektra, ekzemple, tra-
dukas la francan vorton électrique kaj, konsekvence,
elektrigi, se ĝi devenas de elektra, devus traduki
rendre électrique (igi elektra) kaj ne électriser ; Es-
peranto devas havi, efektive, du vortojn por traduki
tiujn du ideojn, tute malsamajn, unue « doni al ia
substanco elektrajn konstantajn proprecojn » kaj
due «-sorbigi momente per elektro ».

***
Oui ankoraii uzis ig kontraŭsence, pro manko de

afikso siguifanta « naski, produkti, sekrecii... ».

Ekzemplo : gutigi tradukas france goutter, laisser
tomber des gouttes, tiam kiam, pro ĝia kunmeto, la
vorto signifas « igi guton » se oni akceptas guto =
goutte.

Ni devas rimarki ke gutigi estas enkondukita
kiel duoblo de guti, per verkistoj de vortaroj, kiujn
tiu vorto « guti » ne koutentigis.

***

En la novaj vortaroj oui legas : lui = prendre en
location, kaj luigi = donner en location ; farmi =
affermer (prendre à ferme) kaj farmigi = donner à
ferme.

Se mi luas domon (si je prends en location), kiel
luanto, kaj tio per helpo de alia persono, de perulo
kiu aranĝas la aferon, « mi luigas la domon » ; tin
frazo ne signifas ke mi, posedanto, donas lue la
domon kiel oni devus traduki « mi luigas la domon »
por obei la vortarojn kiuj donas : luigi = donner en
location.

Tio okazas ĉar la sufikso ig ne povas montri la
interŝango de la rilato inter posedanto kaj luanto
aŭ farmanto.



Ĉu, ekzemple, oni povus diri : aĉetigi  = « vendi »
aŭ vendigi = « aĉeti ».

***
Sed la ĉefverko de la nelogikismo pri uzo de ig,

diras Doktoro Couturat, estas la verbo kulpigi.

Tiu verbo kunigas trioblan kontraŭsencon.
Unue, se ni dismetas ĝin logike, ĝi devus signifi

« igi kulpo » ĉar la substantivo kulpo estas la
priniitiva vorto.

Sed la kreintoj de la vorto aljuĝis al ĝi, arbitre,
la signifon : igi kulpa ; nu, kulpa ne povas logike
traduki la francan vorton coupable, se kulpo = faute.
Ni montros, pli malfrue, ke la vorto coupable devas
pere formiĝi, kun helpo de sufikso signifanta « plen-
igita per, provizigita per, ornamita per, enhavanta...
k. c. » (sufikso akceptita de Ido kaj Antido) ; cou-
pable povus ankoraŭ sin traduki, logike: « kulpinto »
devenante de kulpi =fauter, commettre une faute
= fari kulpon.

hine, akceptante korekton de tio, restas ankoraŭ
tiun gravegan kontraŭsencon : accuser (diri ke iu
faris kulpon) tradukita per « igi kulpa ».

Estus do sufiĉa kulpigi (accuser) iun por igi ĝin
kulpinta.

Kaj, oui ne povos plu diri ke iu dirata kulpinta
(accusé) ne estas pro tio mem vere kulpinta !

Tio estas kontraŭ la moderna leĝoscienco kiu
havas kiel sentencon ke « diraton kulpintan » oni
devas supozi ne vere kulpintan tiel longe ke li ne
estas kondamnita.

Konsekvence la Esperantista devenaĵo « kulp-
igi » estas duoble monstra, je la vidpunkto de
logikeco, kaj je la vidpunkto de moraleco.

Aliparte senkulpigi estas tute same falsa por
traduki absoudre aü excuser, kvankam tiu kunmetita
vorto estas iom pli korekta, se oni ĝin konsideras
kiel « igi sen kulpo ». Ni rimarku, flanke, ke la
verbo senkulpigi (absoudre) ne estas la malo de
kulpigi (accusee') sed de kondami (condamner).

Sed kulpigi ne povas traduki condamner, nek
accuser; oni povas ne nur kulpigi (accuser) sed
ankaŭ kondamni (condamner) nekulpulon, ĉar, se
li ne estas kulpinta, la juĝistoj ne havas povon
« igi lin kulpinta ».

La juĝisto), kiuj kondamnis Dreyfus, ne « igis lin
kulpinta », t. e. krimulo !

Reale, kulpigi estas unu el tiuj falsaj devenaĵoj,
kiujn Esperanto akceptis pro manko de difinita
radiko, kaj pro ekonomio malbone esplorita ; kiel
« almiliti, elrigardi » kaj kvanto da idiotismoj de
kunmeto.

{* *

Tiuj, kiuj deziras la venkon de la internacia
helpanta lingvo devas rapide forpeli tiajn di-
fektaĉojn kaj danki tiujn, kiuj montras ilin, estas
diri, en tiu ĉi okazo, la sekretariojn de la Delegacio
por elekto de internacia helpanta lingvo.

***
Klariginte la demandon, ni povas esplori la uzon

de i , kun radiko verba.
Ni konsideru, unue, neŭtran verbon, ekzemple

C'est comme si on disait aĉetigi pour vendre ou
vendigi pour acheter.

***
Mais le chef d'eeuvre de l'illogisme, dans l'emploi

de 1^;, dit le docteur Louis Couturat, est le verbe
kulpigi = accuser.

Ce verbe implique un triple contre-sens.
D'abord en le décomposant logiquement il devrait

signifier « igz kulpo », car c'est le substantif kulpo
qui est le mot primitif.

Mais les créateurs du mot lui ont attribué, arbi-
trairement, la signification de « igi kulpa » (faire
coupable) ; or 7e/ripa ne peut logiquement avoir le
sens de coupable si kulpo = faute. Nous montrerons
plus tard que coupable doit se former médiatement,
à l'aide d'un suffixe signifiant « plein de orné de,
contenant etc., » (suffixe admis par Ido et Antido); cou-
pable pourrait aussi se dire, logiquement, «kit/pi/do »
de kzelpi = fauter, commettre une faute.

Enfin, en admettant tout cela corrigé, il reste ce
contresens énorme : accuser traduit par « rendre
coupable»!

Il suffirait donc d'accuser quelqu'un pour le « ren-
dre coupable ».

Et il ne serait plus possible de dire qu'un «accusé»
n'est pas forcément « coupable »!

Ce qui est contraire au droit moderne, qui a comme
maxime qu'un accusé doit être présumé innocent
tant qu'il n'est pas condamné.

Ainsi le dérivé espérantiste « kulpigi » est double-
ment monstreux, au point de vue logique et au
point de vue moral.

D'autre part senkulpigi est tout aussi faux pour
dire absoudre ou excuser, bien que ce composé soit
un peu plus correct, si on le considère comme
signifiant: igi sen kulpo. Remarquons, en passant,
qu'absoudre n'est pas le contraire d'accuser, mais de
condamner.

Mais kulpigi ne peut pas plus signifier condamner
qu'accuser ; on peut, non-seulement accuser mais
condamner un innocent, et il ne dépend pas des
juges de le « rendre coupable ».

Les juges qui ont condamné Dreyfus ne l'ont pas
rendu coupable.

En réalité kulpigi est un de ces dérivés faux que
l'Esperanto a admis faute d'une racine appropriée,
et par une économie mal entendue; comme almiliti
= conquérir, elrigardi = avoir l'air, et bien d'autres
idiotismes de composition.

Ceux qui veulent la victoire de la langue auxiliaire
internationale doivent,s'empresser de la débarras-
ser de pareilles verrues, et remercier ceux qui les
signalent, c'est-à-dire, dans le cas présent, les
secrétaires de la Délégation pour le choix d'une
langue auxiliaire internationale.

***
Le terrain ayant été déblayé, nous pouvons abor-

der l'emploi de ig accolé à un radical verbal.
Considérons d'abord un verbe neutre, par exemple

morti = mourir. Que voudra dire « mortigi », si ig
signifie « rendre tel, transformer en, mettre dans
l'état de, sous forme de... »?

On pourra former les expressions:
rendre mourant 	 = igi mortanta
rendre mort 	 = igi mortinta
rendre devant mourir = igi niortonta

On devrait donc avoir les trois formes analytiques:
mortintigi, mortantigi, mortontigi.

Exemples: 111i inortontigas vin = je vous trans-
forme en quelqu'un devant mourir, (de mort non
naturelle).

Mortontigu tin= prenez toutes mesures pour qu'il
doive mourir (de mort non naturelle).

morlintigis lin = nu igis tin mortinta = je l'ai
transformé en mort = je l'ai tué.

Jusqu'ici on n'a pas poussé l'analyse aussi loin, et
l'on a réuni les trois formes intig, ante , ontig-, en
une seule, qui est simplement ig, et l'on emploie
mortigi avec le sens igi mortanta.

De même sidigi = igi sidanta = rendre assis etc.
Avec les radicaux de verbes intransitifs, qui n'ont

pas de passif, le sens du dérivé formé avec ig ne
présente pas d'équivoque; ce sens est nécessaire-
ment actif.

***
C'est avec les radicaux verbaux actifs que la

difficulté commence.
Prenons l'exemple t:onnu : mi manĝigas mian

ĉevalon.
Faut-il traduire : je fais manger mon cheval = je

donne à manger à mon cheval; ou bien: je fais
manger mon cheval = je donne mon cheval à man-
ger (à des hippophages par exemple) ?

Dans le lr cas il faudrait traduire, analytiquement:
mi inanĝanlig as mian ĉevalon ; dans le 2e : mi
»ianĝatigas palan ĉevalon, et l'indétermination coin-
mencerait à être levée.

Mais elle ne le serait pas encore complètement.
Ainsi si je veux dire: « je fais manger de l'avoine

à mon cheval », j'aurai comme traduction : « mi
rnanĝantigas mian ĉevalon avenon »; or cette con-
struction avec deux accusatifs n'est évidemment
pas recommandable, car il se présentera des cas où
l'on ne pourra déterminer à coup sûr quel est l'accu-
satif sujet (ou attribut) et l'accusatif régime (com-
plément direct).

Exemple : « nianĝantigas mian hundon porkon »,
pourra donner « 1116 igas mian Hululais ma'ii
porkon » (je fais manger du porc à mon chien) ou
bien « mi igas porkon manĝi mian hundon (jai
donné à un porc mon chien à manger).

Il faudrait donc, pour lever l'équivoque, faire
appel au bon sens, ou à l'ordre des mots.

L'exemple que nous venons de donner montre que
le bon sens ne suffira pas toujours; quant à l'ordre
des mots c'est un principe, et un bon principe de
l'Esperanto qu'il est libre, grâce à l'n du complément
direct.

Il en résulte qu'il faut éviter de telles phrases, et
modifier la traduction, ce qui est fort aisé.

Exemples :
mi igas ke mia ĉevalo manĝu (ou manĝas) avenon.
mi igas ke mia hundo manĝu porkon.
mi igas ke porko manĝu (ou manĝas) mian hundon.
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morti. Kion signifos mortigi, se ig signifas « fari
tia, aliformigi en, enkonduki en stato de, sub formo
de...»?

Oni povas formi la esprimojn :
igi mortanta
igi mortinta
igi mortonta

Oni do devus ricevi la tri analizajn formojn :
« mortintigi, mortantig i, mortontis i ».

Ekzemple : mi n,ortontigos vin = mi aliformigas
vin en iu mortonta (je nenatura morto).

Mortontigu lin = faru ĉion por ke li estu mortonta
(je nenatura morto).

Mi mortintigis lin = mi igis lin mortinta = mi ali-
formigis lin en iu mortinta.

Gis nun, oni ne analizis tiel detale, kaj oni kunigis
la tri formojn intig, antig, oiitig, en unu sola, kiu
estas simple ig, kaj oni uzas mortigi kun la senco
igi mortanta.

Same sidigi = igi sidanta, k. c , k. c.
Kun la verbaj netransitivaj radikoj, kiuj ne havas

pasivon, la senco de la devenaĵo formita per ig
prezentas nenian dusencon ; ilia senco estas nepre
aktiva.

***
Kun la verbaj radikoj aktivaj, la malfacileco

komencas.
Elektu la konatan ekzemplon : mi manĝigas mian

ĉevalon.
Ĉu oni devas traduki france : je fais manger mon

cheval = mi donas al mia ĉevalo ion por manĝi ;
aŭ : je fais manger mon cheval = mi donas mian
ĉevalon al iu, kiu ĝin manĝos (al ĉevalmanĝantoj
ekzemple) ?

Pri la unua okazo oui devus traduki, analize : mi
manĝanti,gas mian ĉevalon ; pri la dua okazo : mi
manĝatzgas mian ĉevalon, kaj la nedifino komencos
malaperi.

Sed ĝi ne jam tute malaperus.
Ekzemple se mi intencas diri : mi donas avenon

al mia ĉevalo, por ke mia ĉevalo manĝu, mi
tradukos: mi inanĝantinas mian ĉevalon avenon; nu
tiu formo kun du akuzativoj estas evidente ne
rekomendinda, ĉar okazos okazoj, kie oni ne povos
certe difini kia estas la akuzativa subjekto (aŭ
atributo) kaj akuzativa komplemento (rekta kom-
plemento).

Ekzemple : mi manĝantigas mian Hundon porkon,
oni povus traduki : mi igas mian hundon manĝi
porkon, aŭ : mi igas porkon manĝi mian hundon.

Estus do necesa, por malaperigi la dusencon,
rogi helpon ĉu de la logiko, ĉu de la ordo de 1'
vortoj.

La ekzemplo, kiun ni ĵus propouis, montras ke la
logiko ne ĉiam sufiĉas ; pri la ordo de la vortoj,
estas principo — kaj bona principo de Esperanto —
ke la ordo estas tutlibera, dank' al la n de la rekta
komplemento.

De tio rezultas ke oni devas eviti tiajn frazojn kaj
ŝanĝi la tradukon ; tio estas tre facila.

Ekzemple :
mi igas ke mia ĉevalo manku (aŭ manĝas) avenon.
mi igas ke mia hundo manĝu porkon.
mi igas ke porko manĝu (aŭ manĝas) mian hundon:
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ac *
Mais il y a des cas où l'on ne pourra éviter l'in-

détermination. On connait cet autre exemple clas-
sique : « mi presigas la presiston » et « mi presigas ta
libron. »

Dans le premier cas l:gi commande le presisto : •
dans le second il commande libro.

Si bien qu'en réunissant les 2 phrases en une
seule : « mi presii; as la presiston libron », on ne sait
pas si igi commande le presisto ou le libro ; en réalité
il commande les deux et crée une forme équivoque.

Cela provient de ce qu'il aurait fallu dire, analy-
tiquement :

mi presantigas la presiston
et mi presatigas la libron.

Et sous cette forme, cette fois impeccable, on
voit qu'on ne peut plus réunir les 2 phrases en une
seule de même forme ; on ne peut faire cette
réunion qu'en changeant la construction, et en
disant : mi igas ke la presisto presu (ou presas) la
libron; ou mi réas ke la libre estu presata de la presisto.

Pour pouvoir adopter la forme abrégée « mi pres-
igas, » il faudrait donc adopter un règle spéciale,
qui serait : « le suffixe is, accolé à un radical verbal
transitif, sous-entend le suffixe ant; alors il suffirait
d'employer explicitement le suffixe « at» en même
temps que i; quand le sens l'exigerait. »

On pourrait aussi proposer la règle autrement :
« le suffixe ig, accolé à un radical verbal transitif,
sous-entend le suffixe at; alors il suffirait d'employer
explicitement le suffixe « ant» en même temps que
ig quand le sens l'exigerait. »

Reste à examiner laquelle de ces deux règles il
convient de choisir. Remarquons bien qu'il ne s'agit
que des radicaux verbaux transitifs, c'est-à-dire
acceptant les deux voix : active et passive.

Or pour les radicaux verbaux intransitifs, qui
n'out pas de passif, (c'est-à-dire dont l'action ne
sort pas du sujet), il n'y a pas d'équivoque. Les
dérivés formés avec ces radicaux et ig ont néces-
sairement le sens actif, comme nous l'avons dit plus
haut :

mortigi = igi mortanta,
sidi; a = igi sidanta. .etc.

Il semblerait donc naturel, dit Couturat, de géné-
raliser cette règle, et de dire: « Le suffixe iç , accolé
à un radical verbal transitif, sous-entend le suffixe
ant, et forme des dérivés à sens actif; par suite
quand le sens serait passif on devrait employer le
suffixe at ».

Exemple: mi presigas la presiston
mi presatigas la ribron
'm marie gas mian ĉevalon
mi rnanĝatigas mian ĉevalon

Mais la règle ainsi formulée et appliquée, serait
contraire à l'usage de l'Esperanto actuel qui, dans
la plupart des cas (avec les radicaux verbaux tran-
sitifs bien entendu) a attribué à ig le sens de atig,
c'est-à-dire le sens passif.

Ce dernier sens a l'avantage qu'on peut construire

}C *

Sed ekzistas okazoj, je kiuj oni ne povos eviti la
nedifinon. Oni konas tiun alian klasikanekzemplon:
mi presigas la presiston, kaj : mi presigas la libron.

En la unua okazo, igi rilatas al « presisto » ; en
la dua, ĝi rilatas al « libro ».

Nu, kiam oni kunigas ambaŭ la frazojn en unu
sola : « mi presigas la presiston libron », oni ne
scias ĉu 1g trafas « presiston » aŭ « libron » ; reale
g-i trafas ambaŭ kaj kreas dusencon.

Tiel okazas pro tio ke oni devus diri, analize :

mi presantigas la presiston
kaj 	 mi presatigas la libron.

Kaj sub tiu formo, neatakebla, oni vidas ke oni
ne plu povas kunigi la frazojn en unu sola sub sama
formo ; oni nur povas fari tiun kunigon ŝanĝante
la konstruon kaj dirante : mi igas ke la presisto
presu (aŭ presas) la libron ; aŭ : mi igas ke la libro
estu presata de la presisto.

Por ke oni povu akcepti la mallongigitan formon
« mi presigas » estus do necesa akcepti specialan
regulon, kiu estus : « la sufikso ig, kun transitiva
verba radiko, enhavas ankaŭ senesprime la sufikson
ant » ; tiamaniere sufiĉos uzi esprime la sufikson
« at » samtempe kiel « ig » kiam la senco tion
postulas ».

Oni povus ankaŭ proponi la jenan regulon : « la
sufikso ig, kun verba radiko transitiva, enhavas
ankaŭ senesprime la sufikson « at » ; tiel sufiĉos uzi
esprime la sufikson « ant » samtempe kun ig, kiam
tiam estas necesa ».

Restas ankoraŭ por ekzameni, kiun el tiuj du
reguloj oni elektus taŭge.

Rimarku ja ke ni celas nur la transitivajn verbojn
radikojn, estas diri akceptantajn la du konjugaciojn:
aktivan kaj pasivan.

Ĉar pri la netransitivaj verbaj radikoj, kiuj ne
havas pasivon (tio estas diri de kiu la ago ne eliras
el la subjekto) dusenco ne ekzistas. La derivajoj
formitaj per tiuj radikoj kaj ig havas ĉiam la ak-
tivan sencon, kiel ni diris ĉi supre :

mortigi = igi mortanta
sidigi = igi sidanta k. c...

Estus do natura, diras Couturat, ĝeneraligi tiun
regulon kaj diri : « la sufikso ig, aligita al transitiva
verba radiko, anstataŭigas ankoraŭ la sufikson
« anta » kaj formas derivaĵojn kun aktiva senco ;
konsekvence, kiam la senco estus pasiva, oni devus
uzi la sufikson « at ».

= mi igas la presiston presi;
= mi agas ke la libra estas presata;
= je donne à manger â. mon cheval ;
= je donne mon cheval à manger.

Sed la regulo tiel formita kaj aplikata, estus
kontraŭ la kutimo de l' nuna Esperanto kiu, en la
plimultaj okazoj (kun transitivaj verbaj radikoj kom-
preneble) aljuĝis al ig la sencon « atig », estas diri
la pasivan sencon.

Tin ĉi senco havas superecon ĉar oni povas

le verbe avec 2 régimes, (le sujet et le régime du
verbe radical), ce qu'on ne peut pas dans l'autre cas.

Par exemple, on p e ut dire: uni presigas libron de
la Presisto = mi igas ke la libro estu ou estas presata
de la presisto = je fais imprimer le livre par l'impri-
meur.

Et l'on ne pourrait plus dire : mi presigas la
presiston libron.

Si « presigas » voulait dire « igi presanta », la
phrase « mi presigas libron de la presisto » voudrait
dire « je fais imprimer un livre de l'imprimeur
(appartenant à l'imprimeur) ».

Ce sens est rendu impossible si on admet que
presigas signifiera uniquement igi ata ; et alors le
de sera naturellement employé dans le sens de par
qu'il a après un verbe passif..

On serait donc conduit, si l'on voulait observer
l'usage le plus fréquent, à formuler la règle sui-
vante :

« Avec un radical verbal intransitif, ig signifie
igi-anta et engendre des dérivés actifs ; avec un
radical verbal transitif, signifie igi-ata et ferme
des dérivés passifs; si, avec un radical verbal tran-
sitif on veut former au moyen de ig un dérivé actif,
il suffira d'employer explicitement ana en même
temps que ig. »

Dans sa grammaire complète Esperanto, Mon-
sieur le professeur Aymonier est arrivé à cette
règle en cherchant simplement à codifier l'usage.

Si on l'adopte — et ceci est affaire entre la Délé-
gation et l'Esperantistaro quand celui-ci aura
nommé des représentants autorisés — si on
l'adopte, disons-nous, il faudra toujours employer
vidi;i, sciigi, koni,^i , komprenigi dans le sens passif,
et ne pourra plus dire; mi sciigas arnikon pri novaĵo,
mais seulement : »ri sciigas novaĵon al (ou de) amiko.

x**
Voici ce que Ido Propose (et non impose) pour !e

suffixe z*„.
Ce suffixe, joint à un radical nominal, forme des

verbes qui signifient : « rendre tel, transformer
en... ».

Exemples : viro = homme; virigi = rendre homme;
fianco = fiancé, fiancigi = fiancer ; pura = propre,
purigi — nettoyer ; f orta = fort, fortigi = fortifier.

Le suffixe i, joint à un radical verbal, forme un
verbe qui signifie « faire faire l'action », ou « mettre
dans l'état » exprimé par le verbe.

Quand le radical verbal est neutre (intransitif)
veni, molli, kotcri, dormi etc. le suffixe ig- a néces-
sairement le sens de igi-anta;
venigi = igi venanta = faire venir ;
mortigi = agi mortanta = faire mourir ;
koleri = igi koleranta = mettre en colère,irriter;
dormigi -= tgi dormanta = faire dormir.

Et, dans ces cas, le verbe dérivé en isi est actif
et a pour complément direct ce qui serait le sujet
du verbe radical :

konstrui la verbon kun du komplementoj (la sub-
jekto kaj la komplemento de la radika verbo), kion
oni ne povas fari en la alia okazo.

Ekzemple, oni povas diri : mi presigas libron de
la presisto = mi igas ke la libro estu aŭ estas
presata de la presisto.

Kaj oni ne plu povus diri : mi presigas la presiston
libron.

Se « presigas » signifus « ii presanta », la
frazo : mi presigas libron de la presisto, signifus :
mi igas presi libron apartenantan al la presisto.

Tiu senco fariĝas nepovebla se oni akceptus ke
« presigas » signifos unike « igi ata » ; kaj tiam la
« de » estos nature uzata en senco de la franca par,
kiun li havas kun pasiva verbo.

Oni estas do kondukita, se oni intencas observi
la uzon plej oftan, akcepti la sekvantan regulon :

«Kun verba radiko netransitiva,ig signi fas igi-anta
kaj naskas aktivajn devenajojn ; kun transitiva
verba radiko, ig signifas igi-ata kaj naskas pa-
sivajn devenajojn ; se, kun transitiva verba radiko,
oni intencas naski per ig aktivan devenaĵon, sufiĉos
uzi malkaŝe « ant » samtempe kiel « ig ».

En sia plena gramatiko de Esperanto, Sinjoro
pro fesoro Aymonier proponis tiun regulon, provante
simple le,ĝigi la uzon.

Se oni kia akceptas — kaj tio ĉi estas afero inter
la Delegacio kaj la Esperantistaro, kiam tiu ĉi estos
nominta aŭtoritatan reprezentantaron — se oni ĝin
akceptas, estas necesa ĉiam uzi : vidigi, sciigi,
kunigi, komprenigi, en pasiva senco kaj oni ne
povas plu diri : mi sciigas amikon pri novaĵo, sed
nur : mi sciigas novaĵon al (aït de) amiko.

Ido protonas (kaj tute ne altrudas) tion ĉi pri la
sufikso ig.

Tiu sufikso, kunmetata kun neverba radiko,
formas verbojn, kiuj signifas « igi tia, aliformigi
en... ».

Ekzemploj : viro, virigi = igi homo ; fianco, flanc-
igi = igi fianco ; pura, purigi = igi pura ; forta,
fortigi = igi forta.

La sufikso ig, aligita al verba radiko, formas
verbon, kiu signifas « farigi la agon » aŭ « enkon-
duki en la stato » esprimita de la verbo.

Kiam la verba radiko estas netransitiva (neŭtra),
veni, morti, koleri, dormi, k. c. la sufikso ig havas
ĉiam la senco de igi-anta ;

venigi = igi venanta,
mortigi = igi mortanta,
koleri = igi koleranta,
dormigi = igi dormanta.

Kaj, en tiuj okazoj, la verbo devenanta el igi estas
aktiva kaj havas, kiel rektan komplementon, tion,
kiu estus subjekto de la radika verbo :

mi venigis la medikiston = mi igis la medikiston veni = mi igis ke la medikisto
venis (aŭ estu venanta).

Au contraire, si le radical verbal est transitif 	 Kontraŭe, se la verba radiko estas transitiva



(vendi, sendi...), le suffixe ig signifie, conventionnel-
lement, igi-ata ;

vidigi = igi vidata = rendre vu
sendigi = igi sendata = rendre envoyé.

Et, dans ces cas, le verbe dérivé en igi a pour
régime direct le régime du verbe primitif ; pa%
exemple : au lieu d'envoler moi-même un livre, je
puis le faire envoyer par Pierre ; je dirai :

(vidi, sendi...) la sufikso ig signifas, laŭ interkon-
sento, igi-ata ;

vidigi = igi vidata,
sendigi = igi sendata.

Kaj en tiuj okazoj, la verbo devenanta per igi
havas, kiel rektan komplementon, la komplementon
de la primitiva verbo ; ekzemple anstataŭ sendi
mi-mem libron, mi povas rogi Petron, ke li ĝin
sendu, kaj mi diros :

mi sencligas libron de Petro = mi igas Petron sendi libron = mi igas ke Petro
sendas libron.

Ŝajnas al ni ke oni devas permesi laŭvole uzon
de la formoj plene analizaj, kiuj karakterizas klaran
kaj precizan lingvon kiel devas esti artifarita
lingvo, difinita por fariĝi la komuna lingvo, la dua
lingvo, sama por ĉiuj.

Ni dezirus ke oni eksperimentu sisteme, cluni ia
tempo, formojn havantajn nenian dusencon, nask-
antajn nenian dubon, eĉ la plej malgrandan.

Por tio, ŝajnas al ni ke la vorto, kun kiu oni metas
« ig » devus ĉiam esti neverba (substantiva aŭ
adjektiva) aŭ participa (adjektiva aŭ substantiv-
igita).

Ekzemploj : li ain.igis sian malamon = li ŝanĝis
sian malamon en amo.

Ŝi amantlgls sian malamikon
malamikon en amanto.

Si aniatigis sian malamikon
malamikon en amato.

= ŝi ŝanĝis sian

= ŝi ŝanĝis sian

Ŝi purigis la ĉambron = ŝi igis la ĉambron pura.

Li mortintigos sian patron, aŭ li mortantigos sian
patron, aü li mortonti;os sian patron, laŭ la tempa
nuanco, kiun oui intencos esprimi.

Kun la analiza formo, kiun ni dezirus vidi en
aplikado, eble oni vidus la finon de la nefineblaj
diskutoj kaj klarigoj, kiujn uzo de ig naskis kaj
•daŭros naski des pli ke Esperanto varbos novajn
adeptojn; tiuj ĉi, efektive, postulos klarigojn siavice,
pri tiu demando ne plene difinita ĝis nun. La ek-
sperimento estas do provinda.

***
Nia proksima artikolo traktos la sufikson iĝ.

B. S.
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Avec cette règle mi mcznĝi,gas mian ĉevalon ne
peut signifier que mi igas mian ĉevalon esti manĝata

mi igas ke mia ĉevalo estu (estas) manĝata.

Si l'on veut dire : je fais manger mon cheval = je
lui donne à manger, on traduira : mi igas manĝi
mian ĉevalon ou mi igas mian ĉevalon manĝi.

Le suffixe ig— dit toujours Ido— peut servir de
radical et former le verbe igi = faire, dans le sens
de rendre, ou dans le sens de faire faire.

Exemple : iiij lias vitron nerompebla = je rends
le verre incassable ;

Mais si l'on veut dire: je fais, je fabrique du verre
incassable, il faudra traduire : « mi f aras, mi
fabrikas vitron nerompeblan ».

De même le verbe igi peut avoir pour régime une
proposition; exemple: mi igas mian ĉevalon manĝi
avenon = je fais manger de l'avoine à mon cheval.

Mais il ne faut pas employer i<e i dans le sens de
contraindre, obliger, forcer.

La phrase: « il fit manger à son épouse › coeur
de son amant », peut avoir 2 significations, selon
que l'épouse a mangé sachant ou ne sachant pas ce
qu'elle mangeait.

Si elle ne savait pas ce qu'elle mangeait il faut
traduire:
li iggis sian edzinon manĝi la koron de ŝia amanto.
Si elle a été obligée de manger, sciemment, le

coeur de son amant, il faut traduire:
li devigis sian edzinon manĝi la koron de ŝia amanto.

*x*

Voilà les propositions de Ido en ce qui concerne
ig-; nous les avons exprimées en les rapportant à
l'Esperanto actuel, tandis que Ido traite la question
en employant « l'Esperanto mis au point »; nous
reviendrons là-dessus eu temps voulu.

Antido s'exprime comme suit : — ig avec un
radical verbal signifie « faire »: dormigi = faire
dormir; avec un radical non verbal, signifie « ren-
dre »: beligi = embellir (rendre beau).

***
Cette proposition de Antido est certainement

insuffisante.
Quant aux propositions de Ido nous ne les consi-

dérons pas comme tout à fait satisfaisantes.

Kun tiu regulo la frazo : mi manĝigas mian
ĉevalon, povas nur signifi ke mi igas mian ĉevalon
esti manĝata = mi igas ke mia ĉevalo estu (aü
estas) manĝata.

Se oni intencas diri ke mi donas nutron al mia
ĉevalo, por ke ĝi manĝu, mi tradukos : mi igas
manki mian ĉevalon, aŭ mi igas mian ĉevalon
manĝi.

La sufikso ig — ankaŭ diras Ido — estas uzebla
kiel radiko, kaj formas la verbon igi, en senco de la
franca rendre, aû en senco fai;e faire.

Ekzemplo : mi igas vitron nerompebla = la vitro
estos nerompebla, dank' al mia faro.

Sed se oui intencas diri ke la fabrikado de spe-
ciala vitro, kiu estas nerompebla, estas mia, mi
tradukos: mi faras, mi fabrikas vitron nerompeblan.

Sanie la verbo igi povas havi, kiel rektan kom-
plementon, propozicion ; ekzemple : mi igas mian
ĉevalon manĝi avenon.

Sed oni ne devas uzi ig en senco de devigi, trudi,
altrudi perforte.

La frazo franca « il fit manger à son épouse le cœur
de son amant » povas havi du signifojn, laŭ scio aû
nescio de la manĝantino, pri tio kion ŝi manĝis.

Se ŝi ne scias kion ŝi manĝas, oni devas traduki :
li igis sian edzinon manĝi la koron de ŝia amanto.
Se ŝi estas trudita manĝi, sciante tion, la koron

de iu, kiu amis ŝin, oni devos traduki :
li devigis sian edzinon manĝi la koron de ŝia

amanto.

Tiaj estas la proponoj de Ido rilataj al ig ; ni
prezentis ilin rilate al la nuna Esperanto, tiam kiam
Ido esploras la demandon uzante la « Esperanton
plibonigitan » ; ni reekzamenos tion en oportuna
momento.

***

Antido diras : —ig, kun verba radiko, signifas
« fari » : dormigi = fari ke oni dormu ; kun neverba
radiko, ĝi signifas igi tia : beligi = igi bela.

* x`*
La propono de Antido estas certe nesufiĉa.

Pri la proponoj de Ido ni ne konsideros ilin
plene kontentigantaj.

Il nous parait qu'il faut laisser facultatif l'emploi
des formes pleinement analytiques, qui sont carac-
téristiques d'un langage clair et précis, comme doit
être la langue artificielle destinée à devenir la
langue commune, la langue seconde la même pour
tous.

Nous voudrons voir expérimenter systématique-
ment, pendant un certain temps, des formes ne
prêtant à aucune ambiguité, ne provoquant aucun
doute, même fugitif.

Pour cela il nous semble que le mot auquel on
applique ig devrait être toujours nominal (substan-
tif ou adjectif) ou participe (adjectif ou substantifié).

Exemples : Il a transformé sa haine en amour ;
li amigis sian malamon = li ŝanĝis sian malamon
en amo.

Elle a transformé son ennemi en amant : Ai
ainantigis sian malamikon = ŝi ŝanĝis sials rrial-
arnikon en amante.

Elle a transformé son ennemi en adoré : Ai
amatigis sian ,nalamikon = ŝi ŝanĝissian malamikon
en amato.

Elle a nettoyé la chambre : Ŝi purigis la ĉambron
= ŝi igis la ĉainbron pura.

Il fera mourir son père : Li mortintigos sian
patron, oti 11 mortantigos sian patron, ou li mortont-
igos sien patron, selon la nuance de temps qu'on
voudra exprimer.

Avec les formes analytiques que nous souhaite-
rions voir mettre en expérience, on verrait peut -

être finir les interminables discussions et consulta-
tions que l'emploi de ig a fait surgir et continuera
à faire surgir au fur et à mesure que l'Esperanto
fera de nouveaux adhérents ; ces derniers, en effet,
ne manqueront pas de revenir à leur tour, sur cette
question non déterminé à fond jusqu'ici. L'expé-
rience vaut d'être tentée.

*:* *

Le suffixe iĝ fera l'objet de notre prochain article.

B. S.

EL LA GAZETOJ.
La ĵurnalo «Germana Esperantisto » de la Febru-

ara monato enhavas du gravajn artikolojn, skribsig-
nitajn cle du el la plej sindonemaj samideanoj : Dr°
Otto Liesche kaj Jean Borel.

La artikoloj estas ambaŭ tro longaj por ke ni
reproduktu ilin plene; sed ni citas kelkajn para-
grafojn kiuj interesos certe la tutan mondon
esperantistan.

El la artikolo de Dro Otto Liesche, titolita : La
nuna situacio.

kiuj nekoutrolate kaj diversmaniere ŝanĝas la naciajn lingvojn.

Kontraŭ al tiuj ĉi decidoj d e la i)elegacio tre granda parto de
la Esperantistoj respondas, ke tute nenia rontpanta ŝati o estas
necesa, ke Esperanto jam sufiĉe pruvis sian plenan praktikan
perfektecon, la sole utilan. La plej ►nulto da Esperantistoj ne
malkonfesas la necesecon de plua evolucio. Sed la hodiaŭa
Esperanto jam plene suliĉas al tiu neceseco eĉ tiel boue —laŭ
la opinioj de multaj — ke la disvolvigo povos farmi por Ĉiam
ineni kaj sen diskutado.

Kiel dirite, mi ne povas aprobi tiun ĉi lastan, ekstreman vid-
i: iL ktun. i'li grava ŝajnas  la demando : Cu la proponoj de la
Dcicgacio — kvankam grandparte teorie bonaj kaj logiliaj —
estas sufiĉe gravaj, por riski la rompon de kelkaj gramatikaj
formoj, por rekonduki la lingvon, ja ni tiel sukceso uzatan, en
la staton de necerta diskutado ?

Tamen ne estas refuteblc. ke certaj riproĉoj kaj proponoj
ĉiam estas ripetataj de la plej diversaj amikoj kaj kontraŭuloj
de Esperanto ; kaj duboj pri la samaj punktoj ĉiam ree estas
esprimataj de la kontencautoj. Tiuj punktoj grandparte koiu-
c•idas ankaŭ Tiun la decidoj de la Dcicgacio.

Tamen grava diferenco ekzistas inter la naciaj lingvoj kaj
artefarita lingvo internacia. La evolucio de la naciaj lingvoj
estas io origino• natura, plej ofte nekontrolata kaj sekve neregula
pro la influo de diversaj faktoroj. 1 n ternacia I i ngvo nepre

kiel devas cvolucii kontrolate kaj regule. Ci devas sekvi
la generalajn direktojn de la natura lingva evolucio, sed gi ne
devas submetigi al la multenotnbraj okazaj kaj lokaj faktoroj,



fakto ne devos trotnulte ĉagreni nin; ni povas havi hom o n
konfidon ke interkonsento fine farikos, ear la diferencoj inter
ambaŭ sistemoj ne povas esti tiel grandegaj, lie ili malhelpu
renkonton de la du vojoj, se ambafi partioj, post faritaj sportoj,
montras iom da reciproka bonvoleco. Ni ja ĉiaj antaŭenir'as laŭ
fundamentaj eterne veraj principuj kaj eiuj celas al la sama
idealo.•

Ni ĉerpas el la revuo « Espero Katolika » :

PNO1lEN ADO USA LA GAZETOJ.

La demando pri reformoj estas nune la plej granda priokupo
de l' Esperantistaro. Tamcat multaj gazetoj ne parolas pri ai•
Ŝajnas, ke oni volas pritrakti la demandon en profunda, mistera
silento, sen konigi al l:, Esperantistaro la argut')rntojn por kaj
konis~ la reformoj. Le jaleco postulas, laii ni, ke nia gazeto
ntetû antaii la okuloj de la legantoj ĉiujn dukumentujn de la
proceso. "Tial ni citas hodiaŭ el la gazetoj nur la artikolojn. I:iuj
rilatas al agado (le la Delrflurio kaj al la demandu pri reformoj
en Esperanto. Niaj legantoj povos tiamanicre fermi mem sian
opinion.

Ni ne volas influi sur la j u e,o de niaj legantoj. Ni nur rimark-
igos, post nia l'r(,ntrnado, lie la kuntraüreformaj gazetoj liveras
argumentnju ne-lingn(rju (lideleco, Fundamento, nudoportun-
eco, kontest( pri l' aütoritato (le la Dclegacio, ktp.); la gazetoj,
kiuj almenaŭ gajnas favoraj al la reformoj, diskutas la deman-
don per lingvaj argumentoj (ekz. R('lgu Sonorilo). — En tia
demando oni povas vere diri, lie ne la nombro, sed la kuutpelen-
lecu de 1' opilliant(j havas ian signifon.

Prof. E. Limr,.

. Post artikolo raportanta pri la ĵurnalo Fiogres,
organo de Jdrom Neutral, prof. E. l4iine konkludas
tiele :

Oni vidas, ke Idioin \'eulrul estas serioza konkuranto (le
Esperanto, kaj lie la aligo de Ncutralistoj al la l)elcgacia decido
ŝajnas tre facila kaj tre « probabla ».

La revuo « Espero Pacifista » prezentas artikolon
pri la Delegacio kaj tiel konkludas :

La konstanta komisio, kies tasko estas do daürigi la agadon
de la komitato kaj intcrkonsenti kun la Lingva Komitato, kon-
sistas el la estraro, S-roj Ostwald, hlaudoin de Courtenay,
Jespersen, Lean liaj Couturat, al kiuj la komitato aldonis S-run
de Heaufront.

Ni esperas firme ke la dezirata konsentu estos baldaŭ starigata
inter D-ro Zamenhof, la Lingva Komitato kaj la Delcgacia
Komitato, kaj ke per unuigitaj fortoj ni atingos la detinitivan
venkon por la bona de la homaro.

La Societo « Espero » en Peterburg -o, sciigas ke
ĝia nova, tute Esperanta loĝejo estas Nikolaerskaja
str. 33, loĝ. 24. La prezidanto estas nur Sr° D. D.
Valkov kaj la sekretario S(° A. D. Egert-Egede.

Pola ĵurnalo por kuracistoj : « Glosu Lekarzy »
komencos de marto 1908 esperantan fakon por in-
ternacia korespondado de kuracistoj kaj invitas
ĉiujn samideanajn kuracistojn partopreni tiun
rubrtkon.

Sin turni sub adreso : Dr° Szczepan Mikolajski,
ul. Sniadeckich 6, Lwow, Aŭstrio-Galicio.

La Adriatika Ligo Esperantista intencas fari, eble
en komenco de Aprilo, ekspozicion por vivigi la
movadon en la regiono. Ĝi ricevos plezure la
taŭgajn propagaudilojtl, kiuj estus senclitaj al ĝia
sekretario inĝeniero E. Mihich, Plasse -Stranga 77,
Fiume (Hungarlando).

El cirkulero de la Grupo I3erlina de la Gertnana
Esperantista Societo ni ĉerpas : Ni intencas kiel
eble plej ofte raporti en Esperanto pri la interna
vivo de nia grupo. La fakto, ke ni havas en nia
kluba presejo nur po unu g kaj ĵ, ne malhelpos
detalajn kaj bonstilain raportojn sen supersignitaj
literoj 

La cirkulero estas redaktata sen uzo de super-
signitaj literoj.

DEZIRAS KORESPONDADI,

S' ° Leon Andersson, ano de la Klubo Esp. de
laboristoj, Vesttnannagatan, 46, IIII Stockholm.

Sro Emilio Clouzet, Zabala, 24, Montevideo (Uru-
guay).

Sr° Volta Briggs, per poŝtkartoj ilustritaj, 2700
Hickman Avenue, Rt. 1, Des Moines, Iowa, U. S. A.

TRA LA MONDO ESPERANTISTA
KELKLiNIAJ NOVAJOJ.

Ni ricevis de la Centra Oficejo, tro malfrue por
ĝin reprodukti en tiu ĉi numero, leteron skrib-
signitan de L. L. Zamenhof; ni publikigos ĝin en nia
proksima numero.

Ni publikigos ankaŭ leteron de la sekretario de
la Esperantista Centra Oficejo, kiu malklarigas pli
kaj pli la rolon de la Oficejo. Oni scias, aŭ nescias,
ke Centra Oficejo, al kiu oni komisiis disdonon de
« broŝuroj Ido al kelkaj esperautistoj speciale
elektitaj » esploris malrajte tiun broŝuron kaj
publikigis sian opinion en diversaj ĵ urnaloj, ekzemple
ni trovas tiun opinion en la ĵurnalo « Antaŭen
Esperantistoj » no► 5, pago 71a.

Tion la Centra Oficejo nomas utilajn informojn!
Eble jes, sed ankaü maldiskretaĵoj.

Leipzig. Paska antaŭfoiro okazos komence de
marto kaj multe da eksterlandanoj malfacile trovas
loĝejon, ĉar kutime tro multaj aêetantoj kaj vend-
istoj alvenas. Tial oni bonvole sin turnu al : Espe-
rantista Konsulejo, Leipzig, Kupfergasse, Laden 20.
Ĝi estas malfermata ĉiutage de 9-6 kaj oni povas
ricevi tie-ĉi sciigojn pri loĝejoj, pri hoteloj (ankaŭ
malkaraj) kaj pri aliaj aferoj rilate al paska foiro.

Ankoraŭ nova ĵurnalo : Tutmonda Espero, ĉiu -

monata revuo, organo de la Kataluna Esperantist-
aro. Ni salutas la novan revuon kaj deziras al ĝi
longan kaj feliĉan vivon. Unu numero kostas fr. 0.35
stil. 0.14, la jara abono estas 3 frankoj sm. 1,20. Sin
turni al la Aministracio : Paradis 12, principal,
Barcelona.

En Limoges, Franclando, la Esperanto-oficejo
estas preta sendi ĉiujn sciigojn pri urbo, regiono,
produktajoj de la lando, k. t. p. Sin turni al Esperanto-
Oficejo, Limoges (France) ; tiu adreso sufiêas.

KRONIKO DE LA GRUPOJ.
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Ne gajnas sage, sen esploro) forjeti 1., proponajn, kiuj t'iarn
ripetiras liaj verŝajne ripelikos. Eĉ se ili ne havus gravecon por
la praktika uzaclo. tarnen ili estas gravaj por la eukundulu) kaj
ladisvastiko de Esperanto. Certe kelkaj ekstcrajoj de nia lingvo,
kiuj tule ne tusas triajn priltcil►ojn tekz. la supersignitaj 1iteroj)
malhelpas rimarkc•blt• la rapidan disvastigon.

El la artikolo de Jean Borel, titolita : Pri reformoj.

Pro tio, multaj el niaj sanaidcanoj rigardas, kiel pekon konh'ai3
nia celado ĉiun iniciativon, kiu citas proponi pli bonigojn en la
lingvo, far ili vidas en ai danrcron por nia unucc•u. Tiu Ci vid-
maniero estas ja lute logika kaj komprcnebla, mi longe opiniis
sanie kaj auko•aii nttrt tre respektas tiun prijuj;on. Tamen, post
matura pripensacfo, mi alvenis al la konkludo ke nia tideleco al
la esperantista unucco, kia ajn sincera ki estas, ne devas mal-
helpi 1r11: libere pripeltsi, rigardi ĉirkaü ni, malfermi la orelojn
kaj aŭskulti, kion cblaj kritilcantoj de nia lingvo parolas, Tio Ci
certe ne devigas nin sekvi iliajn konsilojn. Plej ofte, kiel jam
centt'ojc okazis, ni konstatos, ke la kritikoj lute ne estas pravi-
gitaj, liaj ke ni povas ilin tre facile refuti. Sed ankatt povus
okazi ke, en la kvanto, estas bonaj kaj pravaj kritikoj; tiujn ni
ne devas Inalgati. Troa linio al la aludita danger () igus ni n fali
en alian same gravan I albonajon, tiun de senprogresa restado.

En la reformoj proponitaj, prupunataj kaj pr(rpunutaj al la
Esperantistoj ni devas distingi du kategoriojn : 'l'injn, kiuj oni
povus enkonduki facile. iom post iom kaj sen rompo per kvazaü
t' attira evoluciu kaj tiujn, kiuj necesigus rompon kaj revolucion.
La unuaj rilatas precipe al la vortaro : altlouu de novaj vortoj.
eĉ aiiksoj, korektado de nedubeblaj eraroj en vortoj ad de
ncbonaj formoj; la duaj rilatas esence al la gramatiko kaj al la
fundamentaj principoj de la lingvo.

la unuaj, se Dt0 Zamenhof iuterkonsente Lon la esperan-
tista aülord:1ln decidus proponi serion da plibonigoj zurgeme
elektitaj kaj pripcnsitaj, estas ce rte, ke oni enkondttkus ilin tre
facile, preskaii nesenteble. Per paralela uzaclo de la i alnovr:j
kaj novaj formoj, h i fi la ideo de 1)r'a Zamenhof, kaj sendeviga
altroda de la novaĵoj oni senrompe atingus la celon. La Espc-
rautlistoj, kutimante iom post ion:, eê ne rimarkus la ŝanj;on
kaj ili ne scnkuragikus, kiel tio okazus per subita, perforta
transi1(). Tiu evolucia period( povus dadri pli-malpli longe lad
la cirkonstancaj, l?i estus la plej taŭga rimedo por praktiko
clprovi la novajn formojn, kiuj estus poste delinitive adoptataj
se ili montrigis plene taiigaj. La esperanta gazetaru farigus tute
nature la « elprovejo » de la reformoj kaj intertempe, dum la
transira epoko, la oficiala lingvo restus nia nuna « fundamenta»
Esperanto.

•Se interkonsento ne 1•al'iĥos tuj (le la komenco inter la Espe-
rantistaro kaj la Konstanta Komitato de la Delegacio, kiu
proponas al ni reformajn, povus okazi, ke ni havas dum kelka
tempo du paralclajn, pli-malpli similajn lingvojn, eble et' sub
la sama nomo Esperanto. Ra - a lt kan) l;i estus bedaürinda, tiu

Ilustrita Revuo TRA LA MONDO.
JUIi11(11'O.

ÔENERALA PLANO KAJ $NHAVO.

Diversajoj : La Malaperu de la l•sonaj Arbaroj, de C. E.
Ran(lull (C'nuigitaj Ŝtaloj de A:nerilio).

Teatro : Kaprico, de Al/re(1 (Ir Musset, tradukita de J. 1 loarens
(F ra nctt.jo).

Felietono : La fratoj de Mowgli, cl « la libro de la punglo », de
Rtr(lrlard Kipling, tradukita de C. IV. O.ren/ord
(Anglujo).

Ĉiulanda literaturo La lletantorl'ozo, Turka tabelo, esperant-
i;ita de P. Oresko/ (iŝulgarujo).

Virina paĝo: La Modo. de llokscatu (Franc•ujo).
Infana paĝo : Kruĉo-Palaceto, cl la rusa lingvo tradukis

Rvinunoti 1•'renkcl (Siberujo).
Sciencoj : La Aerveturadu, de P-ru Marcel Finoj (Francujo).
Pri Esperanto : La « Delegacio n kaj Esperanto, de düry.

3lc,nlrosicr. Kroniko, Ribliografiu.
Miksajoj : K(►nkurso pri senparolaj bildoj.

Bruxelles. — Le groupe « Pioniro » annonce quel-
ques causeries en Esperanto qui auront lieu à
8 1/2 heures du soir aux dates suivantes :

5 février. M. le lieutenant Cardinal :
Forêts, chasse et pêche.

12 février. Mademoiselle De Luyck :
La Campi ne.

19 février. M. l'abbé Austin Richardson :
Les difficultés des voyages.

26 février. Mademoiselle Cl. Simon :
Les bas -bleus.

Le local actuel du groupe est : Hôtel de Cologne,
rue de la Fourche no 17.

St. Gilles. — Le mardi 4 février le commandant
Ch. Lemaire, Président de la Ligue espérantiste
belge a conférencié à l'Extension universitaire
belge, section de Saint-Gilles. Un nouveau noyau
espérantiste va se former à la suite de cette con-
férence.

Bruxelles. — La grupo « Pioniro » anoncas
kelkajn paroladetojn, kiuj okazos je la 8 1/2 horo
vespere dum la sekvantaj tagoj :

5a de Februaro. Sr° leŭtenanto Cardinal:
Arbaroj, ĉasado, fiŝkaptado.

12a de Februaro. Fin° De Luyck :
Kempenlando.

19a de Februaro. Sr° abato Austin Richardson
La malfacilaĵoj de la vojaĝo.

26. de Februaro. Fin° Cl. Simon :
Kleraj virinoj.

La nuna sidejo de la grupo estas : Hôtel de
Cologne, rue de la Fourche n° 17.

St. Gilles. — Dum la mardo 4a de Februaro, koman-
dant Ch. Lemaire, Prezidanto de la Belga Ligo
Esperantista paroladis ĉe la « Universitata Belga
Disvastigo » sekcio en St. Gilles. Nova esperantista
centro formiĝos dank'al tiu parolado.

BELGA LIGO ESPERANTISTA.

La Komitato de la Ligo kunvenis en Bruselo dum
la 9a februaro. Grandnombro da komitatanoj ĉeestis.
Ni detale raportos pri ĝi en nia numero de la la de
marto; la ĉefa temo de la tagordo estis ekzameno
de la nuna lingva: situacio. Kelkaj grupoj jam dis-
vastigis ilian opinion per cirkuleroj, aliaj prezentis
voĉan raporton, sed nenia konkludo ĝis nun okazis.

Ni reproduktos en nia proksima numero serion
da dokutnentoj, raportoj, leteroj, k. c. De nun ni
vokas atenton de niaj gelegantoj al tiu grava flanko
de la demando.
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Le groupe « Antaŭen » est maintenant affilié à la
Fédération post-scolaire de St. Gilles; il se réunit
tous les samedis à 9 à 10 heures du soir. L'organe
officiel de la Fédération nous informe que le cours
gratuit de M. Verbanck prospère; trente élèves des
deux sexes le suivent régulièrement et afin qu'ils
puissent se perfectionner dans la langue, le groupe
a fondé un embryon de bibliothèque.

Nivelles. — L'administration communale a donné
au groupe local, la jouissance des locaux de l'école
communale de la rue de Charleroi. Comme suite,
M. L. Delatte, secrétaire du groupe, a commencé
deux cours : tous les dimanches à 10 heures du
matin et tous les samedis à 201; 4 heures (8.15 du
soir). Ils ont commencé dès le 8 février : chacun
applaudira à la courageuse initiative de M. Delatte
et de ses amis du groupe.

Liége. — Monsieur O. Orban, professeur à la
Faculté de droit et à l'Ecole spéciale de Commerce
de l'Université de Liége, a accepté la présidence
d'honneur du Groupe Espérantiste liégeois.

Le groupe prépare une soirée littéraire et musi-
cale qui aura lieu vraisemblablement à la fin de
mars; niais avant cela il organise une conférence
contradictoire à laquelle sont spécialement invités
nos adversaires, elle aura lieu. le 24 février à 8 112 h.
du soir, au café « Terminus » Boulevard d'Avroy
n° 14-16.

Beyne Heuzay. — Le 14 janvier s'est fondé un
groupe local sous la présidence de M. H. Dupont ;
il a choisi comme titre : I3eyne-Heuzay en avant !
et a immédiatement ouvert un cours dans le local
de l'école communale pour filles. Le président, qui
est aussi le professeur, enseigne selon la méthode
Berlitz. Le groupe comprend actuellement 48 mem-
bres. Une délégation du groupe liégeois assistait à
l'ouverture du cours et M. FI. Ansiaux, au nom de
tous, souhaita la bienvenue dans le monde Espéran-
tiste et une vie prospère au nouveau né.

Cuesmes. — I,a Société « Cuesmes-Expansion »
avait organisé le 2 février un concert avec con-
férence sur l'Esperanto. L'orateur était M. le lieu-
tenant M. Cardinal, qui est Cuesmois.

Il est superflu d'affirmer le succès et du conféren-
cier et de son sujet. Conformément au désir exprimé
par lui, le produit des entrées sera réparti entre les
trois écoles de garçons de la commune, afin de
permettre aux élèves les plus méritants de chaque
classe de visiter l'une de nos grandes villes.

Antwerpen. — De « Volkstribuun », dagblad van de
Federatie der Vakbonden, wijdt in haar nummer
van 14n Januari j .. 1. een zeer vleiend artikel aan de
voordracht over Esperanto, die de heer Van der
Biest Andelhof den vorigen dag vôôr een honderd-
tal leden van den Antwerpschen diamantwerkers-
bond (A. D. B.) had gehouden. In het nummer van
16" Januari behelst gezegd blad onder het hand

-teeken « 'Marcus Carolus» een zeer goed geschreven
en flink doordachte bijdrage over de noodzakelijk-
heid eener wederlandsche taal, vooral met het oog
op de wereldcongressen van de machtige gilde der
diamantbewerkers.

La grupo « Antaŭen » estas de nun aligita al la
«Federacio post-lerneja » de St. Gilles; ĝi kunvenas
ĉiusabate de la 9a ĝis la 10" vespere. La oficiala
organo de la Federacio sciigas al ni ke la senpaga
kurso de SFO Vcrbanck bone sukcesis ; tri dek ge-
,ernantoj éeestas regule kaj por ke ili povu per-
fektiĝi en la lingvo, la grupo ekstarigis bibliotekon.

Nivelles. — La urba administracio permesis al la
tiea grupo uzon de la loko de komunuma lernejo de
la « rue de Charleroi». Konsekvence, Sr" L. Delatte,
sekretario de la grupo, komencis du kursojn : ĉiu-
dimanĉe je la 108 matene kaj êiusabate je la 20 a horo
kaj kvarono (8.15 vespere). Ili jam komencis de la
Sa Februaro; ĉiu aplaildos la kuraĝan iniciativon
de S*° Delatte kaj de liaj samgrupanoj.

Liége. — ST0 O. Orban, profesoro ĉe la Fakulto de
•leĝoscienco kaj ĉe la Speciala Lernejo de Komerco
de la Universitato en Liége, akceptis la Honoran
prezidon de la Lieĝa Grupo Esperantista.

La grupo preparas literaturan kaj muzikan feston
kiu verŝajne okazos je la fino de marto; sed antaŭe
ĝi organizas kontraŭdiran paroladon al kiu estas'
speciale invititaj niaj kontraŭuloj, ĝi okazos duin la
24a de Februaro, je la 8 1,2 horo vespere, en kafejo
« Terminus » Boulevard d'Avroy n°j 14-16.

Beyne-Heuzay. — La 14an de Januaro okazis fon-
don de la tiea grupo sub prezido de S1 0 H. Dupont;
ĝi elektis la titolon : Ileyne-Heuzay antaŭen ! kaj
tuj malfermis kurson en loko de la komunuma
lernejo por fraŭlinoj. La prezidanto, kiu estas ankaŭ
la profesoro, instruas laŭ la methodo Berlitz. La
grupo enhavas nun 48 membrojn. Delegacio de la
Lieĝa grupo ĉeestis la malfermo de la kurso kaj
Sr" FI. Ansiaux, je la nomo de ĉiuj, deziris al la
novnaskita bonvenon en la Esperanta mondo kaj
prosperan vivon.

Cuesmes. — La societo « Cuesmes-Expansion »
organizis dum la 2 a de Februaro, koncerton kun
parolado pri Esperauto. La parolanto estis S'° leŭ-
tenanto M. Cardinal, kiu naskiĝis en Cuesmes mem.

Ne estas necesa certigi la sukceson de la parol-
auto kaj de lia temo. Laŭ lia deziro la enspezoj de
la festo estos disdonitaj al la tri lernejoj por fraŭloj
de la komunumo, pur helpi la lernantojn la plej
indaj el ĉia klaso ke ili vizitu unu el niaj ĉefaj urboj.

Antverpeno. — La ĵurnalo « Volkstribuun » (Popola
tribuno), organo de la federacio de la profesiaj
ligoj, skribas en sia numero de la 14" de Januaro tre
laŭde pri la parolado, kiun Sr" Van der Biest-An-
delhof faris la antaŭan tagon al cento da anoj de
la Antverpena ligo diamantista (A. L. D.). En la
numero de la 161 de Januaro la dirita gazeto enhavas
super la subskribo « Marcus Carolus », tre bone
skribitan kaj inteligente pripensitan artikolon pri
la neceseco de internacia lingvo, precipe celantan
la tutmondajn kongresojn de la potenca korporacio
de la diamantlaboristoj.

Men weet (zie het voorlaatste nummer der B. S.),
dat in de laatste wereldvereeniging der diamantbe-
werkers, gehouden te Stuttgart, de heer J. Groesser
een voorstel heeft doen stemmen, strekkende om
het Esperanto als onderlinge taal te gebruiken bij
het internationaal congres der diamantbewerkers,
dat in 1909 te Amsterdam zal plaats hebben. Om
tot de bereiking van dit doel bij te dragen heeft de
A. D.B. op 7n Februari een en leergang van Esperan-
to geopend,waar ditmaal de Zamenhofsche taal niet
zal onderwezen worden als eene liefhebberij, als
een sport, maar uit wezentlijke, onmiddellijke nood-
zakelijkheid. De A. D. B. heeft de inrichting van
zijnen Esperantoleergang aan zijne zustervereeni-
gingen medegedeeld, opdat in alle landen zijn
voorbeeld worde gevolgd en het voorstel van den
heer Groesser zijn practische oplossing erlang-e.

— De meeste Antwerpsche nieuwsbladen hebben
dezer dagen de invoering van het Esperanto bij de
lagere scholen van Rijsel gemeld, alsook den bijval
onzer geliefde taal bij het Frankfurter kongres ter
bevordering der zondagsrust en hij het internatio-
naal vredescongres te Munchen. Onder deze dient
eervol vermeld te worden « Le Nouveau Précurseur »
die zich lang onverschillig, om niet te zeggen vij-
andig, aan onze zaak heeft getoond.

Deze opname is vooral te danken aan de bemoei-
ingen van hen middenkomiteit der Antwerpsche
esperantische groepen, dat voortaan nu en dan
aan de plaatselijke dagbladpers de wetenswaar-
digste inlichtingen over den vooruitgang van het
Esperanto zal mededeelen.

— Een zeer lofwaardige propaganda voor het
Esperanto maakt het pedagogisch maandschrift
« Ons Woord », dat in zijn Februarinummer een zeer
lezenswaardige briefwisseling in Esperanto (met
nevensgaande Vlaamsche vertaling) opneemt tus-

schen den Antwerpschen onderwijzer H. D. G. en
den heer Jamada Fuĝiske, professor te Tamana
Cugakko (Japan).

In 't algemeen zijn de Antwerpsche onderwijzers
en onderwijzeressen zeer gunstig aan het Esperan-
to, dat velen hunner met het beste gevolg oefenen.

Verviers. — Notre groupe continue ses travaux
avec persévérance. Les réunions du lundi sont
régulièrement suivies, et il ne manque jamais de
travaux sérieux, soumis à la discussion générale.

A côté de ces réunions purement espérantistes,
chaque dernier jeudi du mois il y a une réunion
d'agrément ou plutôt de propagande.Le programme
attire toujours une nombreuse assistance et entre-
tient l'ardeur pour notre cause.

Actuellement trois cours pour membres de la
Croix rouge réunissent de très nombreux adeptes
nouveaux.

A la dernière assemblée générale de la puissante
société : « Aide mutuelle des employés de Verviers
et des environs » (elle comprend plus de 1200 mem-
bres), M. Simon parla sur le besoin d'une langue
internationale et sur l'utilité de l'Esperanto. Il finit
par prouver que, si l'Esperanto n'apparaît encore
que comme un dessert dans le menu des langues
enseignées, plus tard il sera le plat de résistance.

Oni scias (vidu la antaŭlastan numeron de la
B. S.). ke dum la lasta kongreso, okazinta en Stut-
gart'o, Sr ." J. Groesser balotigis proponon dekret-
antan la uzadon de Esperanto ĉe la internacia
kongreso de diamantistoj, kiu okazos duin la jaro
19098 en Amsterdam'o. Por kunhelpi al la efektivigo
de tiu ideo, la A. L. D. malfermis je la 78 de Februaro
kurson de Esperanto, kie tiun ĉi fojon oni ne lernos
la Zamenhof an lingvon kiel distrajo, kiel sporto,
sed pro reala, senpera neceseco. Ĉirkaŭ 25 dia-
mantistoj partoprenas al la instruado, inter kiuj la
plimulto ĉeestos la Amsterdam'an kongreson. La
A. D. L. komunikis la starigon de sia esperanta
kurso al la similaj societoj, por ke ĝia ekzemplo
estu sekvata kaj la propono de S7O Groesser ricevu
sian praktikan solvon.

— La preskaü tuta Antverpena ĵurnalaro anoncis
antaŭ ne longe la enkondukon de Esperanto ĉe la
unuagradaj lernejoj en Lille, kiel ankaŭ la sukceson
de nia kara lingvo ĉe la Frankfurt'a kongreso por
la disvastigado de la dimanĉa ripozo kaj ĉe la kon-
greso de pacifistoj en Munchen'o. Honorplene mer-
itas esti citata « Le Nouveau Précuseur », kiu long-
tempe sin montris indeferenta al nia afero, por ne
diri malamika.

Tiu ĉi enpresigo ĉefe oni ŝuldas al la centra
komitato de la Antverpenaj grupoj esperantistaj,
kiu de nun transigos al la Antverpenaj ĵurnaloj
la plej interesajn informojn pri la progreso de Es-
peranto.

— Tre laŭdinda propagando por Esperanto estas
farata en la Antverpena pedagogia monata revuo
« Ons Woord » (Nia Parolo), kiu enhavas en sia
Februara numero tre legindan korespondadon per
Esperanto (Flandre flanke tradukitan) inter la
Antverpena instruisto H. D. G. kaj S'n Jamada
Fuĝiske, profesoro en Tamana Cuggako (Japan-
lando).

Ĝenerale la geinstruistoj Antverpenaj estas tre
favoremaj al Esperanto, kiun multaj el ili sukces-
plene uzas.

Verviers. — Nia grupo persisteme daŭrigas
klopodi. La lundekunvenoj estas regule vizitataj,
kaj ĉiam interesplenaj verketoj elvokas ĝeneralan
diskuton.

Ekster ĉi tiuj nur esperantistaj kunvenoj, la lastan
ĵaŭdon de la monato okazas speciala amuzkunveno
aŭ pli bone propapanda kunveno. La programo
ĉiam allogas multnombran amikaron, kaj vivigas
fervoron por nia afero.

Nuntempe tri kursoj, por anoj de la Ruĝa kruco,
estas malfermitaj kaj kunigas tre multajn novajn
adeptojn.

Je la lasta ĝenerala kunveno de la grava societo
« Uniĝo de la oficistoj de Verviers kaj ĉirkaŭaĵoj »,
kiu kalkulas pli ol 1200 membrojn, Sr" Simon parolis
pri la neceseco de lingvo internacia. Li elmontris
la utilecon de Esperanto kaj konkludis provante,
ke duin Esperanto jam estas deserto sur la manĝo-
karto de lingvoj instruitaj, poste ĝi estos la ĉefa
plado.
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LA TRIUMFO DE LA SCIENCOJ.
Profesoro Arnoldi estis granda sciencisto, tre

estimata en nia lando, ĉar oni multe ŝatis ĉe ni
la sciencojn. Kaj ĉu povus esti alie ? Ĉu ni havus
universitatojn sen la helpo de la sciencoj ? Ĉu nia ,
industrio, nia arkitekturo, nia armeo, nia ŝiparo,
mallonge « nia civilizacio » povus ekzisti eĉ unu
tagon sen sciencoj kaj sciencistoj ? La trovo de la
vaporteksilo estas vere, mortigis de la malsato
dekmilojn da teksistoj, sed, kompense, ĝi malkarigis
la teksaĵojn por tiuj, kiuj havis pagilon. La fono-
grafo fariĝis delikata amuzilo por aĉetkapabluloj
kaj karesis la noblajn orelojn de monhavuloj. La
matematiko alportis ankoraŭ pli gravajn fruktojn
kaj, krome, ĝi estis tute demokratia : danke ĝ i oni
sukcesis konstrui mirindajn kanonojn, kiuj mortigis
tre facile eĉ tiujn, kiuj ne havis kupran groŝon. Mi
repetas : la sciencoj estis tre ŝatataj en nia lando.

Nu, profesoro Arnoldi starigis antaŭ si taskon,
kiu havis la celon hontigi ĉiujn elppesojn kaj
trovojn, kiuj estis antaŭ li. Li volis — kion vi
pensas ? — li volis kapti la tutan atmosferon de nia
planedo kaj simple kaŝi ĝin, kiel la knaboj kaŝas
skarabojn en skatolo. Tio ĉi estis tre interesa eks-
perimento, plena je sprito kaj je scienco, eks-
perimento, inda je nia klera dudeka }<ircento. Ĉiuj
sciencamantoj antaŭaplaŭdis la gigantan ideon de
la profesoro. La gazetoj parolis pri ĝi. Oni diskutis,
ivalpacis, kritikis, per unu vorto, oni faris ĉion,
kion oni ordinare faras antaŭvidante akuŝon de
fariĝo. Kaj ĝi venis, la fariĝo.

La profesoro konstruis pumpilon, kiun li fiksis al
fera rezervuaro. La piŝto de l' pumpilo ligiĝis kun
modela vapormaŝino. Dekmiloj da homoj alkuris
por vidi la miraklon de la scienco. La malgranda
maŝino laboris, spiregis kaj ĝeinegis ; la aero brue
eniris kaj, inter tre malalta temperaturo kaj sub
granda premo, rapide densiĝis, fariĝante firma
korpo. Daŭre unu horo la rezervuaro kolektis
multajn gramojn da firma aero, kiu en libera stato
okupis iiiilojn da litroj. La sensacio inter la scienc-
uloj estis granda. Profesoro Arnoldi fariĝis emi-
nentulo de eminentuloj. Okcent intervjuistoj insidis
ĉiun lian paŝon, por kapti nur duonvorton de li.
La kuiristino, la pordegisto kaj aliaj servistoj de la
profesoro fariĝis riĉuloj, plenigante la poŝojn je
oro por sciigoj pri la karaktero, pri la kutimoj, pri
la strangaĵoj, pri la malsanoj de sia sinjoro, pri la
horo, kiam li endormiĝis, pri la ĉemizoj, kiujn li
portis, pri la barbiro, kiu lin razis, pri la banoj,
kiujn li vizitis kaj pri mil aliaj plej intimaj sekretoj
de lia viglo kaj dormo, de lia humoro kaj kapricoj,
de lia manĝo kaj tualeto k. t. p. La servistoj estis
rakontemaj kaj la u banoj sciemaj.

Tio ĉi ne estis ĉio. Kiel ne ekzistas kverko sen
glandoj, manĝataj de porkoj, saine ne estas scienc-
istoj sen praktikaj Mecenatoj, kiuj amas apliki siajn
kapitalojn al sciencaj teorioj. En lando, kie la
sciencoj estis tiel ŝatataj, kiel ĉe ni, baldaŭ troviĝis
sciencama Mecenato, kiu proponis al profesoro
Arnoldi fari siajn eksperimentojn sur granda skalo.
Tiam la afero rapide kreskis. Oni konstruis monstran
maŝinon, agatan de dek grandaj lokoinobiloj, kiuj
laboris seninterrompe. Dudek kvar horojn dum
plentago oni veturigis karbon, kiu ne ĉesis bruli
kaj fumi. La urbanoj ridis. Kalkulante la terurajn

elspezojn de Mecenato, oni levis la ŝultrojn, nomante
lin malsaĝulo. Sed tiu ĉi restis serioza kaj indi-
ferenta al ĉiuj mokoj. Arnoldi kaj la profesoro
diligente observis la laboron de la maŝino, mezuris
la manometron, faris kalkulojn kaj mallaŭte mur-
muris inter si, kvazaŭ ili faris konspiron kontraŭ la
tuta mondo. Kelkaj ŝerculoj, konsiderante la mal-
ŝparatan monon, diris ke baldaŭ Mecenato devos
vivi per la aero, kiun li enpumpis. Sed neniaj ŝercoj
povis devojigi ambaŭ eksperimentistojn : Mecenato
bone pagis la laboristojn, kaj la afero ne haltis eĉ
por momento. Oni faris konjekton ke Mecenato
simple volis doni laboron al la neokupataj labor-
istoj, kiuj suferis de la malsato. Kelkaj politiko-
ekonomiistoj prenis la okazon por riproĉi la ruĝulojn
pro ilia maljusta kritiko de la kapitalismo.

Sed apenaŭ tri semajnoj forpasis, la opinioj
ŝanĝiĝis. La urbanoj ricevis strangan senton kvazaŭ
la aero mankis al ili. La unuaj, kiuj levis la plendon,
estis la astmuloj. Oni povis vidi en la stratoj homojn,
kiuj iris larĝe inalferminte la buŝojn, kvazaŭ ili
atendis ke alaŭdoj enflugu ilin. La medicinistoj kaj
apotekistoj faris bonajn aferojn. Multaj gazetistoj,
enviante ilin, kurigis sensacian famon ke nevidebla
kometo eniris la atmosferon de la tero, kies oksig-
enon ĝi konsumas : ili ankaŭ enpoŝigis bonan
monon. La ekleziuloj siaflanke anoncis ke la ĉiela
regno proksimiĝas, kiakaŭze la teraj riĉaĵoj estas
superfluaj, kaj tial la bonaj kredantoj devas rapidi
disdoni la malestiniindan metalon al la bono de la
di-servistoj. La rezultato estis pli fruktoporta ol
oni ĝin esperis.

Tiutempe la stranga fenomeno daŭris kreski, kaj
kune kun ĝi aperis novaj ŝanĝoj. Al la malfacila
spiro aliĝis malbona aŭdo, ĉar la sonoj fariĝis tre
malfortaj, kaj por aŭdigi sin oni devis forte krii.
La riveroj rapide malaltigis siajn nivelojn. La suno
kaj aliaj lumantaj korpoj de la ĉielo kaj de la tero
perdis sian intensivecon. La kuiristinoj plendegis
pro la malbona brulo de la karbo Fine la barometro
terure malleviĝis.

Tiam oni komprenis la kaŭzon: profesoro Arnoldi
kaj Mecenato estis la kulpuloj, ĉar ili pumpis en sian
rezervuaron la liberan aeron.

Kriaro de indigno eliĝis el milionoj da gorĝoj. La
scienco estas certe bonega afero, sed kiam ĝi
malutilas al la homaro...

Sed la lando estis leĝamanta kaj trankvilama. Oni
ne amis revoluciojn. Oni indulgis eĉ porkojn, kiuj
subfosis la kverkojn por atingi la glandojn, se la
porkoj apartenis al la klera klaso. La inedicinistoj
diris ke oni devas malrapide esplori la aferon, kaj
la apotekistoj subtenis ilin. La ekleziuloj faris
religian procesion kun belaj standardoj kaj invitis
la popolon al la paco de ŝafoj kaj al la pacienco de
azenoj, ĉe kia okazo ili faris bonan kolekton de la
malestimata metalo. La ministro de la justeco eligis
ukazon, en kiu li promesis aranĝi la aferon.

; Efektive, la ministro vokis al si la profesoron kaj
Mecenaton.

— Amikoj, — li diris, — kian sensencaĵon vi
entreprenis ? Vi ŝajnas voli neniigi la aeron kaj
mortigi la homaron ? Pardonu, mi pensas ke vi
ambaŭ perdis la kapon.

— Via ministra moŝto, — respondis Mecenato. —
Vi treege eraras. Ni volas nek estermi la aeron nek
mortigi la homaron. Unue —  kaj la estiminda

profesoro Arnoldi ĝin pruvos al vi tre science  —
nenia atomo de la kosma materio estas neniigebla,
kaj due, ni ne sole ne volas mortigi la homaron, sed
ni intencas riêigi ĝin, se industrio, nova apliko de
la sciencoj al metio, okupo de laboristoj kaj kresko
de la rogna kaso estas signoj de riĉiĝo.

— Via parolo estas tre interesa, sinjoroj, sed spite
ĝi la popolo sentas mankon je l' aero.

— Mi komprenas vin, via moŝto, sed kia malfeliĉo
en tio?

— Kiel — « kia malfeliĉo »? Ĉu vi ne aŭdis min?
Mi ripetas: la popolo volas spiri, kaj ĝi ne havas la
aeron!

— Kaj mi miavice ripetas, ke mi ne vidas, kie
estas la malfeliĉo. Diru al mi, sinjoro ministro, kion
vi faras, kiam vi volas fumi kaj tamen vi ne havas
tabakon?

— Nu... mi aĉetas ĝin...
— Perfekte! Minervo mem ne povus respondi pli

saĝe. Nu, tiuj kiuj volas spiri kaj ne havas aeron,
ke ili ĝin aĉetu.

— Sed... sed la aero estas natura dono... komuna
posedaĵo... ĝi estas io, kio ne estas privata proprajo.

— Gi estis tia, via ministra moŝto. Nun ĝi estas,
kvankam nekomplete ankoraŭ, privatajo, ĉar ĝia
kolekto, ĝia firmigo, ĝia preparo en la mina nova
formo kostis laboron kaj monon.

— Kiu vin petis ke vi kolektu ĝin kaj faru por
tio elspezojn ? Kial la homoj, kiuj ĝis nun ne pagis
por ĝi, de nun devos pagi ?

— Vi estas infano, via ministra moŝto. La agro,
arbaroj, la akvo ankaŭ estis siatempe naturaj
donoj, kiuj kostis nenion, sed nun por havi ilin, oni
devas ilin aĉeti. Kiu petis ke oni ilin kolektu, en-
metu en ilin kapitalon, kaj faru el ili koinercaĵojn,
privatajn propraĵojn ? Kaj malgraŭ tio ili ĉesis esti
senpagaj objektoj ? La civilizacio distingiĝas per
tio, ke objektoj, kiuj duin la barbareco ne havis
valoron, ricevas ĝia, :.ekve la civilizacio multigas
la kvanton de la valoroj. La riêeco kreskas kune
kun la sciencoj kaj la artoj.

— Sed mi tamen pensas...
— Vi pensas malbone, sinjoro ministro. La aero

estas sama ŝtofo kiel la tero, kiel arboj, kiel ŝtonoj,
kiel fabrikejo, kiel ĉio alia. La homo ilin ne kreis.
Neniu povas ion krei, eĉ unu atomon. Estas nur unu
Kreinto, Dio, kiu faris ĉion ekzistantan daŭre ses
tagoj. Se vi malpermesos ke oni faru la aeron
privata posedaĵo, vi devas konsekvence fari identan
malpermeson por ĉio alia kaj anonci la privataĵojn
komuna boro. Sed vi ne estas koinunisto, sinjoro
ministro ? Diru inalkaŝe...

Lia moŝto silentis, profundiĝinte en pensojn.
Evidente la bazoj de la privata posedo nialpermesis
kontraŭagi la entreprenon de Mecenato.

— Ĉu vi intencas tute senaerigi nian planedon ?
— li fine demandis.

— Ho ne ! Nur en tia mezuro ke la aero fariĝu
nesufiĉa por la spiro, kiakaüze oni devos ĝin aĉeti.
La plena eitiro de la aero kondukus al tro malbonaj
sekvoj kaj cetere estus tute superfua al nia celo.

Mecenato kaj la profesoro foriris, fieraj de  la
konscio esti pravaj. La maŝino daŭris laboregi,
konsuinante amasegon da karbo kaj glutaute te-
ruran kvanton da aero.

Tamen la mono de Mecenato ne sufl is por
sukcesigi la entreprenon. Tiam li kreis akcian

societon kaj altiris kelkajn gazetojn kaj scienc-
istojn. Uni detale esploris la aferon. Oni pruvis
science, dokumente kaj cifero ke la libera aero
estas tre malsaniga, enhavante miriadojn da bak-

- terioj, da baciloj, da komoj, da spiriloj, da mikro-
kokoj, k. c. Eminentaj bakteriologoj elokvente
demonstraciis ke ĉiu kubofuto da libera, t. e. cia
kruda aero kaŝas en si 1.000.000 da tifbaciloj,
2.000.000 da tuberklozbaciloj, 3.000.000 da lepro-
baciloj, 4.000.000 da karbunklobaciloj k. c., dum la
« Akcia Societo de /a Idealaj Pulmonutristoj » ĝin
purigas, steriligas, sanigas, aromigas kaj nektarigas,
perfektigante la mankoplenan donon de Dio. De
nun la homaro — anoncis la Societo — havos ne-
supereblan gason ; la brustoj fortiĝos, la malsanoj
malaperos, la patriotismo kreskos, la knabinoj
edziniĝos kun riĉaj viroj.

Malgraŭ tiu ĉi bonega kaj sciencoplena argu-
mentado multaj homoj, precipe la malriĉaj kaj la
malkleraj, estis malkontentaj. En la lando leviĝis
movo kontraŭ la « Idealaj I'ulmonutristoj  ». En la
komenco oni limiĝis per insultoj kaj akraj kritikoj,
sed poste oni levis pug-nojn kaj ŝtonojn. Unu mal-
belan tagon la fabrikejo de la ideala aero estis
ĉirkaïtita de homamaso, kiu minace ĵetiĝis al la
konstruaĵo. Ho ve ! La ordo estis rompita, la fostoj
de la regno tremis kiel gelateno, kaj la milita
ministro kun malĝojo en la koro devis anonci en la
urbo armitan staton La policistoj gaje frotis al si
la manojn.

Feliĉe por la mondo la tumulto baldaŭ ĉesis.
Kelkaj dekoj da malkontentuloj eksilentis por ĉiam,
la ceteraj daŭris krii, sed pro kaazo tute alia ol la
antaŭa. La ordo estis restarig - ita, la societo savita,
kaj la pastroj solene laŭdis Dion por la repaciĝo de
la spiritoj.

La sciencoj triumfis. La aero, kiu ĝis nun eraris
senorde kaj kaprice kiel diboĉulo aŭ nokta vagisto
sen pasporto, estis subĵetita al prudenta disciplino
de civilizita regno, al difinita temperaturo, al fiksita
premo, al kalkulita prezo, laŭ la postuloj de la
precizaj sciencoj. La homoj iris nun en la stratoj,
havante sur la ĉapeloj malpezau cisterneton, de kiu
etendiĝis kauĉuka tubeto, komunikiĝanta kun la
buŝo: tio ĉi estis aerujo kun aerkondukilo. Kelkaj
de tiuj vazetoj prezentis majstraĵon de arto kaj de
estetika gusto, havante la formon de turetoj de
Eiffel, de flugiloportaj Kupidonoj, de interkisiĝantaj
kolombetoj kaj de aliaj ĉarmaj vidaĵoj. Multaj estis
faritaj el alurninio, el arĝento, eĉ el oro kun karaj
diamantoj.11lailonge la gemonuloj estis tre kontentaj,
kaj pli ol unu belulino ĉarme koketis per sia aerujo
kaj per la tubeto.

La profesoro Arnoldi estis tre feliĉa kaj fariĝis la
plej granda homo de sia. jarcento. Oni konstruis al
li monumenton kun la bela surskribo: « La dank-
oplena homaro al tiu, kiu faris riĉaĵojn el la aero ».

Antaŭ kelka tempo mi havis la grandan feliĉon
vidi la gioran profcsorou. Li sidis en sia kabineto
kaj meditis. Kiam mi timeme demandis lin, en kiaj
altaj regionoj de la sciencoj liaj pensegoj bonvolas
flugi, li modeste respondis:

— Mi entreprenas kapti la lumon kaj la varmon
de la suno. Per speciala aparato mi igos la lumon
fariĝi latenta kaj eniri en nevidebla stato cisternon,
kie mi ĝin tenos fermata. Cetere ĝi estos aĉetebla.
La responda Akciularo estas jam en fariĝo.
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Lia inspirita viza;o estis tiel serioza, ke mi kom-
prenis ke la efektivigo de la nova potenca ideo ne
lasos sin longe atendi. Mi ĝojis ke baldaŭ kreiĝos
novaj riĉaĵoj el nenio, almenaŭ el tio, kio ĝis nun
havis nenian valoron sur la bazaro. Imponata de la
nova pruvo pri la senfina forto de la sciencoj, mi
intencis kliniĝi al la admirinda profesoro por kisi la
plandojn de liaj botoj, sed mi min sentis malinda je
tio, faris nur profundan saluton kaj elkuris por
skribi la noton pri la « Triumfo de la sciencoj ».

A. KOPMAN.
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he Korrsulejo Esperanta,
171rü-ut, 59, Budapest, IX.

Morituri vos salutant de V. Papazjan, tradukis Gcorgo
Davidov 	 . . . . . 	. 	.	 1-leller :311 Sm. 0,126

Guteto da Lakto de A. Agaronjan, tradukis Georgo Davidov.
liciter 30 Sm, 0,126

Ĉe E mila Gosse,
77, roc Ernest Renan, Le Hát,re,

Vivo de Jesuo de Ernest Benan, eldono popola, tradukis
Emile (lasse, laü l<, 78a stilo franca.

. 	.	 . 	 . 	. 	 . 	 . 	 . 	fr. 2.90 	. 	. 	. 	Sm .  1.15

Ĉe Hachette kaj K«
79, Boulevard Sain( Germain Paris.

La Rabistoj. - Dramo en kvin aktoj, de Schiller, cl Gerntana
lingvo trad nids Diu L. L. Zamenhof.

.
	

. 	 fr. 2.00 	 Sm. 1.20
La Faraono de IL Pros, el l'ola lingvo tradukis Doktoro

Kazimierz l3ein (Kabe).'l'ria volant°
	  fr. 9 .00 	 tim . 1.20

La Enta romano enhavas tri voluntojn ; la noua 1111 gaga,
la dua 238 pala, la tria 197 pala.

	em volumo aparte kostas . . . fr. 2.00 	 Sm. 1,20
La luta romano . . 	 . . . . fr, 6.00 	 Sm. 3.0

Ĉe 1•'ederico Ferreiros
3, «pen hl(' de let Liberlad

San Sebastian (lispagne).
Bro§ureto ilustrita de la l sperant.ist.a l' lul,o de  San Sebastian

Scnpaga.

Librairie de I'I spernnlu
rue .11onlnrarle, Paris.

Moresnet-neutre. Projet d'un état espérantiste indépendant
par Gustave lto• 	  fr. 0.50 Sm. 0.20

(c Vertu!! von C. 1V. B. Naumburg,
Leipzig.

Die Weltspraehe « Esperanto » niai ihrc licdeutung für
\\'issenscliaft, Handel und Verkehr, von Fritz Stephan.

pf'n. 10. Sin. 0.05

Avizo. --- Tiu ĉi rubrikon ni dajirigos lnt"t apero de novaj
libroj.

La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas ricevi senpagan
enskribon de siaj verkoj, post sendo de la libroj.

Plezuro ni ankaŭ ricevos la informojn pri forgesata anonco
aü pri eraro,

PROBLEMOJ.
Problemo 13a. - Dira en kiu parto de l'  jaro ekzistas sovaga

besto kaj rimedo,
Problemo 14% - Montru la nombrojn, fornlitajn per du

ciferoj, kitij havas la sekvantan proprecon: Apartigu ilin po
kvar nesaltla.l partoj, aldnnu 2 al la unua parto, elprenu 2 el la
dua parto, multobligu la trian parton per 2 kaj dividu Ia kvaran
parton per 2; la kvar rezultatoj estas santvaloraj.

Problemo 15a. - Per vortoj sig nifantaj : nombron, metiiston,
partioipo°, la ulalon de « en » { o, faru la nomon de greka
tilozotiisto.

Problemo 16z. - Pri kio parolas ordinare geamantoj ? La
respondo estas nomo de antikvulo.

Problemo 17a. - Pronomo -l- la unua duono de mov-esprima
verbo - nomo de konsonanto estas nomo de antikva lego -

doninto.
Problemo 18a. - Antikva legodoninto - teruriga mitololiia

besto.
La solvoj estos akeeptitaj gis lino de Februaro ĉe la Direkcio

de la ĵurnalo, 53, rue de Ten Bosch, Bruxelles.

SOLVOJ.
Problemo la. - For- lui -ko,

2a. - AK R A
K I AL
H AVE
ALEO

» 	 3a. - ,Muro, é'ar cítlobligante i iu. oni havas
« murmuro »

4a. - A-post-ro-fo.
3a. - Antaŭ vi : di.
6a. - Bato = Balo, bano, baro, baso.
7a. - Bukedo, butero.

Divenis. - Ĉiujn : Soi Aprido, Rokida, t.iecĵcrnu, Gr to B,
nues. Niclo ; 1. 2. 3. 5. 6. 7, 1.5 uo I3ilbncrier : 1. 2. 4. ŭ. C . 7,
5",o Boston! kaj Ligunino.

Salons, 'I'urkujo.

f:e Presa Esperanlisttt Socielo,
••

eublicafiens espérantistes belges.
Esperantaj Belgaj Presajoj

ĉe : A. J.WrrTERYcK, 4, N 11e Promenade. Bruges.

Het Esperanto in 10 lessen, de A.-J. Witteryck 0.60
Volledige Spraakleer van het esperanto, de

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

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

Blinda Rozo de Hendrik Conscience, esperan-
tigita de Srino pdm. Van Melckebeke-
Van Hove. . . . . . . . 1.00 (40 Sd.)

Tra Mez -Afriko, de Kto Ch. Lemaire. . 2.50 (1 Sm.)
Companion of the English Esperantist, 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 Troyer 0.25
Esperanto á l'usage des Français, par H. Palmer 1.25

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

Manuel complet de langue Internationale
Esperanto par les méthodes analytique
et synthétique 0  30

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

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

V

Bk AUFRONT. fr..» 0.75
1.50

. » 0.75
0.50
1.50

et P. BERTHELOT • » 2.50
2.00
1.50»

Ĉe : We DIMARTEAU-THYS & ZOON.
Hasseltschestraat, 21, Tongeren.

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

Ce VAN HILLE-DE BACKFR.

Zirkstraat, 35, Antwerpen.
La ĉiutaga Vivo,de Sr°i Swagers kaj Finet

fr. 1.00, (40 Sd.)

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

port en plus. 	j  zendingskosten niet gerekend.

L'ESP 	KRANTO
solution du problème lie la

LANGUE AUXILIAIRE INTERNATIONALE.

Brochure de propagande.

NOUVELLE  ÉDITION. le: JANVIER 1908.
Un exemplaire franco

10 exemplaires .
PRIX: 	 20 	»

50 	»
10/ )

Clef Sommaire
pour joindre aux lettres

adressées aux non-espérantistes.
Un exemplaire 	  0.05 fr.

S'adresser par écrit, au Secrétariat de la Ligue
Espérantiste belge, 53, rue de Ten Bosch
Bruxelles.

1908. 	 LA BELGA SONORILO.

Principaux Manuels en langue française.
•en vente aux dépôts de la Maison HACHETTE & C 1 e

Grammaire et exercices de la Langue Internationale Esperanto par L.DE

Corrigé de cet ouvrage 	 . 	 .	 . 	 . 	 .
L'Esperanto en 10 leçons par TH. CARI et M. PAc7? mR

Corrigé de cet ouvrage .
Dictionnaire Esperanto -Français par L. DE BEAUFRONT. .

Vocabulaire Français- Esperanto par TH. CARI, M. Tyr
Thèmes d'application par L. Dip BEAuFxoN T

Cours complet d'Esperanto, par le CoMNI t ^1ATTOAT

Tous ces prit s'entendent : port en plus.

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

Esperanto, door DREVI S LTITTERDIJCK, Trorpschool, Hilversum : fl. 1.50 (fr. 3.25)
Bij den drukker van La Belya Sonorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto

in 10 lessen, 	 . 	 fr. 	 0.0
Verzendingskosten daarboven.

050

0.15 fr.
1.00 »
1.50 »
3.00 »
5.00 »
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Grupo Esperantista, en Huy.
Liera Grupo Esperantista.
Bruga Grupo Esperantista.
La Semanto, Grupo en Laeken.
Grupo Esperantista, en Duffe'.
Esperanto. Cerce d'étude de langues,

Spa.
Karloreĝ-a Grupo Esperantista,

Charleroi.
Boom Grupo Esperantista, en Boom.

ANNONCES COMMERCIALES DE « LA BELGA SONORILO »

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.

PRIX DES ANNONCES POUR UN AN :
	I page	 ! 2 page 	 1'4 page 	 118 page 1/16 page
	140 frs.	 80 frs. 	 50 frs. 	 30 frs. 	 18 frs.

Conditions spéciales suivant convention.
S'adresser

53, rue

HANDELSAANKONDIGINGEN DER « BELGA SONORILO »

Geene publiciteit is degelijker en voordeeliger,
geene is trieer gewaardeerd dan  die der Esperan-
tische bladen, die gelezen, bewaard  en geruild
worden door duizenden aanhangers.

PRIJZEN DER AANKONDIGINGEN PER JAAR :
I bladz. 1.:2 bladz. 14 bladz. 1.8 bladz. I 16 bladz.
140 fr. 80 fr. 50 fr. 30 fr. 18 fr.

Bijzondere voorwaarden volgens overeenkomst.
Men wende zich

Bruxelles.

îu-S APFRI- :
TEORIA KAJ PRAKTIKA KURSO

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

Eldono, en f'ranca lingvo.
Lernolibro la plej utila por la lernado de la steni►gralio, la

plej taûga gvidilo por la profesoroj, la kursolibro la plej S'alita
por la leruantoj,

Unu volumo in 80, 1:1.1 pagoj, biodo en angla tcilajo.
Kosto : fr. 1.50. I'uac : Belglando l'r. 1.60.

Poŝta uutt'tgn : fr. 1.70,
Libro de la prirfes■ru : l'r. 1.00.

Special ij kondiêoj por la profcsoroj.
Ai'etebla: rue Moons, 47, . N1'l:1tS (liclglandu). 	 (78)

. La Revuo,
internacia monata literatura gazeto, kun

konstanta kunlaborado de
Dr0 Z7 7VVE 1q HO I~.

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

La Signo Esperantista
estas

LA VERDA STELO
liaj

la verda stelo estas la SIGNO « CASSE
la plej bela, 	 ntalkara, - simbc.>la kaj scia , vere disvasti-
gita internacie rekonilo esperantista ; ne estante ŝtofa, ĝi ne
difektiĝas.
Prezo fr. 1.00 (10 Sd.) afranke en Belgujó. Sin turni al la

Administracio de la jurnstlo. Ald.mnt la monon.

SPINFOX 	C°, Bruselo,
l'OLIOLOTA LIBREJO, FONDITA EN 1833

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

KORESPONDAS ESPERANTE.
TELEFONO N. 3688. 	(89)

Lingvo Intet°nacia
Monata centra Organo de la Esperantistoj

,1$ pakoj (13X20 cm.), nur. en Esperanto

Litera/tee Alriono, 16 pakoj.

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

Ana Csperanfisto
MONATA GAZETO POR JUNULOJ,

INSTRUISTOJ KAJ ESPERANTO-LERNANTOJ

Jara abono : 2 fr. 50 (1 Sen.)
ADMINISTRACIO

Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris.
Speolmenaj numeroj estas senpage rioevebla

Csperaî tistoj !
AĈETU LA VINOJN KIUJN VI BEZONAS ĈE LA

Firmo ALFRED LAURET-DESCOTTE
VIN Ŭ.1

EN S O I G ILI I S (BELorQue).
Fnnililrr i"1, 1880.

Ĉefaj vinoj de Bordeaux kaj de Bourgogne.
Diversaj blankaj vinoj, Ĉ`ampano, hispanaj kaj portugalaj vinoj

KORBOJ
povantaj enteni sortimenton da 20 boteloj da diversaj vinoj

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

Sendu la koresponcictĵojn al
Sinjoro Alfred PUTSAGE-LAURENT,

l'!.XO.1.
en HOUDENG-AIMERIES  (BELOrgue). (83)

Mekanika bindilo, kun risorta dorso, por l3elga Sonorilo kaj
Tra la Mondo.

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

eksterlanden 	 » 3,00
c e S° \1'ITTi RY CK, 4, Nouvelle Promenade, Urug .s.

Sinjoro Mathouillet
ano prol,ciganda de S. P. P. i:., k.,j r,ljt ha‘ aolo etc l' t rc llnleum
Iino° por burgondaj. vinoj CHAMPY PÈRE ET Cie. el Beaune,
(1 ;o►irgogne), logos en Hôtel d'Harsenmp. en Namur, de la la
de Novetnbro gis la lino de Marto.

Li d CZi raS trovi seriozajn i t ii ju eu Vervie, . `Ma lines,
Dtilï'el. Has•e1t, \Vevcl; bem, D'est. 'l'ongres. Courtrai, St.
Trottd. (78)

L'Annonce Timbroloĉimg
ĈIUMONATA ORGANO DE LA ROLEBTANTOJ

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

Ĝi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
éiuj landoj de la mondo, kaj estas la' OFICIALA
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESA f  -

AMANTAJ SOCIETOJ; al ĉiuj membroj de tiuj
societoj, ĝi estas sendata devig e.
JARA ABONO: 2 frankoj (80 Sd.) en ĉiuj landoj.
MALGRANDAJ ANONCOJ : 3 frankoj (1,20 Sm.)

por 12 enpresigoj po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro Sr. ARMAND DETHIER,

66, rue Flaris, Bruxelles, Belgique.

Belgaj Ligaj Grupoj.
Antverpena Grupo Esperantista. 	 Prezidanto : D1° RAYM. VAN ME,t,cKEBEKE, 22, avenue des Arts,Anvers.

Sidejo : Taverne Royale, 39, place Verte, Anvers.  -
Pioniro, Esperantista Brusela Grupo. Prezidanto : Sfo LUCIEN BLANJi AN,83,r. du Collège, Ixelles-Bruxelles.

Sekretario : Sr° OCTAVE CHALON, 34 rue Van Ostade, Bruxelles
Esperantista Societo, en Verviers. 	 Prezidanto : %Sr.' IE DOUARD MATHIEU, 45, rue de la Montagne, Verviers.

Sidejo : 9, rue Xhavée, Verviers.
Prezidanto : SY° TIIIRY, commissaire-voyer, Huy.
Sekretario : E. O. VRRMI.IREN, Lierre.
Prezidanto : Sr° A.-J. WITTi;RYCK, 4, Nouvelle Promenade, Bruges.
Prezidanto : S'° H. CALAIS, 23, rue du Chemin de fer, Bruxelles.
Prezidanto : Dr° L. JAcoBs, Duffel.
Prezidanto : Srn Drco, inĝeniero, direktoro de la Banejo.
Sekretario • STO GROSJEAN.

Prezidanto : Sr° L. DELVAUx, profesoro.
Sekretario : Sr° D. HIWNE, 17, rue Rotors.
Prezidanto : SrO JULES CLERBAUT.
Sekretario : Sro Carmr,LE BAL, 53, Kerkstraat.

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

Prezidantino : Frino A. GREINRR, 15, Av. Brugmann, Bruxelles.
Lieĝa Grupo Esperantista. 	 Prezidanto : Sr° E. DE TROYER, 28, Rue César Franck, Liége.

Sekretario : Sr° ANSIAUX, 29, rue St Gilles, Liége.
Grupo de la garnizono, en Namur. 	 Prezidanto : Sr° BIsr1AN, Kapitano de la 133 linia re -imento.

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

Sidejo : Café Limburgia, rue Beernaert, Berchem.
La Verda Stelo. 	 Prezidanto : Sr° FR. exoors.

Sidejo : Café Zomerhof, 32, place de l'Aurore, Anvers.
Espero, Lieĝa Esperantista Societo. 	 Prezidanto : Sr° P. SPIES, 5, rue sur la Fontaine.

Sekretario : Sr° G. SLOL'TZKY, 34, rue Nysten.
Woluwa Blindulgrupo Esperantista. 	 Sidejo : Institut Royal des Sourds-Muets et desAveugles,

72, Avenue Georges Henri, Bruxelles.
Namura Stelo, en Namur.	 Prezidanto : ST° J. DrrRY.

Sekretario : Sro VERBEKEN.
Sidejo : Hôtel de Hollande.

Esperanta Sekcio du Cercle linguistique de la maison de Melle.
Prezidanto : Sr° PAUL MOTTE à Melle-lez-Gand.
Sekretario : S''° PAUL JANsENs.

Seiila Grupo Esperantista en Seilles. 	 Prezidanto : Sr° JEAN MAOUS, komunuina instruisto.
Aliaj Grupoj en St. Gilles, Malines, Andenne, Louvain, Renaix, Gembloux, Nivelles, St Troud, k. c.

de Ten Bosch,
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La  Belgique
artistique et littéraire,

v?evu:
NATIONALE DUMOUVEMENT INTELLECTUEL.

Paraissant en fascicules mensuels d'au moins
150 pages, LA BELGIQUE est la plus im-
portante de nos publications périodiques.Elle
publie des articles d'art, de littérature, de
critique, d'érudition, etc., signés des noms
les plus autorisés du monde intellectuel
belge.

'cous les mois : CHRONIQUE DES LIVRES
par Mule Blanche Rousseau, MM. Paul
André, Arthur Daxhelet, Georges Dwels-
hauwers, Ernest Mahaim, Georges Mar-
low, Henri Maubel, Ed. Ned, Sander
Pierron, Fernand Séverin, etc.

LES SALONS par Grégoire Le Roy.
LES THEATRES par Paul André.
LES CONCERTS par Eugène Georges.

ABONNEMENT :
BELGIQUE. 1 AN : 12 FR. 6 MOIS : 7 FR. 3 MOIS  : 4 FR.
ÉTRANGER, 	 15 FR. 	 9 FR. 	›, 	5 FR.

LE NUMÉRO: I FR. 25 CHEZ TOUS LES
LIBRAIRES.

BUREAUX :
26-28, Rue des Minimes, BRUXELLES.

LUEBLA.

Internacia Socia Revuo
MONATA ESPERANTA GAZETO

Internacie redaktata kaj ilustrata pri ĉio. kio interesas la
homaran vivadon.

Redakcio kaj Administracio : 45, Pue deSaintonge. PARIS 3e
Jara abono : 6 frankoj (2,40 Sm.) :pageblaj laiwolc kvaron-

jure fr. 1,75 (70 Sd.)
Abonantoj-monofcrautoj ; Jare almemifi 20 fr. (ti Sni.)

I'or ricevi unu numeron, oni sendu 60 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 B. E. A., 13,
Arundel Street, Strand, London.

lnternacia Scienca Revuo
Oficiala Monata Organo de la

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

UNU N° : 25 SPESDEKOJ.

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

" TRA LA MONN DO"
Tutmonda multilustrata revuo esperanta

Nuntempaĵoj ; arto, literaturo, sciencoj ; komerco, industrio
militistaro, maristaro ; teatro ; sportoj; virina kaj gejunula
paro i felictono ; ludoj, konkursoj kun valoraj monaj premio.

Ciuj artikoloj estas verkitaj de anoj (le I landoj pritraktataj;
senpaga speciuieno laŭ peto al Administranto de T. L. M.,
15, Bd des 2 Gares, Meudon (S. O). France, kaj al
Administranto de la Belga Sonorilo.

Oni abonas « Tra la Mondo » ĉe la belgaj, holandaj ka
danaj po§toficejoj.

Postulu « Tra la Mondo » en ĉiuj francaj stacidomoj.

Praktika Revuo de Komeroaj Sioncoj.
Redaktata en franca lingvo sub la direkcio de

Sinjoro O. Orban, profesoro ĉe la Universitato de
Lieko. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la
15' de Oktobro ĝis la la de Aŭgusto.

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

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

LIEGO (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 à la Société fr. 4.00 (1.60 Sm.)
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