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Farmaciistoj kaj Esperanto
La movado por enkonduko de nia kara lingvo iom post iom

ei' organizi as. En la unua periodo de ĝia apero kiun mi
nomos la teoria periodo Oni disvastigis Esperanton ĉie kie
oni povis sukcesi ; la ideo (le internacia lingvo helpanta kaj
kies efektiviĝo per Esperanto devis enradikiĝi en la mondon.
Iom post iom, kiam tiu komenca laboro sukcesis, oni provis
enkonduki nian karan lingvon kaj ĝies regulan uzadon en la
teknikon, en la fakajn sciencojn, en la praktikan vivadon. La
nunan periodon ni povas tutprave nunli : la praktika periodo.

Jam en multaj fakoj de la tuthomara akti veco, ni vidis
ke Esperanto eniĝis kaj ke ĝi sukcesis jam min esti granda
helpilo por la disvastigo de internaciaj interrilatoj inter sain-
profesiaj, samfakaj ail samcelantaj personoj el diversaj landoj
kaj de diversa lingvo kaj nacieco. Ni nur citu la sciencuiojn,
la hlindulejil, la instruistojn, la kuracistoju, la dentistojn, la
juristojn, la policanojn, la inĝenierojn kaj multajn alian prof-
esiojn aii movadojn, kiel Ruĝa Kruco, Pacifistoj, inilitistaro,
turisillo, komerco, financoj, fervojoj, filatelie, k. t. p. kiuj
enkondukis Esperanton kiel praktikan ilon por internaciaj
interrilatoj.

Sed ankaii jam de kelka tempo, ĉe la farmaciistoj oni
eksentis la necesecon de internacia helpa lingvo. En la dua
Esperanta Kongreso en Genevo, kelkaj diverslandaj farma-
ciistoj kunvenis por priparoli la eblecon krei internacian Espe-
rantistan Farmacian Asocion, la verkadon de teknika Esperanta
vortaro kaj la eldonadon de Internacia farmacia Revuo. Ankati



-- 226 --

en la sekvantaj kongresoj de Cambridge kaj Dresdeno ili reo
l:uinvenis kaj en la lasta ku nvcno en Drescleno, oni starigis
la Internacian Esperantistan Farnlaciistan Asocion (I. E. F. A.)
Duin la Va , en Barcelono okazonta kongreso, la farmaciistoj
eĉ aranĝos kongreseton kies programon om povas legi en la
nuna numero de nia ĵurnalo.

Kial Esperanto ne sukcesus ĉe la farmaciistoj ? Laii mia
opinio Esperanto estas utila kaj necesa afero ĉe niaj kun fratoj
kaj certege la enkonduko (le nia helpa lingvo ĉe la farina •

ciistojn estas tre ebla.
Mi êeestis pli ol tuntt sciencan kaj farnlacian kongreson

lde la avoj, liunvenintaj el diversaj landoj kaj mondpartoj ne
povis tute bone interkompreni sin ; kaj tiamaniere koillunik-
aĵoj • eble tre interesaj, estis perdataj por la plej granda parto
de la kongresanc j. Kio pli facila, kio pli praktika ol unu
komuna lingvo, komprenata de ĉiuj farmaciistoj, kiam ili el
ĉiuj mondaj partoj kui)venas por priparoli siajn sciencajn kaj
profesiajn interesojn

Antan kelka tempo rui estis ano de la redaktistaro de la
farmacia revuo « Journal (le Pharmacie (l'Anvers ». Nia revuo
interŝatlĝiĝis tiun ntultaj eksterlandaj profesiaj revuoj kaj ĉiu-
monate ni ricevis ĵurnalojn eksterlandajn eldonitajn en diversaj
naciaj lingvoj.

Kiel ofte ni komprenis, per la titoloj de diversaj artikoloj,
ke tiuj verkoj estis multege interesaj por ni kaj tial ke ili
estis vcrkitaj en rusa, pola, sveda, (lana, rumana, japana ling-
voj, ni povis nek legi nek traduki ilin por komuniki ilian
enhavon al la legantoj (le nia revuo. Estas certega kaj nedisk-
utebla vorajo ke se ni estus povintaj verki rezumon art tra -
dukon de tiuj verkoj por ilia ĵurnalo, nia revuo estus fariĝinta
multe pli interesa kaj niaj legantoj estus pli bone instruitaj
pri la novaĵoj de la scienca kaj profesia tutmonda movado.

1"armaciisto estas homo kiu pro sia profesio estas preskaŭ
ĉiam hejmo ; kompreneble li havas inter la laborado multajn
liberajn momentojn kiujn li povas tre profiteme utiligi per
lernado de Esperanto, per korespondado kun eksterlandaj
lauifratoj, per verko de sciencaj aïl profesiaj artikoloj inter-
esantaj la tutmondan farinaciistaron. T iamaniere li fariĝos
utilulo por siaj kunfratoj kaj li ment plivastigos sian sciencon
kaj trovos en la uzo de Esperanto amuzan kaj profitan temp-
pasadon .

Ekzistas jam en la mondo sufiĉe da Esperanton kompre-
nantaj Farmaciistoj por starigi potencan Internacian Asocion ;
bedatirinde ĉiuj tiuj fortoj estas solaj, ne unuigitaj.

La celo kaj la tasko (le I. E. F. A. estas unuigi tiujn
perditajn fortojn kaj igi ke la tutmonda farmaciista .maro
laboru por la bono de ĉiuj kunfratoj.
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Tial ni esperas ke nia alvoko estos represata en ĉiujn esper-
antajaj gazetojn kaj ankaŭ — per la zorgo' de nin diverslandaj
kunfratoj—tradukita kaj enpresitarenlanaciajn farmaciajn revuojn,
por ke baldaŭ nia I. E. E. A. progresu kaj kalkulu membrojn
en ĉiuj landoj eĉ en ĉiuj urboj de la tero. Tiam la farmaciistoj
ankaŭ estos pruvintaj ke ili estas homoj progresemaj kaj
praktikemaj.	 Oscar VAN SCH )OR.

Antverpeno, la 28'" de Julio 1909.

La skribsistenioj da 1' hli^^^iloj
Dum la Jativara monato de l'nuna jaro, la blinduloj kaj

tilofiloj festis en Parizo la centjaran datrevenon de la naskiĝo
de Ludoviko Braille, kiu, ĉirkaŭ la jaro 1825 verkis la relie-
fan punktalfabeton pur la blinduloj.

Blindulo li mem, kaj lernanto en la blindulejo de Valentin
Hauï, fondita en la Franca ĉefurbo, li konis per eksperimento
la difektojn (le la linia litersistelno de la majstro : illalfacileco
kaj malrapideco por la legado : neebleco por la skribado. Vane
Klein kaj Hall estis jam klopodintaj por ĝin plisimpligi, pli -
faciligi, la rezultatoj estis kvazaŭ nulaj. La janl rimarkinda
progreso de la blindulinstruado ĉiutage pli kaj pli montris la
necesecon de la skribado, kaj de pli rapida legado.

Bhndiginta oficiro Barbier komprenis, ke, por ebligi l a.
skribon, oni devus anstatatii la liniojn per punktoj, kaj li
verkis originalan punktan alfabeton, kia tute ne similis al la
ordinara alfabeto de l' viduloj estis por tiuj ĉi tute ne legebla. Plie
la literoj estis tiel grandaj, konsistis el tiom da punktoj senorde
aranĝitaj, ke vere la trovaĵo ne taŭgis. Sed ĝi enhavis taŭgan
principon, kiun elĉerpis la juna Braille kaj kiu lin kondukis al la
elverko de la punkta litersistemo, kiu poste devis alruiliti la blin-
clulmondon. Jen tiu principo tre simpla : la fingro palpas pli facile,
pli klare punktojn ol liniojn, jen por la lego ; estas pli facile fari
reliefe punktojn ol liniojn, jen por la skribo. Post la elĉerpo de tiu
principo el la Barbiera sistemo, Braille nur devis ĝin  pliim-
pligi, pliordigi por ke la legado kaj skribado fariĝu pli klaraj
kaj pli rapidaj ; li plene sukcesis : la plej granda litero konsis-
tas nur el ses punktoj ; la arano de la punktoj estas pli
regula ; la 40 literoj formas kvar seriojn, ĉiu de io literoj ;
ja 2 a, 3, kaj 4. serioj devenas de la unua per almeto de
unu ati du punktoj. Krom la 40 literoj estas ebla fari 24
signojn, el kiuj oni kelkajn prenis por la interpunkcio. La ciferoj
kaj ĉiuj aritmetiksignoj, kiel ankail ĉiuj la inuziksignoj, estas
skribataj per la samaj 64 signoj ĉar nenia konfuzo povas
okazi.
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En la komenco, tiu simpla sed ege taiiga sistemo. ren-
kontis akran kontraflstaron, eĉ en la instituto, kie Ludoviko.
Braille estis tian lernanto, ion' poste profesoro. ()ni riproĉis
gin pro kia malsimileco jo la ordinara alfabeto ; oni (Tiris :

:lnstataŭ ol proksimigi la blindulon al lia vidanta frato, tia
skribmanicro estas inter ili vera barilo. » Al tio, la genia
eltrovinto, subtenata (le multaj el siaj blindaj fratoj res-
pondis tutprave : « Nenian' ni povos legi la skribajon kaj
presajon de l'viduloj ; nu'' gran(Ipene ni povas silabi reliefan
imitajon de ĝi , kaj tute ne povas ĝin skribi. Per tia difekt-
plena ilo ni ne povas trakuri kun ili ilian inteligent- scienc-
kaj artkampon. Kontratie, per la punktalfabeto ni kuros, se
lati malsimila vojo, tiel rapide, kiel ili, kaj ilin retrovos ĉe
la atingita celo ».

La Woluwa Blindulinstituto (tiam pliĝuste la Brusela) estas la
unua, kiu oficiale akceptis la Braille'an alfabeton en la jaro
1835, dank'al klopodoj de blinda Parlamentano Aleksandro
Rodenbach, kunlerninto de Braille. En 184o, ĝin akcep-
tis ankail la Pariza instituto, kie Ludoviko Braille estis tiam
profesoro ; iom post iom, la franclandaj institutoj imitis la
ekzemplon de la ĉefurba, kaj nuntempe, en preskait ĉiuj
landoj de l'mondo, la alfabeto Braille sukcesis forpu5i la
diversl okaj n skribmanierojn.

La praktikaj rezultatoj de tiu, Saine malgrava, eltrovajo,
estas mirindaj ; la blindulo legas tiel rapide, kiel ni, kaj
skribas preskal tiel rapide ; en ĉiuj landoj ekzistas braille-
presiloj, kiuj produktas ĉiujare multmilojn da libroj ; multaj
revuoj regule eliras êiumonate, kaj kelkaj, Ĉiusemajne ; gran-
da aro da bonkoraj sinjorinoj en multe da mondlokoj, lernis
la alfabeton kaj kopias por la blindulbibliotekuj milojn da
literaturkaj scienc-verkajojn ; la braille - skribo ege faciligas
ne nur la s^iencan kaj literaturan studon sed ankail la muzikan
kaj aritmetikan. En preskait ĉiuj fakoj la institutoj produkt
is dum la pasinta, jarcento grandnombron da blindaj cmi-
nentuloj, kaj tio invitis ĉu la ï%tatestrojn, ĉu privatajn perso-
nojn atii societojn prizorgi la instruadon kaj edukadon (le la
ĉiulanda blindularo.

La sistemo de Valentin Hauï montris al la mondo la
eblecon redoni per instruado kaj edukado ja blindulon al la
homsocieto ; la sistemo de lia lernanto Braille efektivigis tiun
eblecon laai maniero nirinda, ne antativldita. Al ni, la datiri-
gantoj de ilia laboro, la evoluigantoj de ilia kreitajo, ĉiam
estos karaj iliaj nomoj ; kaj, en tiu jubile;aro ni ilin pr(_)po-
nas al la danko de la blinduloj, al la miro (le l'niondo.

(i)atirigota).	 fr° I7,IDORt),
profesoro ĉe la Reka Blindulinstituto de

\VOluwe (Bruselo).
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IV otinda . Atesto.
En la bela hispana revuo : La Revista Chilena de Historia Natural r

eldonata en Santiago cle Chili, I)ro E. 1-raga enpresas pri Esperanto la
jenajn liniajn. kiujn ni tradukis:

Estas nova ideo kiu, kial la religio de Kristo, predikas
amon de la unuj al la aliaj, universalan pacon kaj internacian
fratecon .

La diverslingvajn p.)polojn uinttigos komuna ligilo, potenca,
l'eatakebla : la internacia helpa lingvo Esperanto. Estas lingvo
tre facila, logika, fleksebla kaj belsona, kiu estas mebla por
la komercaj kaj sciencaj rilatoj kaj ankaii por la poezio.

La Esperantista Scienca :Xsocio , kies sidejo estas en Ge-
nevo, sin nune okupas pri la unuformigo (le la teknikaj ter-
lninoj pri kiniio , fiziko kaj zoologio.

La komerco tre aprobas la profitojn de internacia lingvo
kaj la esperanta poezio ĉiutage pliriéikas per belaj kaj novaj
verkaĵ oj .

La kongreso de Caimbridge kaj la lasta kongreso en Dresden,
kies alta protektanto estis la Saksa Revo, sciigis al la mondo
ke la in ternacia lingvo, la granda deziraĵo de 1'homaro ne estas
fantazia produktaĵo, sed ke ĝi estas bela efektivigitajo. l)ekkvin
cent kongresanoj parolanta sume kvardek diversajn lingvojn,
i" tcrkoinprenis sin per unu idioliio, komuna al ĉiuj.

Ĉio tio estus eksterordina7a se ĝi ne estis rezultajo de
konstantaj penadoj de homoj, kiuj, kiel l)'° Zamenhof kaj la
estroj (le l'Esperantisnlo dediêis sian tutan vivtenlpon al la
efektivigo de la plej homama el ĉiuj idealoj.

La afero estas granda kaj nobla ; tial estas ke ĉiutage la
progresoj prigrandiĝas, varbantaj ĉiain miloj da adeptoj.

Unu nura pruvo sufiĉas, gi tiel konvinkas ke ĝi tute ne
bezonas komentariojn. En 1904 ekzisis 116 esperantistaj societoj;
en 1905 ili estis 188 ; en 1906, 407; en 1907 oni kalkulis 639
tiajn societojn ; kaj en Atigusto 1903 la nombro de la grupoj
atingis 1057. r-_

Malnovaj belgaj kutimoj
La karnavalo de Benso (Binche)

Binclic' (elp. : Benŝ), koketa urbeto de I2.000 1okantoj, en la provin
co Henegatio (Hainaut), ktt;as cn (armi regiono, plibeligita de multaj kas-
teloj kaj kampodom_ uj. Oni rimarkas tie precipe la malnovan prekejon de
S-ta Ursmer kaj la urbdoinon, kiu havas antikvan alarmturun kun gaja
sonorilaro. La antikvaj remparoj estas restarigitaj, sed de la kastelo, kiu
iam estis la restadejo de la regnejestroj, restas nur la ekstera muro kaj



230 —

la subajoj de la turcgoj. lam la Benti'a i rinto estis fama, mine la loka
industrio estas la fabrikado de §uoj kaj vcstajoj. La urbo estas riĉa en
historiaj rememorajoj.

La Benŝ'a karnavalo havas sian devenon en la grandaj
festoj, kiujn donis duiii la jaro 1540 en sia kastelo de Benŝ'o,
la guberniestrino de la Nederlandoj (N edcrlandcn-Pavs Bas),
fratino de la imperiestro Karoto la kvina. Tiuj festoj okazis
por glori la de PIz aRRO faritan almilitadon de Perujo ; la
korteguloj alivestiĝis per belaj plumoj ; la tiamaj Benŝanoj,
kies karaktero estas tre gaja, decidis tion imiti okaze de ]a
sekvonta karnavala mardo. Tiu kutimo dauriĝas ĝis en la
nuna tempo, kaj formas karakterizan spektaklon kiu altiras
en la urbon de la « Jiloj » (Gilles) grandan aron da vidvol-
uloj.

La karnavala mardo estas festita en Beno kun brilo
kiu nenion estas envionta al tiu de la famaj karnavaloj de
Romo, Venezio kaj Nico. De la iintteno • de la «granda tago»,
vagonaroj intersekvas seninterrompe, kiuj enkondukas en la
gajan urbon alfluon da nlaskiĝintoj kaj vidvoluloj, tuj iniksiĝ-
antaj en Ian premadon de la -societoj kaj grupoj kiuj trapro-
nlenadas la ĉefajn vojojn de la urbo.

Tiuj inultkoloraj bandoj kruciĝas, intervokas, intcrŝanĝas
spritajojn per ĉarma gajeco kaj koreco. Landsinjoroj el la
tempo de Ludoviko XVa, Veneziaj muskedisto;, spahioj, Ludo -
viko- XVaj lakeoj, ĉiuj dancas antaŭ siaj orkestroj, kiuj ludas
popolajn ariojn aii muzikajojn konforillaju je la epokaj ani la
gildoj kiujn iliaj societanoj riprezentas. Tamburado, akompanita
je takta bruo de sonoriletoj, alproksimiĝa,s kaj kovras la sonon
de la muzikoj kiuj ludas tra la tuta urbo.

Estas la «filoj» kiuj faras sian inateneliradon en inalg-
rsinda uniformo. Elegante strangaj estas la Ĵiloj : je la piedoj
ili havas skulptitajn lignajn ŝuojn ; ili estas vestitaj per griza
kitelo kia preskaii malaperas sub la multegaj tre vidkaptaj
ornamajoj : steloj, puntaj falbaloj ĉe la genuoj kaj manradi-
koj, puntaj strioj sur la brusto. La kitelo estas, krom tio, parte
kovrita per larĝa manteleto lukso puntorilamita kaj orfran-
ĝita. La zono portas sonoriletojn ; fine, vaksa nasko komplet-
igas tiun strangegan ornamajon  — En malgranda uniformo, la
filo ne surmetas ]a ĉapelon, la ĉefan parton de sia kostumo.
Estas speco de tiaro farita cl pasamento kaj orbrodajoj, kaj
superigita per grandegaj ciiverskoloraj strutplumoj. Longaj
rubandoj samkoloraj kiel la plliiiioj formas ĉe tiu stranga kasko
kiel ondolinian kolhararon. Tiu ĉapelo kostas multajn tentojn
da frankoj. Oni ĝin surmetas por la granda elirado kiu okazas
je la dua.

Intertempe, la stratoj fariĝas rilate kvietaj ; ĉirkail la
gasttabloj ordiĝas gajaj loiiunanĝantoj, kaj oni bone manĝadas
atendante la solenan horon de la petolaj'. saltadoj.
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La « Jilo » estas la heroo de kt tago ; lia nekontraŭdirebla
supereco inspiras ian respekton. Car fariĝi « Jilo » ne estas
maldelikata plezuro : estas plivole morala kontentiĝo. La Jilo
ja eternigas tradicion de multaj jarcentoj ; lia rolo estas detale
reguligita per la kutimoj : eleganta tualeto, nobla sintenado kaj
meihrespckto ; li estas kavaliro, karnavala, kompreneble, sed
« sen riproĉoj ». Ciu Jilo lavas sian lakeon, kiu portas la
oranĝojn kaj rebonigas la malgrandajn malordaĵojn de lia
tualeto.

Sed jen oni aliras amaso al la Granda Placo. Grandega
hon amaso direkti`as al la Bruscla portlego. ] 'iiloj da mask-
iĝintoj sin interpremas sur la placo (12 Battignies kaj en la naj-
baraj stratoj. l)ekses societoj, ĉiuj akompanataj de orkestro,
lokiĝas lasi aiitaiidifinita regularo.

Skabeno, ego bonmaiiicra, tie troviĝas : kun riniarkinda
delikateco kaj diskrcteco, li prizorgas la regulan fori iadon de
la sekvantaro. La lokaj policestro kaj policanoj, la ĝendarmoj
kaj la organiziutoj rajtas ricevi la plej bonajn gratulojn. La
homaivaso malfermas siajn vicojn, kaj la sekvantaro autatieniras
al la Granda Placo.

La Benŝaj « Spahioj » malfermas la mar`adon, sekvataj de
la « Gajaj Petoluloj » (Gais Lu rons) el Ressaix ; de la lernantoj
de la Benŝa kolegio, kiel « Ludoviko Landsinjoroj »;
de la Jeumont'aj « Zuavoj » el Jeumont (Franca societo); de
« Veneziaj nobeloj > el. Benŝ'o ; de la « Braira Junularo » cl
Braine-le-Conite ; de Benĉ'aj « i1 luskedistoj », de la « Muzika
kaj teatra klubo » cl Hal ; de « lakeoj Ludoviko YV i » kaj
« kainparanoj » cl BenA'o : koketaj kamparanoj, kun blanka
pantalono, blua kitelo, gantoj, atlasa ĉapelo ornamita per perloj,
plumoj kaj ondiĝantaj rubandoj. Fine, 126 filoj en kvar societoj
fermas la inarAadon. Ilia riĉa plumaro superregas el la mal-
proksiineco la uni]t.koloraa ondegon.

La sekvantaro alvenas ĉc la Granda Placo jam obstrukciita
je hontoj : kafejoj, magazenoj, privataj domoj, balkonoj, ĉio
pleniĝas ; oni sin premas por lasi la vojon por la filoj. La

tradicia ronddanco sin organizas en la mezo ; la dekses ork-
estroj kunikas ; sub ununura direktado, ili ludas kelkajn plej-
Aatatajn muzikajojn. 'Miela ludado superas la bruegon.

Unue la ario (le la « Dudu » Popola kanto de  I ions'o (Mons),
ĉefurbo de la provinco Henegaŭ'o (Hainaut)—, delikata ĝentilaĵo
por la multnombraj ĉeestantaj Monsaj amikoj. Kia belega
gajeco I Tridek mil personoj êiurangaj kaj situaciaj dancas,
allogitaj per tiu neimagebla vivcco. Post la « Dudu » oni ludas
lokan arion, « la Benŝ'a junulo », je l'intenco (le la Benŝ'a
junularo, kiu tiel sindone penadas por la sukceso de sia kar-
navalo. Fine ia ario de la filoj, je l'honoro de la kavaliroj de
tiu tago. Je tiu momento la deliro estas la plej ega.
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La urbestraro éeestas, la urbestro antat e. L'antikva kaj
eleganta urhdonio, la hoteloj de la Granda Placo, la hoin-
plenigitaj balkonoj, formas imponantan kadron.

Tiam la urbestraro akceptas la societanojn, kaj prezentas
al ili la honorvinon. Poste la societoj disigas en la stratoj,
sekvataj de la homamaso. Fenestroj knj fenestregoj estas pro -
viciitaj per protektantaj plektajoj. Pluvo da orankoj ekfalas sur
la balkonoj. Cie maskoj kaj alivestajoj, plejofte elegantaj : silko,
atlaso, veluro ; ĉie muzikoj, dancoj, saltadoj ; ĉie precipe sincera
kaj honesta gajeco.

La lumingosekvan taro estas anoncita por la sepa ; ĝi estas
saine ordigita kiel la unua, nur la luinigado estas plie. Centoj
da junuloj kiuj portas lumingon  kun bengala lumo, intersekvas,
post interspaco de unu metro, en duoblaj vicoj laülonge de
la tuta sekvantaro. La sangaj aŭtoritatuloj, ne forlasintaj la
lokon, prigardas, la bonon ordon, ĉiam je la sama zorgcmeco
kaj diskreteco.

Sama preterirado, sama ronddanco sur la Granda Placo.
Elektrikaj radioj, elirantaj cl diversaj punktoj, estas projektataj
sur la grupoj. Bengallumingoj, elektrikaj arklampoj, projekcioj,
ĉio estas farita por doni al tiu trairado kiel eble plej grandan
brilon. La gajeco estas grandega, la spektaklo magia.

Sajnas teatra apoteozo ludita de tridek niil figurantoj sur
teatro kin mezuras kilometron da amplekso.

(Kun afabla permcEo de la aŭtoro, cl la interesa libro 	 le lIairaut
pittoresque, par F. ALExis-M. G.

Esperantigis Maria POSENAER.

c

i4 PERA (T+O FACILA

PRI PARTICIPOJ

I)c la apero de sia artikolo pri la akuzativa n, (Vidu
« Belga Esperantisto » de lasta aprilo) la skribinto (A) ricevis
multajn leterojn kun la peto, praktike klarigi tie ĉi la mal-
samecon inter la participoj linigaulaj (B) per o, a, e.

R'icevinte (C) tiajn demandojn, li estas tute konvinkita (B)
pri la nalutilcco enkonduki ankorail pli da malfacilajoj en
nian lingvon, eĉ por pliklarigi la sencon.

Por kompreni la sekvontajn (B) klarigojn, la leganloj (A)
devas nepre scii, kia estas la malsameco inter la aktivaj kaj
la pasivaj formaj de la participoj, ankaïi inter la tri ĉefaj
tempoj.

AKTIVAJ FORMOJ :
Substantiva finaĵo Adjektiva finajo

Fstanteco : 	 anto 	 anta
Estinteco : 	 into 	 inta
Estonteco : 	 onto 	 onta

PASIVAJ FORMOJ :

Estanteco : 	 ato 	 ata
Estinteco : 	 ito 	 ita
Estonteco : 	 oto 	 ota

A. La participoj finiĝantaj (B) per o.
Tiuj ĉi estantc (C) ĉian substantivoj, nenia malfacilaĵo

povas ekzisti pri ilia uzado. Ekzemple :
La skribinto (A) ricevis... (vidu êi supro). — Rigardu !

en tiu festmanĝo estas 200 parloprenanioj (A) ; mi ne deziras
esti la pagonto (A) de tiu êi festeno. — La morli,ilo (A) jam
estas enteri‘, ita (B).

Pliege atente oni devas konsideri la diferencon inter la
du aliaj participaj formoj.

B. La participoj finigantaj (B) per a,
Tiuj ĉi havas la valoron de ordinaraj adjektivoj, kiel : bela,

granda, blua, dika, k. t. p.
Mi estas lacigita (B) de tiu spektaklo... esprimas kvazai:l

la saman ideon al : mi estas laca (adj 1) pro tiu spektaklo.
Nu, zizanie (C) « estas », oni ne povas erari, tiu Ĉi vorto

kutime antaristarante (C) la adjektivan fornon.
Se la uzataj (B) participoj antaüstaras substantivojn, la

uzota (B) formo estas ankaïi klare inontrata (B), la participo
egalvalorante (C) ankaïi adjektivon, — kiel en la du unuaj
adjektivoj de tiu ĉi frato mem.

Sed, en aliaj okazoj oni devas ekzameni, ĉu oni povas
anstataüi la participon de adjektivo propozicio komencanta (B)
per kin estas (i,o) Ekz : La letero, sendita (kiu estis sendita)
de mia amika al mi, ne estis sufiĉe frankila (B) — La Ant-
verpenanoj, veturontaj (kiuj veturos) al Verviers haltos in Li@go.

C. La participoj finig';antaj (B) per e.
Tiuj ĉi participoj estas facile koneblaj pro sia triobla

karaktero :
I e ili estas neŝanĝeblaj ;
2" ili ĉiam rilatas al la subjekto de la ĉefa propozicio ;
3 e ili estas anstatatieblaj per dependi cirkonstanca propozicio

komencanta (B) per : dum lee, c".ar, tial lee, kiam, post aŭ aliaj.
La lasta karakterajo donas al ni preciozan rimedon por

distingi ĉi tiujn participojn de la duaj (B) :
Paginte (= post li pagis) unu frankon, la sinjoro (subjekto)

havis la rajton eniri la teatron.
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Jen legis li ĝoje en strato ie ;
„ Luebla ĉi tie

Meblita apartemento,"
Kaj tuj li estis decidint'

Tion vidint'
Jen vivi en silento.

Kaj jen, la ĉambro kien venis
Kaj loĝon li prenis,

Ekscitis liajn nervojn ;
La muroj kovritaj per granda êas',

Ĉasisto amas'
Kun hundoj kaj kun cervoj !

Suprizo redonis koloron de sango
AI lia vango,

La okazon ne povis li lasi,
Kaj en lia brusto aperis deziro

Kun forta eniro
Por ree gaje ĉasi.

Kaj kun sia hund' li trakuris galope
La ĉambron duope

Dum laiite la kornon li blovis
Kaj pensis ĉasi en arbar'.

Kriegis, ĉar
La ĉasamuzon trovis.

Kaj lia fidela kvarpieda amik'
Komencis fortik',

Kontraŭ la cervoj boji
Kaj gia mastro invitis gin

Por des pli sin
Per ĉasplezuro ĝoji.

Sed el la ĉambro estant' super li
Resonis kri' :

» Ĉu volas vi silenti ?
Ve, via bruego min igos frenez'

Do estu komplez'
Kaj ĉesu miri turmenti ? »

Sed nea respondo de l' brav' nimrodid'
Rifuza decid'

« La plezuron ne volas mi lasi
En propra salono ĉia foj'

Kun ena ĝoj,
Kaj sen malhelpo ĉasi !»

234 —.

Ti'ralile (= ĉar ĝi estis frapita) de la infano, la hundo
(subjekto) ne volis plu reveni.

Legante (= dum vi legas) tiun kantoli vi (subjekto)
forgesas vian malfeliĉon

Rimarku !
Tre ofte la uzo de la du formoj B kaj C estas ebla, sed

kun malsamaj sencoj. Ekz :
La malriĉulo, laboranta (B) la tutan tagon havas nek

tempon nek monon por vojaĝi (= kiu laboras eco, kvalito).
La malriêulo, laboranle (C) la tutan k-t-p. (= ĉar li laboras

= kaŭzo).
r	 ;a

Por ekzerci sin, oni povas apliki de nun la (tOnilajn (B)
konsilojn pri ĉiuj fratoj de tiu ĉi artikolo, kie la 3 participai
formoj estas ĉiam montrataj (B) per la literoj A, B, C.

Tamen, oni ne forgesu ke en la ĉiutaga interparolado kaj
korespondado, la plej praktika regulo estas eviti tiujn formojn
laŭeble kaj analizi la ideon, t. c. uzi unu el la tri simplaj
ĉefaj tempoj : estanto, estinto ail estonto.

Anstataŭ ol diri : 	 Diru simple :
Mi rekontis amikon de longe Mi renkontis amikon, kiun

ne viditan (B).Aiidinte (C) ian mi ne vidis de longe.- Ĉar mi
bruon... Vizitinle (C) mian frat- aŭdis ian bruon... Post mi vizit-
on, mi iris al la hejmo de mia is mian fraton, mi iris al la Hej-
fratino. mo de mia fratino.

SKALDO.

LA CAMBRA C ASO .
Laŭ J. y. OOSTERWIJK BRUIJN 	 Trad :I)REVES UITTERDIJK.

Nobelido, ĉasisto en sia kor'
Al sia dolor'

Tre inda estis plendi,
Car siajn arbarojn kaj sia kastel'

Ho justa ĉiel'
Li devis ilin vendi.

z>ed por lia koro la plej grava vund'
Sian bravan hund'

Kaj laŭtan ĉasan kornon,
Li prenis urbon kun si for

Por lasta trezor'
Jen li hejtos sian fornon.
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Li ree ripetis laŭtan brueg'
Kaj la hundeg'

.

Transsaltis eĉ la seĝojn.
Entuziasmo en la kor'

Lin eipis for
Sen sekvi domajn leĝojn.

Sed tra la fendoj de l' plafon'
Jam tre mal-bon'

Li sentas fali guton
De akvo kiu iras tra

Kaj kreskas ja,
Dronigos eĉ la tuton.

« Vi ĉesu !» li supren kriegas koler.'
«De mia mebler'

« Nenio seka restas
« Ĉia superplafone de mia loĝejo

«Sin trovas banejo ?
« Mi malsekega estas . !»

L i vane grumblis, furioze ĵuris,
La akvo kuris

Sen povi ĝin eviti.
Kaj ĉar ĉian provon senfruktc li vidis

Li tial decidis
La superloĝanton viziti.

i\iirego,— jen estas sur planko fondita
Mareto jetita,

De tiu ĉi pluvo la fonto.
La najbaro tamen, sur tablo sidant'

Kaj tie estant'
Savita sur alta monto.

Trankvile li sidas kun fiŝkapta nttr'
Kaj respondis nur :

«La plezuron ne volas mi lasi.
« En propra salon' estas liberaj ni.

« Fikaptu mi ... .
« Vi ree ja iru nun ĉasi !»

(HI vk RsU M)
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Humora oj
Ne Sola

— Ĉu vi sola veturos al la marbanurbo, Sinjorino ?
— Ne, pli kunprenos la ĉambristinon, du servistojn, la

nutristinon kun la infanoj, miajn hundojn kaj katinojn kaj —
mian edzon.

Ne atendita respondo

Fianĉemulo : Bonvolu diri al mi, Sinjoro, ĉu la mano de
-via estimata filino estas libera ?

Estonta bopatro : Kaj la via, ĉu ĝi ankaŭ estas libera ?
— Jes!
-- Nu, do prenu per tiu mano vian ĉapelon kaj iru for.

Moderna

Kuracato .— Ho kiele mi povos iam recompenci via n
penadon ?

Kuracisto .-- Ho ! ne zorgu pri tio : ĉeko, kontanta mono
ati mandato estas nepre indeferentaj.

(I) El la lasta numero de « la Spritulo », tre rekomendinda gazeto por
crCo, humoro kaj satiro. ( Oni vidu la 4art paĝon de la kovrilo )

r	 e,

PROBLEMOJ ( ' )

i -- Vortoj kreskantaj kaj malkreskantaj : Vokalo-Nomo de
litero — Pli ol sufiĉe — Mordetanta besto — Filo de mia
patrino — Ago — Kolekto — Metalo (radiko)  — Konsonanto.

2 — Vortoj triangulaj.
Kiu havas filon — Kontinento— Pronomo— Nomo de litero

— Vokalo.
3 — Fantaziajeto —

Prenu koron de alidado — kapon de iluziito — voston de
pavo	 Konvene miksu tiujn tri erojn : vi trovos vorton,
kiun vi zorge skribos per grandliteroj. Tamen ĝi ne estas
nomo de ĉiupova kreinto !

PLANTANO.

(i) Oni sendu la solvojn antaŭ la  i sa de Septembro al S rO Fr. Schoofs.
sekretario de la Rcdakcio 49, Kleine Beerstraat. Antwerpen (49, rue de la
Pte Ourse, Anvers). Prefere skribitajn sur posta karto. Oni povas ankaü
sendi la solvojn de la antaüe aperintaj problemoj.

En la lasta numero de la 1:1 jarkolekto ni publikigos la nomojn de

la solvintoj. Oni povas respondi pseŭdonime.
Belaj premioj estos aljuataj.
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DIVERSAJ I1\7FORMOJ
La Belga Adresaro Esperantista estas presata !
Post kelkaj semajnoj 	 estos aĉetebla.
La cnhavo de nia adresaro konsistas el :

malgranda antaŭparolo
2° la historio de Esperanto en Belgujo
3e la rcgularo de la Belga Ligo Esperantista :
4° kelkaj vortoj pri « Belga Esperantisto » ;
5° sciigoj pri ĉiuj belgaj ligo, grupoj, Societoj, gastotabloj, konsuloj k. t. p.
6e Homaro de la belgaj esperantistaj blindaj :
7° generala nomaro de pli ol 3000 belgaj santideanoj :
8^ la tutmonda Esperantista gazetara listŭ :
Ni esperas ke ĉiuj la belgaj amikoj subtenos tiun eldonadon mendanto

la adreslibron. Ticle ili iom rekompencos la gravan laboron kiun postulis
la kunmetado de unua tia eldonajo. Ĉ:iu mendu do jam de nun la adresaron
( Fr. 0.50 — Eksterlande : Fr. o.6o -- Sin. 0.24 ) ĉc la Centra Esperantista
Belga Oficejo, _\ntverpeno.

Tre Grava Sciigo. Al la Esperantistaj farmaciistoj de la tuta mondo:
Narrzj Aunjraf(J,

Dum la Kvara Esperanta Internacia Kongreso en Dresdeno, kelkaj
farmaciistoj, cl diversaj landoj tic kunvenintaj, decidis starigi la Internacian
Esperantistan Farmaciistan Asocion ( I. E. F. A. ) Ia ĉeestintoj, kaj ankaŭ
kelkaj aliaj farmaciistoj ali>intaj duin la nuna  jaro, decidis ke £;encrala
Lunveno de I. E. F. _1. okazos en Iarcelono dum la Kvina Internacia Es-
perantista Kongreso.

lnterkomunikinte kun S° Pujula y N'allés, la sindanema Prezidanto de
la Barcelona Kongresa Komitato kaj kun S-o D-ro Ramon Bartomeu,
Doktoro de Farmacio en Barcelono, ni jam povas sciigi ke la sekvantaj
demandoj kaj temoj estos priparolataj dum tiu malgranda frmacia kongreso :

A) Raporto pri la Farmacia Kunveno en Dresdeno.
B) Esperanto kaj la Farmaciistoj (Paroladeto).
C) Verkado de la Regularo de I. E. F. A.
I-)) Pri la deklingva Esperanta Farmacia Vortareto (Kun►unikaĵo).
E) Cii estas necesa, utila kaj chia la eldono de Internacia Esperanta

Farmacia Revuo ? (Interdiskutado).
F) (,u la Apotekoj devas esti limigitaj ad nelimigitaj (Interdiskutado).
G) Pri kelkaj nekunigeblaj medicinaj substancaj (Komunikajo).
H) Pri gencrala reakcio de la saloj halogenidaj de fero (Koniunikaĵo).
I) Utileco de la naciaj formularoj, verkitaj de la Farmaciistaj Societoj,

por la uniforma preparado de la kuracistaj ordonajoj kaj de la ntedicinaj
kunmetajoj, kies preparado ne estas enskribita en la Oficialaj l" armakopcoj.
Raporto kaj pridiskutado ).

.1) (:u Farmacio devas fariki scienca, ĉu komerca afero ? (Interdiskutado)._
Tre eble, lad la informoj kiujn ni gis nun ricevis, la « Colegio de

Farmaceuticos» de Barcelono, preparos al ni oficialan akcepton. Tiu-okaze
la komitato de I. E. F. A. prezentos al la « Colegio siajn dankojn, per la
diversaj naciaj lingvoj de la ĉeestantaj kunfratoj.

Ni insiste petas ĉiujn samideanajn kunfratojn kunhclpi nin, plenumante
la plej eble la sekvantajn punktojn :

:1) Presigi la nunan alvokon en ĉiuj esperantistaj jurnaloj de sia lando.
li) Presigi la nunan alvokon, en nacia lingvo tradukitan, en la diversaj

farmaciaj jurnakri de sia lando.
D) Prapagandi nian 1. E. F. A. kaj Esperantan lingvon inter la koleguj

de sia lando.

I)) (,cesti la Barcelonan kongreson kaj tieajn farmaciajn kunvenojn, aŭ
sendi al la Sekretario, O. Van Schoor, V ondelstrato, 20, .1ntwerpen, Belg-
ujo, antatl la ta. de Septembro sian alij;em kaj se eble raportojn, sciigojn

komunikajojn.
E) Enskribigi sin kaj la plej grandan eblan nombron de esperantaj

farmaciistoj en la I. E. F. A. La enskribo estas senpaga. Tamen oni petas
ĉiujn enskrihontajn pagi ĉiujare lativolan kotizajon pur helpi la propagandon.

Intertempe mi restas kun kora saluto,
Oscar Van Schoor,

Sekretario de .1. E. I. A.

— Alvoko al la diamantistoj !  — Lail la ekzemplo de aliaj samprofesi-
anaroj, kelkaj personoj de la diamantindustrio fondis la

Unir'ersa/an Esperantazz Dia»zantislan Asocion.
(:iuj esperantistaj diamantistŭj estas petataj aligi al tiu societo kiu celas

favorigi la rilatojn inter la tutmonda diamantistaro, konigi labormetodon
c"iulande, traduki la n►ultnombrajn specialajn vortojn teknikajn de la industrio.

Se la aligontoj estas sufiĉnombraj ni eldonos Esperantistan revuon pri
la diamantindustrio.

Mi petas la diverslandajn santntetianojn tuj sendi sian aligron al mi,
aldonante la adresojn de aliaj esperantistaj kunfratoj kiujn ili konas.

Ili ankaŭ estas petataj traduki nunan informon en nacian lingvon kaj
fpn sendi al la loka metia ĵurnalaro.

La tnembreco de la nova asocio estas senpaga, tamen, laŭvole ĉiu
asociano povas none helpi la progresadon de nia entrepreno.

Oni sendu ĉiujn kontunikaĵojn al

Intersango de geinstruistoj. — La plej nova numero de « Internacia
I'edagagia Revuo », la oficiala organo de « lnternacia Asocio de instruistoj
puhlikigis interesan kaj tre facile realigeblan proponon de Th. (:ejka, laŭ
kiu divcrslandaj geinstruistoj povas pasigi sian libertempon ail parton de  gi
ĉe siaj fremdaj gekolcgoj, preskati tute senpage, pagante nur la veturkoston
tien kaj reen. La propono klare montras, kiel oni povas praktike uzi Esper-
anton pur studi la diversajn instrusistemojn, la manieron de vivado k. t. p.
en landoj, kies lingvon ni tute ne scias kaj ne bezonas scii.

Ke la propono ne nur estas pure teoria montras klare la fakto, ke jam
kelkaj esperantistaj instruistoj pasigis kelkan tempon ĉe alilandaj kunfratoj.

Ni vokas la atcnton de la instruistoj al tiu interâango kiu povas utili
ne sole al ili profesio sed ankaŭ al Esperanto.

Ni ankaŭ konsilas al ili aliŝi la « Internacian Asocion de Instruistoj
kies oficiala revuo pritraktas la plej diversajn pedagogiajn demandojn. Ni
nur citas la titolon de kelkaj artikoloj de la laste aperinta numero : Ia
novaj lernejoj, la Instruisto en l)anujo, La Instruistoj en Mlontenegro, la
Popolaj lernejoj en la norvegaj vila};oj, I nt ernacia krestontatio por  infanoj,
k. t. p. Krom ti tiuj artikoloj preskati la duono de la kajero estas dediĉata
al pli mallongaj kaj tre interesaj noto) kaj informoj cl diversaj fakoj kiuj
koncernas la lc'rnejojn aŭ instruistojn.

Oni petu informojn de S-m Th. (..ejka, Bystrice-Hosten, Moravio-
A.iistrie►.

— Ekspozicio de studenta literaturo. — (ie okazo de Esperanta
ekspozicio, preparata tiun ĉi jaron de 1. />ohema Kongreso Esperantista, estos
elmontrita, kiel speciala sekcio, ĉio, kiu rilatas la vivon studentan.

Pur ke tiu ĉi entrepreno povu esti la plej brila, petas la Kongresa
sekcio de « Studenta rondeto Esperantisa en Praha, Bohemujo », ke oni
bonvolu sendi laŭ adreso :

S-ru K. Nulhan, Praha 11. 516, Bohemujo, tion interesan, precipe. ĉiu-
lingvajn studentajn gazetojn kaj revuojn.

I.ii arganizantoj estas konvinkitaj, ke tia kolekto, kis tuin la unua de
tia speco, povos etektivi};i per kunhelpo de ĉiuj Esperantistoj cl tuta mondo.

Marius Roe,
Kruger Placo, 23,

Antwerpen.
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— Propagandista Societo. — Al ĉiuj bclgaj samidcanoj ! Belgujo
estas ĉiam antaŭe en la rangoj de la sciencoj, komerco kaj industrio. Estas
ankaŭ necesa ke ĝi okupu bonan lokon en la fako de Esperanta propagando.

Se vi tion volas, tio estos !
Kun la celo propagandi Esperanton estis fondita en Huy 3ra*' de Majo

1. la « Propagandista Societo Tiun societon povas aliĝi la gesamideanoj
kiuj sin senpagc prezentas propagandi Esperanton êu per paroladoj, êu per
aliaj rimedoj.

Por ke la propaganduloj nur devu oferi sian laboron, sian bonvolon
kaj iom da sia tempo la Laso de a P. S. » pagas éiujn elspezojn al siaj
kunlaborantoj.

« P. S. » funkcias sub la aŭspicioj de .1a Helga Ligo Esperantista kaj ;ia
prezidanto estas S-o Van der I3icst-Andelhol.

nun kalkulas 25 membrojn kaj ni petas la fervorajn esperantistojn
helgajn ke ili helpu nin en nia tasko.

(';iuj la samidcanoj povas helpi nin ĉu subtenante nian kason, tu aniĝ-
ante, kiel parolanto aŭ kiel propagandisto per aliaj rinedoj.

Ĉiuj informoj estos plezure sendataj de
FERNAND WAMBACQ,

Ciencrala Sekretario de « P. S. »
Mont St André (Brabant).

Li ankaŭ rikoltas la aligojn de la novaj membroj.
La regularo estos sendata al tiuj, kiuj gin dcziras.
Plena Vortaro Esperanto -Esperanta kaj Esperanto-franca, unua

parto, aperos en la komenco de venonta Septembro. (^i estas venkita de
D-ro Boirac, Rektoro de la Dijona Universitato, aŭtoro de Monadologio, Don
Juan, Perdita kaj retrovita, la homa Radiato, k. t. p. Tiu vortaro celas
prezenti ĉiujn radikvortojn trovehlajn ne nur en la diversaj jam aperintaj
vortaroj esperanto-naciaj, sed ankaŭ en la jam sufiĉe multaj vortaroj nacies-
perantaj sane kiel en la teknikaj specialaj terminaroj, eC en la verkoj de la
plej aŭtoritataj literaturistoj. Pri ĉiu grava rortradiko oni provis montri la
devenon kaj veran signifon : pri kelkaj el ili la unuan proponinton, kaj
ankaŭ taksi, sed laŭ persono opinio, la valoron. Apud multaj oni aldonis
serion (le 2efaj devenantaj vortoj. Tiu unua parto entenos la literojn A kaj
sekvantajn ĝis L. La dua kaj fina parto, kiu estos baldaŭ en presado, aperos
antaŭ la fino de Decembro. La tuta libro, zorge presita sur trikolonaj
pagoj de formata in-i6, estos la plej kompleta repertuaro ĝis nun eldonita,
de la lingvo Esperanto. Prezo de la unua parto : 4 frankoj. — Oni povas de
nun plendi skribante al la eldonisto S-ro Daranticrc, presisto, rue Chabet-
Charnv, 65, Dijon, (Côte d'Or) Francujo.

« The Northern Institute. » - Internacia Komerca Institut(' en Leeds
(Anglujo), kiu envahas 300 lernantojn kaj kies direktoro estas S-ro A. C.
Poiré, Vic-Konsulo de Francujo, metis Esperanton en sian tempotabelon
antaŭ tri jaroj. (; i nun jus fondis specialan sckcion pur alilanduloj kiuj
deziras lerni krom la anglan lingvon, la anglajn komercajn metodojn. La
instruado estas farata per la Esperanta lingvo kaj kvin specialaj profesoroj
donas lecionojn ĉiutagc kaj tiu speciala sekcio bonege progresas.

Oni petu informojn de So A. C. Poiré, Vic-Konsulo de Francujo, Leeds.
Deziras korespondi

E. Alec, 98, rem Str., Bu rn ley, (Britujo).
Hvman Finebloom, Wip Str. 8, Antwerpen.
Zinner Sandor, Studento, Satoraljaiijhe.ly (Hungarujo).
Karel Nisser, Studento, jungmanova tr. ĉ. >4, Praha II.
Jos. Tscherpel, Studento, Slupi 10, Praha II.
Miroslav Sldgr, Studento, Bojisk ê ro, posil 4, Praha Il.
F-ino Julie Supichova, Instruistino, Cerveny Kostelec, Bohemujo.
Asekurado : So Edouard Bernard de Kompanio le Nord petas pri

adreso de persono — prefere asekuragcnto  — kiu kapablas sin okupi pri
fajrasekurado.
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Lete.ro de Mgr. Gíambene,
Presila en llala « Nolizie Esperanlisle »

Pro mia eksigo el la agema propagando de Esperanto, dis-
vastiĝis inter la Esperantistoj kaj inter iliaj malamikoj la famo,
ke mi estas forlasinta Esperanton por klopodi pri ia lingva
projekto.

Sed mi deklaras, ke nur miaj propraj okupadoj malhelpas
mian daitrigan agadon por la disvastigado de Esperanto, kaj
tion mi tre bedadras, ĉar mi estas ĉiam Esperanlislo ko,tvinkila,
kaj tiel mi restos, kis kiam mi scios, ke alia sistemo estas
pli disvastigita, ol la sistemo de Zamenhof.

Kiel pruvoj pri mia ficleleco al Esperanto, mi rimarkigas
mian kunlaboradon sukcesplenan por reorganizi la hontan
Esperantistan Societon « Imperiosa Civitas, » kies mi estas
ĉian. amo ; ankati alian promeson datrigi en la proksima aka-
demia jaro timiajn konferencojn pri Esperanto ; kaj fine originalan
verkon en la lingvo Esperanto, kiu balclati elpresiĝos.

Kun estimo,
MONSINJORO LUIGI PIZON'. GIA14IBENE.

BELGA KRONIKO ( t )

BRUSELO. - Universala ekspozicio de Bruselo dum 1909. —
La Belga Registaro preparas, pur i 1o, Grandan I?niversalan Ekspuzicion
en Bruselo. En tiu Ekspozicio , speciala sekcio, pri kiu zorgas la Belga
Registaro mem, estos difinita pur la };randaj internaciaj asocioj kaj institucioj.

Post klopodoj farita] de Sinjoro Generalo Scbert, je la nomo de  la
Esperantista Centra Oficejo, sckretariejo de la oficialaj institucioj de
Esperanto, la I3elga Registaro akceptis, ke la lingvo Esperanto estu
prezentata, en tiu speciala sekcio de la Ekspozicio de Bruselo, kiel reprez-
entanto de la lingvo internacia.

Tiu prezentado de nia lingvo montros ĉiujn verkojn kaj publikajojn
pri la instruado kaj propagando de Esperanto en ĉiuj landoj, kaj sciigojn
historiajn kaj statistikajn pri la progresoj de nia afero, pri ĝia nuna statu,
pri la servoj faritaj de nia lingvo kaj ĝiaj diversaj aplikoj.

ANTVERPENO. — La 24 an de Junio, S-ro K. Weyler, direktoro
de la Urba Instituto N-ro 2, faris tre sukcesintan paroladon pri Esperanto
antaŭ S-ro D-ro V. Desguin, Skabcnci de la Publika Instruado kaj la
perfektiga konsilantaro de la unuagrado Instruado. La parolinte proponis
enkonduki Esperanton en la superajn klasojn (le la Urbaj Insututoj
(lernejoj pur pagantaj lernantoj) kaj lia propono ricevis tiasence bonan
akcepton, ke ki estis sendata al speciala komisio.

Ni sciigas ke tiu éi komisio favore raportis pri la propono de S-ro
Wevlcr, kaj uniivoée decidis ĝin apogi ĉe la Urbestraru.

Tiu ĉi fakto ankoraŭ solvas la  • demandon, sed i;i pruvas kiom la
Antvcrpena instruistaro sin interesas pri nia kara lingvo. Ni esperu ke
iliaj klopodoj sukcesos, kaj ke baldaŭ ni povos saluti la Antverpenan
urbestraron kiel la unuan, kiu enkondukis Esperanton en la publikan
instruadon.

Antverpena Grupo Esperantista. - La io an de Julio tiu êi vigla
societo organizis intiman feston pur gratuli siajn membrojn, kiuj dum la
lasta ekzameno akiris la ateston pri profesora kapablcco nome : F-inoj
Berten, Casic kaj de Jacgher ; S-oj de Kevser, Jacobs kaj Schumacher,
Multnombraj samideanoj êeestis tiun festan kunvenon, ĝojigitan de kantoj
kaj deklamoj.

(i) La grupoj estas petataj sendi siajn informojn al la subskribinta
raportanto, plej malfrue antaŭ la 5a de ĉiu monato, kaj ankaŭ la jurnalojn
de sia urbo aŭ regiono, enhavantajn artikolojn pri Esperanto. .adreso :
Vondelstraat, 20, Antwerpen.
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- La 21 an de la sama monato dudeko da membroj de l'A. G. E.
vizitis en Borgerhout la diamantkolurejon de S-ro J. Roc, patro de S-ro
Marius Roe, prezidanto de la tlea grupo « Laboro ». La posedanto, kisu
afable estis invitinta la Antverpenajn samideanojn, akceptis ilin unue en
sia hejmo, kie li klarigis al ili la diversajn prilaboradojn de la kruda
dianianto kaj montris al ili grandvalorajn kaj belegajn specimcno n. En la
polurejo mem, ili vidis la diamantlaboristojn en plena aktiveco, duin S-roj
Roe, patro kaj filo, komprenigis la intersekvajn farojn alprcnitaju de la
diamanto, de ;ia nelaborita stato gis gia aliigo en rozo, brilianto, kc.

S-roj Roe havis la gentilan afablecon ornamigi la enirpordon de la
laborejo per esperanta bonvena devizo, kaj per kvinpintaj verdaj steloj
la muelilojn de la poluristoj.

Post la vizito de la fabrikejo, S-roj Roe rekondukis la esperantistojn
en sia hejmo, kie, trinkante la vinon de l'amikeco, S-ro Van Schoor,
dankis la amindan gastiganton kaj esprimis tutkorajn bondezirojn por la
prosperado de la fermo Roc, kaj S-ro Van der Biest clparolis toaston al
S-m Marius Roc, kaj al la novfondita csperantista grupo « Laboro ».

La Verda Stelo. - Kun bona rezultato la someraj kursoj finiis :
la perfranca (Prof. J. B. Istace) la 20 an de Julio ; la perflandra (Prof. :
Frans Schoofs) la 29an de Julio.

La kunvenoj de « La Verda Stelo » okazas ĉiun merkredon je la
8 I/2a vespere en la aparta salono de « Zonlerhof » 32 Dageraadplaats
(32, Place de l'Aurore). Ciumerkrede je sama horo libroj de la biblioteko
estas haveblaj.

Suda Lumo. - La sidejo de tiu societo estas de nun en la « Distillerie
du Cirque », Leopold de Wacl Placo, 36, kie ankail okazas eiujatide la
kurso.

ARENDONK. - La jurnalo Aankondigingshlad, aperanta en Turnhout,
enhavas en sia numero de la 26a de Julio artikolon pri parolado, farita en
Arendonk de S-ro Leo Heidendal. La oratoro pritraktis antali tre simpatia
ĉecstantaro nian karan lingvon « Esperanto » kaj sukcesis fondi grupon,
kiu alprcnis la nomon « la Kampina Verda Lumo ».

Sinceran honvenon al la nova societo !

BOOM. - De nun la kunvenoj de la Boom'a grupo okazas la fan
kaj 3an merkredon de ĉiu monato.

La gastotablo, okazanta en speciala salono de la trinkejo « Groot
Schippershuis » estas multnombre kaj regule ĉcestata. Dum la kuuveno
de la 7a de Julio, la sekretario, S-ro C. Babilon, legis detalplenan Esper-
antan raporton pri la Verviers'a Kongreso kaj fini};ante faris alvokon al
siaj gegrupanoj por ke kelkaj el ili kunlaboru al la su ze2so de la
venonta kongreso en Brugge, partoprcnante en la koncerto. Li prave
faris tiun alvokon : ni ja konas inter la Boomaj amikoj multajn lertajn
muzikartistojn.

BORGERHOUT. - La juna Grupo « Laboro » preparas efikan propag-
andon. Gi demandis kaj obtenis de la komunuma cstraro ĉambregon lcrnejan
por doni la esperantan kurson.

BRUĜO. - Lia Mosto, S-RO BARONO RUZETTE-VAN
CA.LOEN-DE BASSEGHEM, PROVINCESTRO DE LA OKCIDENTA
FLANDRO. akceptis la honoran prezidantecon de la BRUĜA
GRUPO ESPERANTISTA.

Nia lerta haj nelacebla amiko S-ro A. J. Witiervck, prezidanto de la
Brua Grupo, publikigis antaŭ nelonge bonegan libreton pri Esperanto.
En sia venonta numero, B. E. enhavos rcccnzon pri tiu interesa verko.

BRUSFLO. - La novstarigita grupo « Esperanta Pioniro » bone
prosperas. Gi kunvenas ĉiusabate en la sidejo de la « Cercle Polyglotte »,
strato Ravenstein. Gi tute estas nedependa de tiu societo, al kiu tamen
ĉiuj membroj devas aligi.

La grupo organizis kurson, instruatan de S-ro G. Blaise : gi inter -

korespondas kun g(kis nun 22) fremdlandaj societoj.
« Esperanta Pioniro » ricevis de

fremdlandaj
	Zamenhof tre simpatian kaj

k ura(;igan leteron.
Esperantistoj cle Bruselo kaj de giaj antaïlurboj, aligu al la nova grupo !
LIEĜO. - La grupo « Verda Stelo » komencas )rosperi. (^i decidis

peti sian ali;on al la Belga Ligo Esperantista kaj gi organizos kurson
pri Esperanto dum la libertempo.

Algeineene bewe ging. - ., Pola
Esperantisto » bevat in zijn Juli -
Au ustinummer een zeer lezenswaard
artikel van Mam Zakrzewski over de
esperantische beweging der twintig
laatste jaren. ln 1888 werd te Nürn-
berg de eerste esperantische verceni-
ging gesticht ; in 1889 bestonden 3
groepen ; - in 1891, 10 ; --- in 1892,
14; - in 1893, 13 ; - in 1894, 18 ; -
in 1895, 17 : - in 1696, 23 ; - in 1897
29 ; in 1898, 36. Voor 1899 en 1900 ont-
breken de inlichtingen. In 1901 daalt
het getal tot 18. \ erder heeft aten :
I n 1902, 38 groepen ; - in 1903, 107 ;
- in 1904, 188 ; - in 1905, 306 : - in
1906, 482 - in 1907, 753 ; - in 1908,
1244 ; -in 1909 (einde Biei) 1498.

Aan het hoofd der landen, die het
grootste getal leden hebben staat
Frankrijk niet 233 maatschappijen.
Verder volgen : Duitschland (19z),
Vercenigdc Staten (t91), Britsche
cilanden (188), Spanje (99), Zwitser-
land ($6), België. (46), Bohemen (45).

BRITISCt-E BILANDEN. -
Een schitterende bijval heeft 't natio-
naal congres der Engelsche esperantis-
ten bekroond,dat van 29 Mei tot 1 Juni
te Leeds heeft plaats gehad. Meer dan
1200 esperantisten hebben deze ver-
gadering bijgewoond, die in het land
een grootgin indruk heeft verwekt. De
inrichting van dit congres strekt voor-
al den heer Fernand Maréchal, voor-
zitter der plaatselijke groep ter eer.
Schitterende feesten en aangename
uitstapjes hebben het congres opge-
luisterd, waarvan een zeer belangrijk
verslag isverschenen (Engelsch-Espe-
ranto) in het dagblad « Yorkshire
Post ». Ook « British Esperantist »
wijdt aan het congres een zeer lezens-
waard artikel, geteekend W.W.Mann
en eindigende met de volgende be-
woordingen : « Laten wij niet onzin-
nig onzen tijd verliezen met over onze
taal te redetwisten, maar laten wij ze
gebruiken en verspreiden.

- Even schitterend slaagde het
congres der Schotsche esperantisten
hetwelk op 1 2 Juni te Perth gehouden
werd en dat meer dan 200 deelnemers
telde.Het congres werd geopend door
den Opperburgemeester Lord Cuth-
bert, bijgestaan door vele voorname
overheid-spers men der stad.Het hoofd-
doel was het stichten van een lande-
lijk Schotschen bond. De gemeente-
raad had den congresleden een feest-
maal aangeboden ; 's avonds had een

kprachtig concert plaats. In de Angli-
aansche kerk had men een goddclij-

lijken dienst ingericht, waar Pastin -
Pages in het Esperanto predikte. Het
congres van 19to zal te Glasgow plaats
hebben.

Mouvement ge;net•al.
E'sperantiSt(» public dans son n u i:
de juillet-août un article très inf.
sant, signé Adam Zakrzewski au sujet
du mouvement espérantiste pendant
les vingt dernières années.En 1888 fut
fondée à Nuremburg la première
Association espérantiste ; en 1889 il y
avait trois groupes; en 1891, Io ; - en
1892, 14 ; - en 1893, 13 ; - en 1894,
18 ; - en 1895, 1 7 ; - en 1896, 23 : -
en 1897, 29 ; - en 1898, 36, Pour 1899
et 1900 les données manquent. En 1901
le chiffre tombe. à 18. Ensuite on eut :
en 1902, 38 groupes ; - en 1903, 107
en 1904, 188 ; -- en 1 905, 306 ; - en
1906, 482 ; - en 1 907, 753 ; - en 1908
1244 ; - en 1909 (fin mai) 1498.

A la tête des pays qui possèdent le
plus grand nombre des groupes vien-
nent la France avec233 sociétés,l'Alle-
magne (192), les Etats Unis (191), les
Ires Britanniques (188), l'Espagne(99),
la Suisse (56), la Belgique (46) la
Bohème (45).

ILES BRITANNIQUES. - Un
succès brillant a couronné le Congrès
national des Espérantistes Anglais
lui eut lieu à Leeds du 29 mai au 1

juin. Plus de 1200 espérantistes ont
assisté à cette réunion qui a produit
dans le pays tout entier une grande
impression. L'organisation de ce con -

grès porte honneur surtoutit Monsieur
l•ernand Maréchal, le président du
groupe local. De brillantes fètes et
d'agréables excursions ont agrémenté
ce congrès dont un rapport très
important a paru (Anglais-Esperanto)
dans le journal « Yorkshire Post ». Le
« British Esperantist » lui aussi con-
sacre au congrès un article très inté-
ressant signe W. W. Mann, se termi-
nant par les mots suivants : « Ne
perdons point d'une façon insensée
notre temps à discuter au sujet de notre
langue : emloyons notre langue et
répandons la.

- Un égal succès fut obtenu par le
congrès des Espérantistes Ecossais qui
eut lieu le 12 juin h Perth et qui
compta plus de 300 participants. Le
congrès tut ouvert par le Lord Maire
Lord Cuthbert assisté de beaucoup
d'autorités de la ville. Le but princi-
pal était la fondation d'une ligue
régionale Ecossaise. Lé conseil com-
munal avait offert un banquet aux
congressistes ; le soir eut lieu un
brillant concert. Dans le temple
protestant eut lieu un service divin,
au cours duquel le Pasteur Pages pré-
chu en Esperanto. Le congrès de 1910
aura lieu il Glasgow.

OSCAR VAN SCHOOR.
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— In Edinburg heelt een zeer

belangrijke vergadering plaats gehad
om Esperanto in te voeren bij de
christelijke geloofszendingen. Men
haalt het geval aan van eersen mission-
ris die in Zululand Esperanto aan -

geleerd heeft aan een dertigtal kin -

deren van beide geslachten.
— De mededeelingen van onze Lon-

densche briefwisselaarster, Mej. Ad.s., vernielden verder een welgelukt
feest dat in Mei door de Londensche
groep werd ingericht, — feesten te
Brighton, gegeven door de groep « La
Vagabondol»,—dcn vourtdurenden bij-
val van den heer Harrison-Hill, die
door zijn esperantische liederen pro-
paganda heeft, gemaakt in de vrijmet-
selaarsloge « Royal York of I'erseve-
rance » en in den bond der oud-leer-
lingen van de school St-Olave.

— Van groots beteekenis is ook ge-
weest de Gsperantodag (17. Juli) ter
gelegenheid der groots tentoonstelling
White City, te Londen, in de omhei-
ning Shepherds Bush. Een prachtig
vuurwerk eindigde het feest, waar
vooral het « bouquet » voorstellende
het portret van D-r Zamenhof veel
.ellekt heeft gemaakt.

DUITSCHLAND. Het IVe natio-
naal congres der Duitsche esperantis-
ten, hetwelk van 21.-23. Mei te Gotha
heeft plaats gehad, is zeer belangrijk
geweest. Meldenswaard is het officieel
karakter dat aan het congres werd
gegeven door het lino e bescherm-
heerschap van Z. 1). H. Karel-Ed-
ward, hertog van Saksen-Kohurg-
Gotha en de tegenwoordigheid van
I)' Richter, staatsminister, die een
warm pleidooi ten gunste van liet
Esperanto heeft uitgesproken. Prach-
tige uitstapjes hebben ter gelegenheid
van het congres plaats gehad o. a. naar
Weimar en naar Eisenach. Op 24 Mei
werden de esperantisten ontvangen te
Chemnitz door de plaatselijke groep
« Antahen gis la venko », diete hunner
eer een schitterende tooncel voorstel-
ling had ingericht..

Het congres van 1910 zal plaats heb-
ben te Augsburg, het hoofdkwartier
van den Beierschen bond.

— De Saksische federatie geeft in
haar tijdschrift « la Informoj » een
overzicht van den toestand in dit
koninkrijk : 75 groepen, meer clan 160
handelshuizen in Dresden, die Espe-
ranto gebruiken in hunne handelsbe-
trekkingen, ambtelijke invoering van
Esperanto hij de policie. Ook bestaan
in Saksen 60 Esperantosprekende gen-
darmen.

FRANKRIJK. Bij onze zuiderder-
buren zijn eveneens de landelijke
vergaderingen aan de dagorde: Dc
Bui gondische bond hield op 11 Juni
zijn congres te Tournus ( Saône-et.-
Loire) ; de hond van het Rhône gebied
op 20 Juni te Vienne ( Isére ) ; de
bond der Parijsche. groepen op 15 Juli

A Edimbourg a eu lieu une réu-
nion très importante dans le but d'in-
troduire l'Espéranto dans les missions
chrétiennes. On cite le cas d'un mis-
sionnaire qui. au pays des Zoulous, a
enseigné l'es peranto à une 'trentaine
d'entants des deux sexes.

Les communications de notre cores-
pondante Londonienne Mii Ad. S.,
rapportent ensuite une fète très réus-
sie, organisée dans le courant du mois
de :1/ai par le groupe de Londres ; —
des fêtes, données à Irighton par le
groupe « La Vagabondoj, — le succès
ininterrompu de Monsieur Harrison
Hill, qui par ses chansons espérantis-
tes à fait de la propagande dans la
loge maçonnique « Royal York of Per-

severance » et au scinde la ligue des
anciens élèves de l'Ecole St-Olave.

— N'oublions point l'importante
« Journée Espérantiste» (17 Juillet)
à l'ocasion de la grande expŬsition
de White City à 1 onclres dans l'en-
clos de Shepherds Bush. Cri magni-
fique feu d'artifice a terminé la tète ;
le bouquet, représentant le portrait
du Dr Zamenhof eut un grand suc-
cès d'enthousiasme.

ALLEMAGNE. Le .f"'C Congrès
national des Espérantistes Allemand,
qui eut lieu du 21 au 23 Mai à Gotha
a été un fait remarquable. Il est inté-
ressant de faire remarquer le carac-
tère officiel de ce Congres, grâce à la
haute protection de Son Altesse
Sérénissime Charles Edouard, duc de
Saxe-Cobourg-Gotha et à la présence
du Dr M. Richter, ministre d'état, qui
prononça un chaud plaidoyer en fa-
veur de l'Espéranto. De magnifiques
excursions ont eu lieu à l'occasion du
Congrès, entre autres à Weimar et à
Eisenach. Le 24 niai les Esperantistes
furent reçus à Chemnitz par le groupe
local « Antatlen gis la venko  » qui
avait Organisé en leur honneur une
brillante représentation théatrale.

Le congrès de 1910 aura lieu à
Augsburg, le quartier général de la
ligue Bavaroise.

— La fédération saxonne donne clans
sa revue « La Informoj » un aperçu
de la situation dans ce royaume : 75
groupes ; plus de 16o maisons de corn
merce à Dresde, employant l'Esperan-
to dans leurs relations commerciales,
adoption officelle de l'Espéranto par
la police. En Saxe il y a 6o gendarmes
parlant notre langue auxiliaire.

FRANCE. Chez nos voisins du
midi les réunions régionales sont à
l'ordre du jour.La ligue Bourguignon-
ne tint le i i Juin son congrès a't'our
nus ( Saone et Loire ): la ligue Rho-
danienne eut sa réunion le 20 Juin à
Vienne ( Isére ); la ligue des groupes
Parisiens se réunit le 15 Juillet à Hou-

te I3oulogne-sur-Seine en die der
Noorderdepartenlenten (Nord, Pas-de
Calais-, Somme) te Condé op 27. Juli.
Rij dit laatste werd de Belgische bond
vertegenwoordigd door den heer A.
T. 1Vittervck en Mej. 13. Ledéne, uit
Brugge. Al deze congressen zijn op-
perbest gelukt en hebben geel tot de
algemeens propaganda bijdragen. De
plaatselijke dagbladen lubben er met
den grootsten lof over gewaagd.
- -Nieuwe groepen werden o. a.

gesticht te Brienne- le-(_:hâteau (Aube),
Ilenin-Liétard (Pas-de-Calais), Méru
(Oise), Chfetellerault (Vienne), Cham-
béry (Savoie), Corbeil (Seine-•et-Oise),
Lorient (Morbihan), Mantes-la-Jolie
( Seine-et-Uise ) en Villeneuve St-
Georges ( Aveyron ).

Het nieuwsblad «Le Petit Radical»
van Orange (Vaucluse) deelt ecne
reeks zeer belangrijke propaganda ar-
tikels over Esperanto mede.

Onder datum van 3 i Juli I. 1. tref-
fen wij in het dagblad « Le Petit Pa-
risien » een artikel aan van M. H.
Dupont. Het bevat eersen oproep tot
al de lransehe esperantisten om zich
te doen kennen.

NEDERLAND. — Van het groot
w(nirdenboek HulIandsch-Esperanto
zijn reeds meer dan zoo bladzijden af-
gedrukt : het geheele werk zal einde
September verschijnen (Uitgever H.
Ilonig, te Utrecht).

Een groot getal Nederlandsche
nieuwsbladen toongin hunne belang-
stelling in de csperantischc beweging,
Het Julinunimer van « Holanda Pion -
iro » noemt 26 bladen op, die in den
laatsten tijd te zamen ;5 artikelen op-
namen.

— Op 18 Juli had te Gouda de algc-
ineene vergadering der Nederlandsche
esperantisten plaats, waarvan wij op
dit oogenblik nog geen nieuws ont van-
gen hebben.

OOSTEN RIJ K. -Een doelmatige
propaganda vuur onze geliefde taal
maakt op dit oogenblik de beer Geier,
die in de Stiermarksche, Karvntische
en Salzburger nieuwsbladen artikelen
schreef en zich in Gratz (Stiermarken)
zeer verdienstelijk maakt.

— Nieuwe groepen werden u. a, ge-
sticht te Marburg (Stiermarken),
Schünhauscn en Filippsdorf (Bobs- -

men).
DENEMARKEN -- liet nationaal

congres der Deensche esperantisten
heelt op 13 ,Tul] te Aarhus plaats ge-
had.

RUMENIE.—Ook in dit land neemt
Esperanto bij het poiicickorps ingang.
in Bukarest zijn twee pc)licie-officieren
sn verscheidene agenten bij cie plaat-
selijke groep aangesloten : in Galatz
werd door de zorgen van den heer
13altenanu, prefekt van policie Genen
leergang ingericht gegeven door den
heer Fischer, en gevolgd door den op-
percommissaris, den heer Constanti-

logne sur-Seine et la Ligue des dé

l)artcments du nord (Nord, Pas de Ca-
ais, Soin nie ) à Condé le 27 Juillet.

A ce dernier congrès la ligue Belge
fut représentée par Mr A. J. Witte-
rvck et Mil' B. Ledènc de Bruges.
Tous ces congrès réussirent admira-
blement et contribueront beaucoup
à la propagande générale. Les jour-
naux locaux en ont parlé avec le plus
grand enthousiasme.

— I)e nouvaux groupes furent fondés
entre autres àBrienne le Château(Aube)
Henin-Liétard ( Pas de Calais), Méru
(Oise), Chatellerault (Vicnnc),Ciianl-
béry (Savoie), Corbeil ( Seine et Oise),
Lorient ( Morbihan ), Mante-la-Jolie
(Seine et Oise) et Villeneuve Saint
George (Aveyron).

— Le journal .< Le Petit Radical »
d'Orange (Vaucluse) publie une série
d'articles de propagande très impor-
tants en faveur de l'Espéranto.

Sous la date du 31 juillet. Ur. « Le
Petit Parisien » publiait un article de
M. II. Dupont. il contenait un appel
à tous les espérantistes français de se
faire connaître.

PAYS-BAS. •— Déjà plus de cent
pages du grand dictionnaire Itollan-
dais-Esperanto sont imprimées ; l'ou-
vrage complet paraîtra fin septembre
prochain. (Éditeur H. Honig à
Utrecht).

— Un grand nombre de journaux
Néerlandais montrent leur sympathie
au mouvement espérantiste. - Le no de
juillet de « Holanda Pioniro », donne
une liste de 26 journaux, qui dans le
dernier temps ont inséré ensemble 55
articles.

— Le 18 juillet dernier eût lieu à
Gouda la réunion générale des Espé-
rantistes Néerlandais : des détails à ce
sujet ne nous sont pas encore par -
ventts.

AUTRICHE. — Monsieur Geier
tait actuellement une propagande ac-
tive pour notre chère langue en pu-
bliant des articles dans les journaux
Stvriens, Carinthicns et Salzbourgeois
et en donnant des conférences entre
autres à Gratz (Styrie).

— De nouveaux groupes ont été
fondés à Marbourg (Styrie), Schén-
hausen et Filippsdorf (Bohème).

DANEMARK. — Le Congrès na-
tional des Espérantistes Danois eut
lieu le 13 juillet à Aarhus.

ROUMANIE. — Dans ce pays
l'Espéranto s'introduit chez la police.
A Bucharest il y a deux officiers de
police et plusieis agents qui font par-
tic du groupe local ; à Galatz. par les
soins de Monsieur llalienanu, préfet
de police, un cours d'Esperanto,donné
par Monsieur Fischer, acté organisé :
Ce cours est suivi par le commissaire
de police en chef Monsieur Constan-
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nescu, den bestuurder en den onder-
bestuurder van den dienst der open-
bare veiligheid, alsook door verschei-
dene commisarissen en ondercommis-
sarissen.

— Het nationaal congres der Ru-
meensche esperantisten heeft plaats
gehad te Bukarest op t-3 Augusti(n.st.)
)e inrichtingscommissie heeft een

uiterst welgeslaagde kunstrijke plak-
brief laten verschijnen, voorstellende
Gene Rumeensche vrouw in nationale
k leederdracht en eenen krans reikende
aan de groene ster, die midden van
cen helderlichtenden hemel opdaagt.

SPANJE. — De heer Josefo San-
chez Guearu, minister van Openbare
Werken heeft het ecre-lidmaatschap
van het V Wereldcongres aangeno-
men.

— Nieuwe groepen werden gesticht
te Madrid, Horta, Vilassar, Arbos
(Barcelona), Arbeca (Tarragona) en
Deusto (Vizcava).

— Over het congres van Barcelona
zijn in den laatsten tijd weinig be-
richten verschenen. De Belgische
esperantisten, die tot hier toe nog
niet ingeschreven zijn, worden ver-
zocht hunne hijtreding, vergezeld van
de te betalen kosten, zonder uitstel
te sturen aan Esperantista Centra
( )ficejo, rue dr. Clichy, 51, Parijs.

ZWITSERLAND. — Uit plaats-
gebrek in de twee vorige nummers
van « Belga Esperantisto » hebben
1vij niet kunnen gewagen over het ge-
wichtig congres der Zwitsersche espe-
rantisten, dat op 24-2; April in Solo-
turn heeft plaats gehad.

De vere•adering heeft plaats gehad
in den « Saulhau », waar een zeer be-
langrijke esperantische tentoonstel-
ling was ingericht. Zeer merkwaardig
was de verklaring van den heer voor-
zitter René de Sa'ussure, ten opzichte
der hervormingsgezinde «zoogezegde»
Esperantisten. die onder den naam
van E peranto een plagiaat van de
Zainenhofsche taal aanbieden en aldus
het publiek in dwaling brengen.
•enigc personen hebben daarop de
zaal verlaten ; de toestand in het
csperantisch kamp is in Zwitserland
thans zuiver afgeteekend zooals hier te
lande. Wij kunnen niets anders dan
onze Zwitsersche vrienden daarover
van harte gclukwenschen.

F,en belangrijke voordracht met
lichtbeelden door den heer Privat
over de a. s.Amerikaansche congres-
stad Chautauqua, een welgeslaagd
concert en een gezellig feestmaal
lijstten verder het congres in,waarvan
ieder deelnemer stellig den aange-
naamsten indruk zal bewaren. liet
congres van 1910 zal te Lausanne
plaats hebben.
.- Het schoonste tijdschrift La Pa-
trie Suisse » gaf een merkwaardig
geillustreerd artikel over hetKongres.

tinescu, le directeur et le sous-direc-
teur du service de la sûreté publique,
ainsi que par plusieurs commissaires
et sous commissaires.

— Lc Congrès national des Espé-
rantistes Roumains eût lieu à 13ucha-
rest le 1-3 août (nouveau style), Le
comité organisateur a publié une affi-
che artistique très réussie, représen-
tant une femme Roumaine en costume
national, tendant une couronne à
l'étoile verte qui se lève sur un ciel
plein de lumière.

ESPAGNE. — Monsieur Jose ro
Sanchez Gucaro, ministre des travaux
publics a accepté d'être membre d'hon-
neur du ire Congrès international.

— De nouveaux groupes ont été
fondés ii Madrid, Horta, Vilassar, Ar-
bos (Barcelone), Arbeca .(Tarragone)
et Deusto (Biscaye).

— Peu de nouvelles nous sont par-
venues dans les derniers jours au sujet
du Congrès de Barcelone. Les espé-
rantistes Belges, qui jusqu'à présent
n'ont pas encore pris leur inscrip-
tion sont priés d'envoyer sans retard
leur inscription accompagnée des frais
à l'Esperant.ista Centra Olicejo, 51,
rue de Clichy, Paris.

SUISSE. — A défaut de place dans
nos deux n°' précédents, nous n'avons

Eu parler du congrès important des
spérantistes suisses, qui a eu lieu à

Soleure les 24-2; avril derniers. La
réunion fut tenue- dans le « Saalbau »,
oit l'on avait organisé une exposition
espérantiste très importante. La dé-
claration du président,Monsieur René
de Saussure, au sujet des « soi-disant
Espérantistes réformateurs»,c ui, sous
le nom d'Espei-auto, nous offrent un
plagiat de la langue de Zamenhof et
induisent de cette façon le public en
erreur, fut très remarquabie. Quel-
ques personnes ont quitte la
salle ; la situation dans le camp Espe-
rantisto suisse est maintenant nette-
ment délimitée de môme que chez
nous en Belgique. Nous ne pou sons
que féliciter cordialement nos amis de
Suisse.

Une importante conférence avec
projections lumineuses, relativement
a la ville américaine Chautauqua, où
se tiendra le 6"^ congrès, fut donnée
par Monsieur Privas : un concert bien
réussi. et un banquet fraternel enca-
drèrent ce congrès, dont chaque par-
ticipant conservera certainement l'im-
pression la plus agréable. I.e Congrès
de 1910 aura lieu à Lausanne.

I.a jolie revue «La Patrie Suisse »
a publié un bel article illustré concer-
nant le congrès de Soleure.

VEREENIGDE STATEN VAN
NOORD-AMERIKA. — Het 2^ na-
tionaal congres heeft van 9-13 Augusti
te Chautauqua plaats gehad. %S. aar-
schijnlijk zal men er cie grondslagen
van het VI^ wereldcongres gelegd
hebben.

NIEUW-ZEEL AND. — Deze En-
g;elschue bezitting bestaat uit twee
eilanden,doorsneden door de zeeëngte
van Cook, en heeft op eerre opper-
vlakte van 270.000 km. omtrent. een
millioen inwoners. Het land is zeer
vruchtbaar en heeft naast rijke. goud-
en zilvermijnen, talrijke kudden scha-
pen. l'.et schijnt tot een schitterende
toekomst geroepen ; daarom tracht
zooveel mogelijk de plaatselijke re-
geering; de reizigers en de toeristen
aan te lokken, en heelt deze, niet dit
doel, cent; beschrijving van Nieuw-

Zeeland uitgegeven in dubbelen tekst:
Engelsch-Esperanto. Het schoonste
van al is, dat de beambten van het bu-
reel voor vreemdelingenverkeer. van
regee ri ngswege verplicht zijn Espe-
ranto te lecren !

Ziedaar een schoon voorbeeld, ons
door onze tegenvoeters gegeven !

Oste R VAN SClZOOR.

LITERATURA PARTO
EN LA MALNOVA FARMDOMO

DE
FRANÇOIS KEN KIN .

Jean François Renkin naskikis en Liej;o (Liège), la 8an de Marto 1872.
Li pasigis sian tro mallongan vivon en sia kvieta hejmo en Ranii nil -Ramet.
(elp. : Raniiul-Rame), inter la vila;;anoj, kun kiuj li ŝatis amike. interparoli
kaj kies lingvon li honege konis kaj fervore amis.

Lia verkato ne estas tre vasta, ĉar la mortu forrabis lin tro frue, la
17 an de Februaro 1906.

Li skribis, pri la p0pola vivo, kelkajn rakontojn mallongajn, en
rilnarkinde simpla kaj pura formo, kaj samtempe imagaplena lingvo. La
uriginaleco de la tenioj elek'itaj cíe li, metis lin sur la unuan vicon inter
la Valonaj rakontverkistoj.

Li verkis ankati viglajn kroniko) n pur diversaj literaturaj, kaj folk-
lor-aj revuoj : li 11lrarr (trance : le Ménetrier), iI allonirr, li Srirou ((rance :
l'Ecureuil) k. t. p.

Kiel ano de la .. S ►ciété lié geoisc de littérature wallonne »  (L it-ka
societo pri valona literaturo) li ofte estis membro de la ju;;antarco pur la
raportoj, ap l -intaj en };ia bulteno.

La talento de Renkin montras lativicc la plej altvalorajn ecojn : grandan
kustecon en observo, emocion ofte melankolian, rimarkindan fluecon kaj
purecon de stilo, vivan amon al la prapatra regiono kaj al , kiaj legend'oj
kaj popolaj. kutimoj, al };ia antikva lingvo.

Plie, la karaktero de Renkin estis vere admirinda ; liaj amikoj kaj
ĉiuj, kiuj eĉ nur okaze konati ;is kun li, lin fidele memoros.

Ekzistis iam en Kondrozo (I) tre malnova farindomo.
Estis, meze de l'kamparo, granda rusa konstruaĵo, kiu

(1 ) Kondrozo ((rance : Condroz ; valune Condro, estas parto de la
belgaj provincoj Lido (Liège) kaj Namuro (Namur), sude de la riverego
_Moi() (Meuse).

La valona parto de Ilelgujo etendibas sur la suda duono de tiu éi
lando.

ETATS-UNIS DE L'AMERI-
QUE DU NOR D. -- Le 2^ Congrès
National a eu lieu du 9 au z; août à
Chautauqua. Probablement on v aura
jeté les fondements du 6m0 Congrès
mondial.

NOUVELLE ZELANDE.— Cette
colonie anglaise se compose de deux
lies séparées par le détroit de Cook, a
une superficie de 270.000 kilomètres
carrés et une population d'environ un
million d'habitants. Le pays est très
fertile et possède à côte de riches gi-
sements d'or et d'argent,dc nombreux
troupeaux de moutons. Ce pays sem-
ble avoir devant lui un brillant avenir;
le gouvernement local fait tout son
possible pour attirer les voyageurs et
les touristes et a dans cc but édité une
description de la Nouvelle-Zélande,
avec double texte Anglais-Espéranto.
Mais ce qu'il y a de plus intéressant
c'est que les fonctionnaires du bureau
de tourisme sont oblfités par le gou-
vernement d'apprendre l'Esperanto !

Voilà certes un bel exemple que
nous donnent nos antipodes.
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gajnis stcrniĝi en la sunbrilo por revarmigi siajn tegmentojn
kaj murojn . tute niuskokovritajn.

En lu korto de l'farnidoin) puŝis sterkejo kie kokinoj kaj
anasoj, anseroj kaj multe da aliaj bestoj kantis, kuris kaj vete
kriadis, ĝuantaj la vivon kaj feliĉaj, povi ĉiutage mangi kaj
trinki sen peni por tio.

Apud angulo de la brutstalo, Sampaujo, la granda nigra
hundo, pasigis sian tempon revalante.

Tute kvieta li kutime estis. Nur tiam, kian almozulo
eniris la korton, aii je la alveno (le l'leterportisto, li kvazaii
fariĝis de:nono, furioze penegantc rompi sian katenon por
eksalti al ilia brusto.

Sed sur la sterkejo la vidajo estis vere kurioza.
'l'roviĝis tie anasoj, tute fieraj tial ke ili scias naĝi. La

tutan tempon ili restadis are, sencese babilante pri banadoj
kaj subakvigoj.

Ho ! Ili estis gento tute nekunvivebla !
Ĉian) ili postulis pluvon kaj ili tuj nialkontentiĝis kiam

oni rigardis ilin rnarŝi tra la korto, unu post la alia, simile
al virinoj irantaj oferi, dum mortintineso.

Plie, oni ekvidis tie la maljunan ineleagron, ki .1 neniam
diris ian vorton. kaj kiun ĉiu respektis, precize pro titi
kaŭzo. ()ni certigis ke li . esta lernadinta longtcmpe duin sia
juneco.

Io, almenai✓r, estis certa : du ati trifoje èiun tagon lia
kapo ekbluinis, t el forte li koleris, tute sola, sen ia ajn
katizzo.

Iu, kiu tute 'ne fieriĝis, estis Kadeto, la granda batala
koko, duonblinda kaj tute senpluina sur la kapo. Kiam li
parolis, estis ĉiam pri la sama temo : la vetbataloj kiujn 1 i
iamtempe partoprenis, la batoj kinjn li tiam ricevis kaj la
venkoj kiujn li gajnis.

Clunonycnte li estis preta por rakonti ke li, Kadeto, estas
la unua venkinto de Napoleono, la plej fama batalkoko cl
Hesbajo. (i) Tio okazis ĉe vethatalo en Fexhe (2). Kadeto revenis
de la batalkamp i, kun unu okulo mal plie, sed Napoleono,
kriegante pro doloro estis eksaltinta el la areao, tute sango -
kovrita. Kiel plezure li rakontis tion, la granda Kadeto !
Kaj li ne forgesis aldoni, ke, je tiu okazo, la farm:mistro, kva aù
frenezip;ante pro ekcito, kisis lin, vetinte preskatr kvincent
frankojn pro li !

Io tamen ĉagrenigis la grandan Kadeton : li vidis kolere
la nuntempajn kokojn pasigantajn—anstataŭ batali ! —sian tempon
en kantkonkursoj.

« Estas hontinde ! » diris Kadeto kion oni nun devas
vidi!

« Kokojn, iàrantajn kiel fri n gcoj ! ... Estas kol eri n de, vere !  »
Sed malofte li sukcesis trovi iun por priparoli kun li tiun

ternori, ĉar li ĉiam volis esti prava, kaj li ne povis inulte
diskuti sen baldaŭ koleri kaj grumbli.

La kokinoj kaj la ceteraj kortbirdoj preferis iiiterparoli
kun la flavru â, Itala koketo, tiel aminda kaj kio tiel bone
kantis. Tiu ĉi, almenail, estis bonsocieta koko, .kun edukiteco !

(i) IIrs.Sajj, (france : He.,.Sap', valone : Hcsbaj'), part°, de la belga
provinco Liego, norde de la riv=crego Mozo (Meuse).

(2) I;lparolu': Fch, Vilago el la province Lieu.

Pri babilerneco, li kvazaŭ superis maljunan kovkokinon.
Kaj en la vetkantadoj, en kiuj li partoprenis, li  estis elgajninta
multe da premioj pro sia Ĉarma voĉo.

Dio mia! Tiel bone, aŭdu, li sciis la manieron plaĉi al
la junaj kokinoj ! Li tiel gracie diris : « Bonan t  agon, ki dI:meto
mia ! » ke ĉi-tiuj subite eksentis sin dolĉe kortuSataj.

Kiam la Italo saltis sur la tinlonon (le ĉaro por kanti
arion, ili ne povis satiki aŭskulti lin. Por ilin kontentigi,
li estus levinta kanti senripoze, la tutan tagon.

Ĉiuj kokinoj enamiĝis je li. Eĉ unu el ili havis mirandan
ideon : ŝi provis kanti siavice, por rimarkigi sin. Sed la
Iarinmastro, aŭdinte tion, kaj iom timema pro sia edzino ( i
tordis la kolon (le la malfeliĉa kokino, por manĝi Sin la
sekvontan dimanĉon.

Kaj tiamaniere pasiĝis la tagoj, sur la sterkejo de l' mal-
nova farmdomo.

Tutfruc oni leviĝis, kaj la Italo jam kantis, la anasoj
jam malpuriĝis per koto, antaŭ eĉ ol la Diablo estis surmetinta
sian kufon (2).

* 	 *
Ian tagon, oni sciiĝis grandan novaĵon. Ambatr, la batalema

Kadeto kaj l'itala kantulo estis enamiĝintaj je la juna fina
kokino, kio estis tre fiera tial ke ŝi havas plumojn sur siaj
kruroj. Pri l'kantulo, estis facile kompreneble, sed pri Kadeto !
Tiu Maljuna malspritulo ! ! La tuta anasaro senêese lin mokis
kaj laïite ekridis ĉiufoje kiam ili vidis lin alproksimiĝantan.

Al neniu el la du kokoj la juna Hinkokino estis dirinta
nek jes,-.nek ne ; tii, tamen, fine promesis doni al ili respondon
la sekvontan dimanĉon, en la ĉcesto ĉiuj aliaj bestoj el
la korto.

Nur tiun okazontaĵon oni aŭdis pribabiladi sur la korto.
hvlalkaŝe oni diris, ke la inino faras tro da tanfaronajojn antatl
ol preni decidon, — ke ŝi havas vere Ĉiujn bonancojn,
ke, tamen, Si ne valoras pli multe ol alia kokino, — kaj « palati
kaj patata...» Vi komprenas : tiujn babilaĉojn la aliaj kokinoj diris
nin- pro ĵaluzO ĉar cnrj kun certeco opiniis ke la kantulo estos
preferata, li, kiu tiel bonmaniere sciis diri : « Bonan tagon,
kokineto alia 1 »

*
La sekvantan Dimanĉon, bona suno ĝoje briletts k;tj ĉiuj

kokinoj, anasoj kaj ceteraj bestoj kuniĝis sur la sterkejo, — escepte
tamen unu iilaljuna, gnzpiuma kokino, restanta en la kokejo por
tie plori senĝene, pro la rifuzo de l' Italo kiu ne volis edzigr kun
si.

Ĉiuj atendis, kaj la lima kokineto estis dironta baldaŭ kiun
ŝi elektas.

L' Italo, certa pri la prefero, sin tenis tute fiera kaj kantis
tiel latite, kiel se li kvazati Volus eluzi sian langon.

La maljuna Kadeto staradis iom malproksime (le li pur
eviti la teuton sin ĵeti sur tiun fanfaronantan konkuranton.

Subite, je l' ĵusa mdinento kiam la kokino estis ekparolonta,
oni aŭdis teruran kriegadon. La bestoj rapidegis en la stalojn,
en la kokejon, en la dormon, ĉien, serĉante refuĝejon.

(i) Valona popoldiro Pop! qui chante, feume qui hufile, signe.; di
luarirle ! (Kantanta kokino, tajt;tnta virino, antailsignoj pri malpaco !).

(2) Alia valona popoldiro pur esprimi : tre frumatene.
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Akcipitro ĵus estis faliĝanta sur la Îtinko kinon ; per sia akra,
forta beko, furioze frapante, li penis por mortigi ŝin kiel eble
plej rapide, antaii ol sin forporti en sian neston....

• Sed, rapide kiel la fulmo, Kadeto sin ĵetas sur lin , per
sia .beko kaj siaj spronoj — dum la kokineto rapidante rifuĝas
ĉe Sanipanjo la batalulo cedigas l' akcipitron, kiu fine nenion
alian povas fali ol forflugi kun malplenaj ungegoj, kaj plie,
tute konfuza kaj honta esti venkita de koko.

Duonhoron poste, kiam la bestoj kuraĝis reiri sur la korton,
oni retrovis l' italan kantulon duonmprtintan pro tinlego, kaj
la maljunan Kadeton kiu karesis la hinan kokineton, decid-
iĝintan por li.

Kaj la plej komika sekvo de la historio estis, ke neniu
el la kokinaro plu volis edziniĝi kun la kantulo, kvankam li
tiel afable sciis diri : « Bonan t-tgun , kokineto mia ! »

La malfeliĉa kantulo devis resti fraŭlo dum sia tuta vivo !
Kaj kiam okaze li plendis al Sampanjo pri sia beclaürinda sorto

li ĉiam ricevis la saman respondon : •
« Ilarl, han ! estas bone meritita. Vi estis tro fiera pro via

muziko I »
El valona lingvo esperantigis

JOSEPH PAROTTE.
Rimarko. — I,a tradukanto, konsiderante en tia ôi fantazia rakonto la

bestojn kiel homojn, necese uzis par paroli pri iii la pronomt))n /1, k, anslatael ÿi.

BIRL_,IOGRAFIO
« Belga .Esperantisto » nur recenzas la verkojn senditajn

al ĝi en du ekzempleroj (Adreso : Arendstra_it, 26, Antwerpen).

I. British Esperanto Association, 133 - 136 High Hol-
born, London S. W.

M&J. GER. GEORGE Cox, Aventuro de la Kalifo Harull
A braŝicl. (I g x 1 2) 32 panoj. Prezo : 4 I 2 pence — o,18 Sm.

II. Filoj de Paluzie, eldonistoj, 13ar.,elono.
7ozefo Paluzie Liicena. .SSak/problemoj (2I X 15) 136 paĝoj. Prezo
ne montrita.

Tiu ĉi tre interesa libro, tre zorge presita,  kaj kompreneble
ilustrita per multaj ŝakliguroj estos bonvena ĉe la multnonibraj
esperantistaj ŝakamantoj.

(lI enhavas aron da rektaj kaj da fantaziaj problemoj, unuj
malnovaj, aliaj originalaj. La klera aŬ'oro sekvigas ĝin per
speciala ŝakvortareto, kiu ne jam estas oficiala, sed senduba
balclaii iĝos leĝa. D-ro V)LHELMO.

III. Presejo Albert Kundig, en .Jenovo.
A. Decidoj haj deziroj de la hara kongreso interuacia de

Geografio, Genevo, 27`" ?ullo-6`=" Anlguslo 1908. Esperanti ita
lai la originalaj tekstoj de R. DE SAUSSURE. (18 x 27), Io pagos.
Prezo ne montrita.

B. REN1  DE. SAUSSURE. La 4reomeliia folietaro, I a parto,
(18 x 27), 36 paĝoj. Prezo : 0,25 Sm.

La unua brosuiro estas evidenta pruvo tie la utilo kiun
Esperanto prezentas por internaciaj kongresoj ; la dua ate ltas
pri la utilo de Ilia kara lingvo por sciencaj aferoj ; anlbait
libretoj estas tre interesaj.
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IV. Librairie Hachette et C 1 e, Boulevard Saint - G ermaiii,
79, Paris.

A. .Lingvo inlernacia Esperanto,_ lernolibro /por 1 ur hoj,
(I8 x II) 20 paĝoj.  Prezo fr. 0,20 = 0,08 Sin.

Tiu ĉi bro'ureto enhavas krom antaitparolo aga 'lurka lingvo,
la tutan gramatikon de Esperanto, la tabelon de la aliksoj kaj
tiun de la simplaj vortoj en teksto 'l'urka kaj Esperanta. Rekotn-
endinda propagandilo inter la `l'urka loĝantaro de nia lando\.

B. ADRIA GUAL, :ltislero de Doloro, dramo en tri aktoj,
el katalana lingvo tradukis FREDERIKO PUJULA Y VALLÈS.
(21 X 16) 90 paĝoj. Prezo : 2 fr. — o,8 Sm.

Tiu korpremanta dramo ne nur interesos la esperantistojn,
ĉecstantajn la Barcelonan krongres.n, sed meritas honoran
lokon sur la legotablo de ĉiuj esperantistoj. La originala teksto
estas altvalora, la sangan laüdon ni devas esprimi al la lerta
tr-ulukinto, S-ro Pujula. Laŭ la kutimo de la firmo Hachette
la libro estas zorge, sur bona papero presita ; ili varme rekom-
endas gin al êiuj, kiuj kolektas esperantistajn ĉefverkojn.

V. Eldonejo Atar. Corrateric, 12, en `xenCVO.
EDMOND PRI VAT, (1'e l' horo de Erlrobo. (2o x 13) 24 paĝoj.

Prezo : Fr. 0,50 — Sm. 0,20.
Dum la monato de Julio oni prifestis en Genevoa 400a"

datrevenon de l'naskiĝo de Calvin kaj 1a.325-an clatrevenon de
l'fondo de l'kolegio kaj universitato de Genevo. Je tiu okazo
S-ro Edtnond Privat skribis la ĉi supre cititan libreton, en kiu
li skizas la historion de Genevo kaj la rokon de la refortnisto
Calvin. La brokuro enhavas kelkajn ilustraĵojn ; i. a. belan
pot'tieton de S-ro Ernest Naville (1816-19o9). Multaj esperant-
istoj tralegos ĝin plezuro.

VI. Librairie de 1°Esperanto, 15, rue Montmartre,
Paris. EDMOND PRIVA'I'. Karlo, facila legolibro por la lernado
de Esperanto (18 x I I) 48 pagoj. Prezo : Fr. 0,50

« Karlo » pritraktas, en 20 ĉapitroj, vivon de junulo, de lia
infaneco ĝis 11a edziĝo.

La libro estas tre rekonlendinda kaj faros grandajn servojn
en parfektigaj kursoj, lde ĝi ebligos ampleksigi la vortaron de
la lernanto] kaj kutimigos pri êiuj esprimoj sin rilatantaj al la
ĉiutaga vivo.

La enhavo de la • libro estas tre interesa ; la stilo estas
simpla, klara kaj korekta.

Mi bondeziras al « Karto » grandan disvastigadon.
VII. Esperanta Presejo, strato Asalto, 45, Barceiono.

MIIi:1 ELo CASES. L uit fojon.... (15 x t 1) 30 paĝoj. Prezo : Fr.
o.3o = Sm. 0,12 ; IO ek7.. I Sm. ; 50 ekz. 4 Sin.

Aro da humoraĵoj, multaj el ili estas tre sukcesintaj.
VIII. Centra Angla Esperantejo i7,St-Stepàen's Square

Bagswater, London W.
1 iu ĉi eldonejo publikigas sub la titolo lrr « Verd-Stelo

serio, aron da malgrandaj, ka+j verŝajne tre malmultekostaj
libretoj. Mi diras « verŝajne », car la prezo ne estas nlontrata.

La n-ro t mi ne recevis.
'A. N-ro 2. J. C. O'CoxNoR, Ph. Dr., M.  A. – La Infano,

la Sagulo kaj la Diabolo, !ail la Angla teksto de COULSON
KERNAHAN, (13 x io) 46 paĝoj.

Libreto pri religia tento, tre ŝatata en Britujo, kaj tie
tre favore akceptita de la literaturaj kritikistoj. vis nun ek-
zistis de ĝi tradukaĵoj en 13 lingvoj ; S-ro O. Contlor estis tre
prava, prezentante ĝin, en Esperanto al la tuta mondo.
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B. N-ro 3. KASIMIR EUCHARIS. La t'izio de la Poeto lalt

la originala (Angla) teksto de SIA MOŝTO LA RE(TINO ELIZA-
BET() DE RUMANUJ() (CARMEN SYLVA), 15 paĝoj. (La libro
^^tas vendata por profi to de la propagando inter blinduloj) -

T,a s ntpatia kaj atnata Reĝino cie Rumanujo, kiu estas
ne nur benata bontarailtin( (le l'hoinaro  secl althall famkonata
poetino, image vidis la maljunan Roman poeton, Ovidon, an-
taŭrigardantan la estontecon, kaj vidantan tie la « Urbon por
la Geblinduloj » kiun, sub la nomo « Natra I.uminoasa, (Luma
Hejmo) s1 antaŬ nelonge fondis.

.1 en la « Vizio de la Poeto ».
S ro Eucharis sukcese tradukis esperanten la belan tekston

de Carmen Svlva, kirt bonvole akceptis la dediĉon.
I` .. Esperanto Verlag Máller & Borel. Lindenstrasse,

I8, 19, Berlin.
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA.
A. N ro 3. KABB, Bona Sinjorino, novelo laü la Rusa

tekst() de ELIZA ORzESzK(). (14 X 18) 52 paĝo. Prezo 	 Fr.
0.25 — Sm. o. Io.

B. N-ro 4. KABANov. Rusaj Rakontoj, fabeloj al Ilelenjo,
laü la Rusa tekst() de MAMIN SIBIRJAK (11 X 18) 52 paĝoj.
Prezo Fr. 0.25 = Sm. 0,10.

Nenio pli ŝatigas nian karan lingvon ol la legado de espe.r-
antaj libroj. La kolekto eldonata de S oj Müller & Borel
distingiĝas kaj rekontendiĝas per bona elekto de la originalaj
tekstoj, majstra tradukado kaj malalta prezo. .\lnbaïl ĉi supre
cititaj verkoj estas indaj je siaj (lu antailuloj.

X. . Druck und Verlag F. Emil Boden, Bismarckplatz,
12, Dresden.

^Vlr,x. VELTEN, Rektor em. und R. RICHTER, Verkehrs-
inspektor a. D. Lexikon deutsche). Redensarten in Esperanto
(17 X20) 202 Seiten. Preis : geb. Mk- 3 - Sm. 1,50 ; geh.
Mk. 2,5o Sm 1,25.

Diese Samnllun• enthiilt nacht alphabetis titer Ordnung etwa
3.000 Redensarten, (mit ihrer Ubersetzung in Esperanto) welche
zu jedem Gebrauch im praktischen Leben benutzt  werden
kunnen.

Anstatt eiher langweiligen Reihenfolge zweckloser Satze,
Iin(let nian hier rechtig erdachte und methodisch gruppierte
Redensarten, welche sich auf vlas niinlliche deutsche `Vort
bezielen und eine besondere Cbersetzung in Esperanto naben.

• Zum Beispiele (lieve eias Würtchen asar./r, d m in Es-
peranto entsprechen al, /pos/, l'or, oder das man gar nicht
würtlich übersetzen kans. Die Verfasser geben ruls ungefiihr
zwanzig gut aewüiilte Satze, aus denen man ersehen kalen, wie
man 91ach in Esperanto übertragen muss.

Für Deutsche hat das Buch der Herren VELTEN ratel
RICHTLR einee unschiitzbaren 1+ Vert und Hl empfehle es cuuh
mit voller Cberzcugung denjenigen meiher Landsleute an,denen
die s_,hl ite Sprache von Goethe und Schiller keine fremcle
mehr ist. AmATUS.

Onder den titel van Aanhangsel tot den E.%eranto Sten
Iel heeft het Holanda Esperanto Ohcejo  een hoekje uitgegeven
inhoudende ongeveer 2000 Nederlandsche woorden met espe-
rantische vertaling. Dit boekje, samengesteld door den Heer
H. Blok is zeer aanbevelenswaardig en is te verkrijgen bij
M. Roe, 23, Krugerplaats, Borgerhout (Antwerpen), aan den
prijs van 20 centiemen. to el:z. kosten F. I.8o ; 5o ekz. – F. $.5o
en 10o ekz. F. 16.—


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

