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.. -presítczjn lllalluskripto n 0111 ne resendas. — La Redakeiu kon-
servas por si la rajton korekti laidiezone la manuskriptojn.

Pro manko de loko ni devas prokrasti la

enprreson de diversaj artikoloj .

1908-1909.

.. jare 1908 estis kaj restos niemorindla en la historio de

Esperanto en lielguin.
Bedaŭrinda malkonsento ekzistis de kelka tempo en

nia tendaro sekve (le la agadoj de tiuj, kiuj pretekstan-

Fsperanton kaj solvi tiamaniere la demandon pri la
.tacia, pruvis anstatatíi g- in per plagiato de tiu ĉi, kaj ri-

fidon al nia kara Majstro, al la Lingva Komitato kaj áia

tdi j nur naskis momentan dubon kaj haltigon de la
kaj baldaŭ uni vidis ke la grava plimulto de la Bel-
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gaj esperantistoj ne konsentas forlasi la Zarnenhofan Esperanton
aŭ malfidi la aŭtoritatojn kies tasko estas  kontroli la evolucion de nia .

lingvo.
La generala kunveno de la Belga Ligo Esperantista, okazinta la

20' de Septembre 1908, klare montris la volon de niaj samideanoj
kaj sankciis gin per solena deklaracio pri fideleco kaj fido.

Certe, ni bedaŭras la defalon de tiuj, kun kiuj ni de kelkaj jar-

oj fervore kaj sirnpatie laboris por la triumfo de la lingvo internacia

kiu, laït ĉiam akceptita interkonsento kaj laŭ la regularo de la Ligo,

ne estas alia ol Esperanto. Sed aliparte estas konsolanta kompenso

konstati ke la granda amaso restas kun ni, kaj ĝojigi pri la aligo de
multe da novaj samideanoj, kiuj plenigas la forlasitajn vicojn. Ĉie

rcnaskigas fido, laboro, sukcesplena propaganda agado !
La Belga I .ign Esperantista, kiu kalkulis 14 grupojn antaŭ la ok

zinta skismo, nun enhavas 17 aligintajn societojn.

« Belga Esperantisto » aperis,  kaj ricevis la aprobon kaj la apo-

gon (le multe da Belgaj kaj eksterlandaj samideanoj.

For estas la tempo de stnfinaj, malefikaj diskutoj kaj de malpaco!
Saluton al la periode de unuigo, de laboro, de propagande !
La jaro t9o9 favore en nia lando atiguras por Esperanto : bonve-

non al gi !
B. E

En nian unuan numeron glitis kelkaj eraroj.
(cirkonstancoj, nedependaj de la Redakcio, igis gin rapidi kaj mal-

helpis al gi sufiĉe zorge korekti la presprovaĵojn.

r ..` 	 P .` 	 , .• .` •
s 	 . e 	 uo 	 •c

INTeRKUNSENTO,

f L SI'F.RANTO estas nun vivanta lingvo. 1)o kiel ĉiu vivanta or-

ganizaĴo, Esperanto havas sian iom-post-iol.nan naturan
evol>!ucion. Perforti tiun evolucion per grava skuo, estus
mortigi la ĉie triumfantan ideon de la internacia lintivo.

Ĉar lingvo internacia ne estas maŝina !
Imagu maSinon por fabriki alumetojn. En jam 200 fabrikcjoj

de la mondo oni uzas gin. Progresemuloj estas kompreneble tiuj
ingenieroj, kiuj klopodas per perfekligi tiun  maSinon, t. e. por igi

gin produkti pli da alumetoj kaj pli malluultekoste. Post kelkaj jaroj
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tusu el la plibonigitaj mainoj, ekzemple en Germanlando, jam  pro-
duktas la trioblon ; alia , en Usono, ankaŭ. Tamen, ambaŭ maSinoj
nc sitnilas plu je la originala tipo ; pli ntirinde ! la Usona kaj la

rm.in:l maSinc_tj estas igintaj eĉ tute malsamaj. Nu, tiu malsameco
estas negrava afero por la industrio : produkti estas tie ĉi la celo.

I: tlate al lingvo nacia aŭ internacia, interkornpre11i estas la celo.
Mak je supra ekzemple pri maSino, la plej logikaj, la plejhonaj ŝa g-
s'I, I,roponataj en in lingvo, estas sen valoraj, se ili ne estas'samtem-
p e aprobataj kaj akceptataj de la tuta lingvanaro ; senêese, obstine
.;trafu, kaj ĉiufoje nur cle kelkaj personoj akceptate, tiaj Sangoj rekte
'.onclukus al la Babela turo. Do, nur per nia generala interkonsento
t internacia lingvo Sangigos.

* *
Senfinaj diskutoj disSiris kelkajn Esperantistajn grupojn : la Pari-

., 1)elegacio estis ektrovinta, ke Esperanto ne estas perfekta 	
De tiu momento kelkaj malkontentuloj kriadis : Jen ! ni diris tion

.ttl !	 Kaj, forgesante la mil nep.'rfektaĵojn de naciaj kaj eĉ de
it.tj internaciaj lingvoj, ili senkore atakis la mirindan kreitajon
ui,a respektinda majstro, kiu.. — pri tio ili neniel atentis ! - - de

tento modeste konfesis, ke vere Esperanto estas perfektigebla,
neniam diris la malen ! (Vidu la « Fundamento de Esperanto. »)
tni penis plibenigi, oni prezentis alian lingvon.

se pro neperfekteco oni forlasus lingvan sistemon jam uzatan
01 cent mil personoj, per poste provi enkonduki alian sistemon

:+1 ne perfektan !) uzotan de aliaj miloj c-la p: rsouoj, la vera tut-
lingvo neniam ekzistus : ĉar oni eterne fio•z'o, pltl'oiti; i.

*
tioesvus la mnrala fundamento de intcr►tacia

progresemuloj estas tiuj, kiuj (1,'zir:t:; p!ib niigi Es-
iante	 pri la organizo kaj la konservo de tiu

4i tian progreson, ni havas ĉion bezonan. Kaj tion tre
N la fidelaj Belgaj Esperantistoj, kiam ili voĉdonis la
ie• de Septembre lasta. (Vidu Nojn 1-2 de B. E. pago

Ins 	 est is unuvoĉe akceptita de la Dresdena Kon-

' Iltgv•a Komitato estas zorgi pri la konservado de
►1 I.. la lingvo kaj kontroli nian evolucion.

•yvajn demandojn kaj solvas ilin laŭ la ŝupre-
I la Fundamento, nek la Lingva Komitato

nlal;t cv')!ucio de la lingva, kiun ili, kon-
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Por forigi la malutilojn de la grandnombreco de la L. K., oni
elektis el gi Superan Komision aŭ Akademion enhavantan 18 irtem
orojn. El tiuj ni nur citu Boirac, Bein, Cart, Grabowski, Moch, Saus-
sure, Nylen, Mybs, Villanueva k. t. p., kiuj ĉiuj estas fidelaj Espe-
rantistoj kaj fidindaj kompetentulc>j.

En la fino de sia fama raporto, S'' K. Bein esprimas la deziron, ke
la tuta Esperantistaro helpadu la L. K. La celo de ĉi tiu arlikolo es-
tas la baldaŭa ef ekti vigo de liil deziro, per simpla kaj praktika or-
ganizo de tiu helpado.

Fidelaj ni estas, neprogresemaj neniel ! Tial ni volas garantii la
regulan evolucion de Esperanto, dum kelkaj malfideluloj elpen-
sas eble multegon cla novaj lingvaj sistemoj. (En iu urbo, areto da
tuaifideluloj jam propagandas tri malsamajn sistemojn ; ;oje ni an-
taŭvidas la tempon, kiam ĉiu el tiuj . angemuloj havos specialan in-
ternacian lingvon.... por sia persona uzado !)

1° Antaŭ ĉio, ni forigu la diskuton pri lingvaj demandoj el ĉiu
grupa kunveno. La sperto pruvis sufiĉe, ke tiaj ofte enuigaj disku-
tadoj nur efikis ke la plejmulto da nekompetentuloj blindesekvis nial-
multajil sed laboreinajn personojn, kiuj iuterese studis la aferojn. La

grupoj relu nur la propagandon por Esperanto per paroladoj, kur-
soj, festoj, ekskursoj, k. t. p.

2° En ĉiu nacia Esperantista ligo, oni starigu konstantan Lingvan

Komision, ekzemple el 3 aŭ 4 membroj.
3° Per la jurnalo de la ligo, per ĉiu nacia Esperanta ĵurnalo, la

I.ingva Komisio invitu la Esperantistojll kiuj interesas sin kaj studas
pri lingvaj temoj, konigi al ;i ĉiun ŝangon, kiun ili dezirus en-
kondukigi en la lingvon.

4° Post kelkaj monatoj ,post ricevo de [uultaj leteroj laLingvaKomi-
sin ordigu la ricevitajn proponojn. (xi (la K()ittisio) diskutu ne-
niel , l;i nur kunigu la samajn reforn -aojn, sumigu kaj faru rapor-
ton pri sia laboro.

SPECI.1I N() DE RA 1'oRT().
La (Belga, Germana, Franca, Angl aŭ alia) Lingva Komisio ricev-

is entute 188 prilingvajn leterojn :
a) 179 Esperantistoj postulas la forigon de la akuzativa fini ;( li

kiu min esprimas la direkton
b) 75 leteroj postulas la reguligon de la vortaro laŭ la fundamen-

taj principoj kaj pritraktas la aldonon de novaj afiksoj : broso = bro-
silo, forigi = ferizi, k. t. p.

e) leteroj deziras la forigon cle la su persi ena leterojl l; 1 1, l 1
d) 14, la forigon cle la multenombreca finiĝo j ;
e) 4 demandas fiksan vortordon, k. t. p.

5e Ĉiuj ĉi naciaj raportoj estu sendataj al la Esperanta Akade-
Itmin, kin siavice faru beneralan raporton, informontan ankaŭ pri la•
na ieco de la postulantoj, kaj sendotan al la membroj de la Lingva
Komitato, por ke ili sciigu kaj studu pri la deziroj de la tutmonda
Esperantistaro.

Same kiel pri nia 4'' propono, ni antaŭvidas ekzemple jenan speci-
menon cle

GEN ERALA RAPORTO.

Entute 2374 leteroj pritraktis reformojn.
a) 2010 postulas la forigon de la direkteca akuzativa n. (Inter tiuj

postulantoj estas 17 Germanoj, 419 Francoj, 681 Angloj, 214 Belgoj,
k. t. p.).

b) 2034 (kiel b supre ; — Inter tiuj k. t. p.)
c) 654 kiel r supre ;
d) 78 kiel d supre ;
e) 51 kiel e supre ; k. t. p.

6'° Post studo cle la generala raporto, la Esperanta Akademio, de-
cidu kaj disscndu al ĉiu nacia ligo kaj al ĉiu Esp. jurnalo cirk uleron
sciigantan kiaj reforinoj estos oficiale kaj devige enkondukataj de
la f8 de januaro 19...

* *

Jen do, en kelkaj vortoj, niaj proponoj por generala interkonsen-
to. Tamen, ni nun ankoraŭ ekzamenu kelkajn eblajn kritikojn.

A. — ()ni jam al ni diris : Se iam la Lingva Komitato kaj Akacemio
nur konsistus el.... Idistoj aŭ Ilistoj, kia dangero por nia Esperanto !

Ni trankviligu. Se iam la tuta Esperantistaro estus kontenta esti re-
gata (le Idistoj, tio estus eble signo de la tempo, eble tempo de gra-
vaj, tiam maturigintaj 5an ;oj en Esperanto. Sed ankaŭ tio estus ebla,
nur dank'al nia generala interkonsento : do la lingvo daurigus sim-
ple sian regulan cvolu: ion, ĉar ankaŭ tia revoluciema Akademio
devus ja regula funkciadi kiel la nuna.

B. — Ĉu, atentante nur pri la grandnombreco de la demanuloj, la A-
kademio ne povos favori la anojn de ia speciala lingvo, klopodintaj
porsupereco ? Ekzemple, al la Francoj, kiuj, laŭ iu generala raporto,
estus dernandintaj 2000-ope fiksan vortordon en Esperanto

Tiom ni ne devas timi. En la L. K. kaj Akademio la divcrslingvaj
membroj defendos la interesojn de siaj propraj lingvoj kaj ne akcep-
tos tiel baldaŭ reformojn, donontan favoron al iu speciala nacio. ll
ĉiam respektos la principon de la internacicco. La L. K. kaj Akademio
nur atentos pri generalaj Esperantaj interesoj, kaj nombroj, kiel su-
praj; klare montres ĉu ia reformo respondas al la deziro (le kiel eble
plej multaj nacioj.
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C. --Ĉu ĉiujare oni enkondukus aliajn reformojn
Ne ! La reformado devas efektivigi n.e tro rapide : studo kaj sin-

gardemo estas necesaj kondiĉoj. Okaze, pri ia grava tento, pritrakti-
ta eĉ de nur tre malmultaj Esperantistoj, la Akademio per siaj cirku-
leroj povos demandi la opinion de ĉiuj ligoj, la supre montrita vo-
l0. Aliparte, ĉiulande otii povos en ĉiu Esperantisto jurnalo libere
propagandi por varbi einulojn al ia bona ideo, kaj submeti gin poste
11 la Akademio.

Ni opinias ke ĉiukvinjare la Akademio povos konigi siajn decidojn,
êiu novaĵo estos enkonclukata nur laŭ kaj post ĉie sentata bezono.

* *

Kaj de nuit, amikoj fidelaj, ni agu ! Ke jam duin la jaro i909a ĉiu
ligo starigu sian Lingvan Komision / Ke la Akademio mem pruvu
sian sanan vivadon kaj invitu ĉiun ligon kaj Esperantistanorganizad-
on de la mondo, partopreni en tiu grava laboro ! Ni ne atendu !

Oni tion of te diris ke la Esperantistaro estas grandega familio.
Nu, ni montra tion. Por ke  nia familio restu forta kaj fortika, preci-
pe unuigita, por ke gi sane kresku, ni bezonas ordon, kaj fortan  re
gulan organizadon. Kiam ni estos akirintaj tion, la ne-Esperantist-
oj vidos, ke ni ne estas revantaj idealistoj, sed praktikaj progres-

ernuloj : ili venos al ni !
Kaj, malgraŭ la malgajaj asertoj de kelkaj facilanimaj malfidelu-

loj, nia kara Esperanto senskue, trankvile, libere kaj fiere margos an-
taŭen

FRANS SWAGERS.
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LETERO DE Sin() ROSA JUNCK, MEMBRO DE LA LINGVA
KoM z'r A'ro .

Sino Rosa Junck, kiu logas en Bordighcra (Italujo) skribas al ni el
Dresdeno, kiun ŝi ne jam estis forlasinta je la fine cíe Oktobro.
Si raportas pri la progresado de Esperanto en la Saksa ĉefurbo, kie
fondibas antaŭ nelonge la « Saksa Esperanta Instituto. » 5i es-
primas sian bedaŭron pro la defalo de tiuj, kiujn ni iam estimis kaj
amis. « Pli ol nobelecon » 5i diras, « pli ol ordenojn ati rubandojn,mi
ŝatas karakteron kaj fidelecon  al la propra konvinko, al la kaŭzo por
kiu antatie oni tutkore laboris kaj batalis.... »

Kaj rilate al « I3elga Esperantisto »  :
« Por via nova jurnalo la plej sinceran bondeziron. (iam, rekte
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« kurage, kaj ne 'flankigante ni  iru al la vojo celita

(;is la revido !
Kore via

ROSA JUNCK. »

Letero de Sro ĈEFE(, la konata atitoro de la « F sperantaj losiloj. »

London, S. W. la 25an de Oktobro 1908.

Karaj Samideanoj,

Kun granda bojo eksciigos la esperantistoj en la tuta  mondo ke la
granda pl iniulto de la lielgaj samideanoj decidigis defendi kaj kon-
servi per nova organo « Belga Esperantisto » la lingvon tia,  kian in -

struas la Fundamento de Dro Zamenhof, lingvon, kiu jam sin pruvis
duin preskaŭ 28jara kritika ekprovigo, ne nur nature eveluciebla,sed
akceptebla de ĉiuj nacioj el la mondo.

Zorgu la purecon de la vortaro, por  ke oni ne enkonduku unuflan-
ke proponitajn novajojn, kiuj gajnas bezonataj de unu lingvo, sed
absolute superfluaj aldonaj al tiuj de aliaj.

Memoru ke Dre Zamenhof jam skribis al Sro Borovki antaû mul-
taj jaroj

« Kelkaj formoj, kiuj gajnis al mi riĉaĵo, montrigis nun en la prak-
« tiko senbezona balasto  ; tiel ekzemple mi devis forĵeti kelkajn
« nebezonajn sufiksojn. »

Evitigu, ke sin ripetu la historio !
Esperanto estas idiomo multe pli perfekta ol iu el la naturaj naciaj

lingvoj.
Kion do povas rajte deziri ia delegacio, elektita de la plej lertaj

lingvosciencistoj de la mondo  i

Kore salutas via

E. ĈE1"EC.

El letero (ie Sro DREVES UITERT)IJK, membro de la Lingva
Komitato, Prezidanto de la Holanda Ligo Esperantista.

Hilversum, l i 22an de Oktobro 1908.

	 Kara juna kolego, Belga Esperantisto, kies  naskigo purigis
la situacion en via lando, kore bonvena ! Kresku prospere, samtem-
pe kun via frateto trans proksimaj limoj. (i) Ni ne forgesu ke ni
estas ne nur.najbaroj, sed plu intime ligitaj je raso, deveno, simpa-

tio, lingvo k. c. Ni laboru en frata konsento sen tro sentadi la politi-
kan mur ; ton inter ni.

(i) Aludo al « Holando Pioniro. »
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Vivu niaj novaj gazetoj !
Tutkore via

DREVES UITERDJIK.

Letero de GENERALO SEB RT, de la Franca Instituto,
membro de la Lingva Komitato.

Parizo, la 2a° de Novembro 1908.

Estimataj Samideanoj,

Kun granda intereso mi eksciis la baldaŭan publikigadon de via
ĵurnalo «Belga Esperantisto. »

Decidinte la presadon cle tiu nova gazeto, la Belgaj esperantistoj
certe agis prave. (xi provas, per eksperimento mem, kiel tion faris
jam niaj triumfintaj kongresoj, ke la tiama lingvo « Esperanto» ne
bezonas ŝan ;ojn aŭ eê plibonigigojn por plenumi la taskon cle in-
ternacia lingvo vere vivanta kaj plenutila.

Mi gratulas vin pro via sindonemo pri la granda Ideo, kaj sendas
al vi ĉiuj miajn plej' sincerajn bondezirojn por la sukceso de viaj
klopodoj.

Kun kora kaj amika saluto
Via

H. SI WRT.

Letero de Sro. A. GRABBO\VSKI, membro de la Lingvo
Komitato, kaj de la Esperanta Akademio.

Varsovio, Hoza 40, 3 XI. 1908.

Estimataj Sinjoroj,

Kun granda bojo mi ricevis vian sciigon pri la reorganizo de la
komitato de la Belga Ligo Esperantista kaj pri la fondo de  la revuo
« Belga Esperantisto », kiuj ambaŭ nun, anstataŭ perdi tempon per
teoriaj diskutoj, dedicos gin el energia clisvastigado de nia tradicia
Esperanto.

Mi tre bedaŭras la foriron de la reformemuloj el nia rondo,_ sed
mi estas certa, ke ili ekkonos fine sian eraron liaj revenos, kiel jam
faris multaj aliaj, sub la verdan Standardon.

Ankaŭ ili konvikigos, kiel iam antaŭe mi mem, ke nenia Esperan-
to flikita povas kontentige anstataŭi la Zamenhofan genian kreajon.

Mi kun plezuro remorigas al mi la tempon pasigitan somere en
Belgujo inter la gastamaj Belgaj sarni.deanoj, kaj nun mi uzas la okaz-
on por saluti ilin kaj esprimi al la nova revuo plej koran bon venon.

Tute via
A. GRAB0wsKI.
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Letero de Sro CART, prezidanto de la Franca Esperantista Societo,
membro de la Lingva Komitato kaj de la Esperantista A kadeinio

Parizo, la Drin de Decembro 1908.

Estimataj Sinjoroj,

Pro la unua numero de « Belga Esperantisto » mi tutkore gratulas.
Jes, nur dank'al unueco vi pavas venki, nur dank al lojala, vera
unueco ; ajna unueco estas ne forto, sed malforto, êar gi estas nur
mensogo. Unueco per komuna lojaleco, per komuna fidcleco estas la
nia,, kaj pro tio ni fine venkos !

Korege kaj fidele via
TH. CART.

Letero cle Sro J. BOREL. membro de la Lingva Komitato, clirek-
toro de « Germana Esperantisto » .

Berlino, la 14an cle Decembro 1908.

Estimataj Sinjaroj Redaktoroj !

Kun plezuro mi ricevis la unuan numeron de via bela kaj bona
« Belga Esperantisto » . En la nomo cle « Germana Esperantisto » mi
tutkore esprimas al gi bonvenon en la Isperantista familio kaj dezir-
as ke balclaŭaj kuragigaj sukcesoj rekompenco viajn penadojn.

Mirinde estas ke en lando, kieduin unu tuta jaro la oficiala Laj
sola organo kontraŭbatalis Esperanton, restis ankoraŭ tiom cia entu-
ziasma fervoro, tiom da energio por daŭrigi la laboron. Tio pruvas
kiom da vivforto posedas nia lingvo kaj kiel profunde gi jam enradik -.
igis en via 13elga tero. Ni kune iru, mano en mano al nia komuna
celo !

Saniideane via
J. BOREL.

Letero de Sro. John ELLIS, membro de la Lingva
Komitato kaj de la Esperantista Akademio.

Keighley (Angl.) 14. XII. '08.

Estiinataj Samideanoj,

Via progran: ,-t estas admirinda, mi scias ke vi gin plenumos, êar
mi okulvidis v' n energion, fervoron kaj kompetentecon.

For la dubo? tnêeligoj ! Ĉu dubi en la momento de triumfo ? Ĉu
malkuragigi pre, nanpleno da malkontentuloj P Se mi konas la Bel-
gojn — kaj ni spc dis ilian gastamecon kaj amikecon ili ne for-
gesos ke la jam atingita sukceso de Esperanto estas la efektiva lev-
ilo por gia pli granda sukceso en la estonteco. « Nenio sukcesas, kiel
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la sukceso, » diras la Amerikanoj.
Kun kora sainto 

La komitato akceptas la , eksigon de la grupoj de Laeken, Spa,
Ve rviers kaj Ixelles. (i decidas jene pri la aliĝo cle la grupoj « Excel-
sier » kaj « Stelo matena » el St" "l'rudo. La deziron pri aligo de la
grupo de Nivelles ĝi ne povas plenumi, ĉar titi grupo ne aldoni s
al sia peto sian regularon kaj la rioinaron de siaj membroj.

La prezidanto legas raporton pri la lasta generala kunveno, redakt-
itan cle S° Jt s. Jamin, eks-sekretario de la Ligo. La kunsidantaro
konstatas Ite tiu ĉi raporto estas nek sufiĉe plena, nek sufiĉe preciza,
kaj decidas ke la hodiaŭ elektonta sekretario redaktos  novan proto-
kolon, kiun li prezentos okaze cle la generala kunveno de 1909.

Sroj Komandanto Lemaire, eks-prezidanto, kaj Janiin, eks-sekre-
tario, skribis al la komitato leteron, per kiu ili kontestas al ĝi la raj-
ton pri propreco de la mono, dokumentoj kaj biblioteko de la Ligo.
La ĉeestantoj konsiderante ke tiuj aferoj estas cititaj en la lasta
bilanco, aprobita de la generala kunveno, decidas ke la Ligo estas la
lega posedanto de ili. (i )

Pri la punkto « Plano de propagande » S° Champy proponas ke la
Lige sin ageme okupu pri la enkonduko de Esperanto en la publikan
instruadon.

Oni generale interkonsentas pri la de 5° Champ), elnletita ideo,
kiu estes ankoraŭ priparolata duin la venonta kunsido. Intertempe
ĉiuj komitatanoj pripensos la plej bonajn rimedojn por solvi la de-
mandon.

S° Chalon opinias ke, antaŭ ol oni sin turnu al lapublikaj estraroj la
demando pri lingvaj reformoj devas esti solvita. La Belga Registaro
ne prenos sur sin decidi kiu el la chu lingvoj — la Zamenhofa <:iŭ tiu
de la Delegacio — estas la plej taŭga por plenuriii la taskon de inter-
nacia helpa lingvo. Li do proponas ke la ĉefa klopodo de la komitato
celos : 1 e la ekzamenon de la relormaj proponoj, 2e la starigadon, laü
sistemo generale akceptota, de centra internacia organisme, kies mi-
sio estos solvi la supredi ri tan demandon, kaj fiksi definitive la  inter-
nacian helpan lingvon. Laü la parolanto, la « Lingva komitato »
ne havas sufiĉan aŭtoritaton pur decidi ion ajn je l'nomo de la tuta Es-
perantistaro.

La Prezidanto rememorigas la sekvantan deklaracion, proponitan
rie S° Swagers dum la lasta generala kunveno, kaj akceptitan de
grava plimulto :

« La Belgaj Esperantistoj, aŭdinte la opinion de diversaj parolin-
« toj, rilate al reformoj pri Esperanto, deklaras ke verki kaj en-
« koud u ki tiujn reforinojn estas la tasko de la kompetentaj atïtorita-
« toj, nome la Lingva Komitato kaj gia Akademio, en kiuj ili ha-
« vas plenan fidon, — kaj decidas daŭrigi ageme la propagandon
« por la Zamenhola Esperanto, kies evolucion fiksos ladiritaj aŭtor-

Via
John ELLIS.

Letero cie Sro J. C. O'CONNOR, membro de la Lingva Komitato.
Centra Angla Esperantejo, 17, S. Stephens Sur. Baryswater, Lon-

don, 17. XII. o8.

Karaj kaj Estimindaj Samidaenoj,

Mi tre gratulas vin pro via vere bonega gazeto. Mi estas tute certa,
ke « Belga Esperantisto » estos fidela defendanto de la vereco kaj `
justeco, kaj ankaŭ de tiuj ĉi grandaj principoj, kiujn ni estas rece-
vintaj el la manoj de nia Majstro Dru Zamenhof.

Korege via
J. C. O'CoNNox
Ph. D. M. A.
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Belga Ligo Esperantista  

RAPORTO 

pri la komitata kunveno, okazinta en Bruselo, je Dimanĉo,
la T 8a de Oktobro 19a8, en salono de la

« Café des trois Suisses. » • -

So Van dar Biest-Andelhof, vicprezidanto, malfermas la kun-
sidon je la TO 112a matene.

Ceestas : Soj L. Champy (Antverpeno), Lcŭtenanto Speybrouck,
anstataŭanta S°I' Konianelanton Duverdyn (Brugel), Abato Richard-
son (Bruselo), Fr. Swagers kaj Oscar Van Schoor (Antverpeno), de-
legitoj de la generala kunveno :

Soj Van dei Biest-Andelhof kaj Ad. Finet (Antverpena Grupo
Esperantista) — J. B. Istace kaj Fr. Schoofs (Verda Stelo, Antver-
peno), — Havermans kaj Goossens, anstataŭanta S°1 Delahaye
(Berchema Grupo Esperantista), — J. Clerbaut (Bootn'a Grupo Es-
perantista), Fi"° B. Leclène kaj S. A. J. Witteryck (I3ruga Grupo Es-
perantista), — F A. Guillaume kaj S° Oct. Chalon (Pioniro, Bruse-
lo) — K. Schriewer (Amikejo, Netitra Moresnet'o) kaj Pol Stappers
(Excelsior, Sta Trudo), S° J. Coox, kasisto de la ligo.

Senkulpigis : Soj Delvaux kaj Heyne (Karlorega Grupo Esperan-
tista.   

(I) Kelkajn lagojn poste la nova estraro ricevis ĉion.
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« itatoj. »
Per 15 voĉdonoj kontraŭ 2 la ĉeestantaro decidas ke ne povas esti

la tasko) de la Ligo sin okupi pri lingvaj demandoj.
S° Fr. Swagers opinias ke la reforma demando devas esti afero

nepre privata. Sed nenio malhelpas ke la Ligo sin interesu pri gi,
starigante specialan komision, kiu kolektus la proponujn pri dezi-
rindaj reformoj, kiujn la esperantistoj.estus scndintaj al gi. La Ko-
misio ordigus la ricevitajn po)punojn kaj transigus ilin, sen komen-
tario, al la Lingva Komitato.

La ideo de S° Swagers estas favore akceptata. La parulanto inten-
cas pritrakti ĝin (letale en artikolo, kiun li sendos al la novanoncita
revuo « Belga Esperantisto. »

Pri la reforma demando S° Havermans rimarkigas ke, se oni ri-
proĉas al la lingvo « Ido» multe da nlalperfektigaĵoj pri gramatiko
kaj vortforrnado, ankaŭ multe da vortradikuj estas ntalbone elekti-
taj ; li pruvas tion per kelkaj ekzemploj.

S° Witteryck legas leteron de S° Boirac rilatantan al  la lastaj okaz-
intaĵoj kiuj agitis la esperantistaron. Pri kelkaj punktoj de tiu letero
S° Coox protestas.

La Prezidanto, rinlarkiginte, ke oni jam tro longtempe priparo-
lis punktojn ne eititajn sur la tagordo, fermas la cliskutadon.

Ĉar S° Jamin skribis al la komitato, ke de nun la gravaj monhel-
poj, donitaj al S" Kt° Lemaire de Sroj Ern. Solvaykaj aliaj ne plugi
estos donataj al la Ligo por prupagancli Esperanton (ili nun estas uz-
ataj pur gin kontraübatali '.} S^ Champy, por provizi la kason de la
Ligo proponas ke la diversaj grupoj pagu al gi ĉiujaran kotizaĵon, po:

La prc)pcno de S° Champy estas .:akceptata principa ; oni decidas
ke la delegitoj prezentos ĝin al siaj grupoj kaj konigos letere al la
prezidanto ilian. respondon.

:\ntaŭ ol elekti la estraron cle la korni:ato,  S^ Chalon sciigas ke li
voĉdonis kontraŭ la tagordo prezentita durn la lasta generala kunve-
no ; konsekvence, li voĉdonos nur por kandidato kiu malaprobas
tiun tagordon kaj intencas klopodi por solvi la reforman demandon
kun helpo de nova centra internacia organismo.

Rilate al la prezidanteco Suj Champy kaj Van der Biest propon-
as gin lasi provizore ne okupata, pur prezenti gin okaze al influ-
riĉa persono), kiu povus doni al la Ligo grandan apogon. La plimulto
de la ĉeestantoj opinias bati kontraŭa senco kaj proponasla kandiclatoc-
on de S° Van der Biest.
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7•iu ĉi deklaras ke, se li akceptas la prezidantect)n, lia ĉefa zorgo
estos respektig i la. tagordon voĉcicnitan clunl la ĝcrural.t kunvenode la
20a de Septembro, kaj rernernorigitati ĉi supre.

Ĉar neniu el la ĉcestantoj deziras akcepti la funkcion de prezidanto
laŭ la programo cle S° Chilon, li nmen' prezentas sian kandidatecon
pur la prezidanteco.

Rilate al la kandidatccu de S° Witteryck, al kiu vicprezidantec0
estas prezentata, S'' Chalon diras ke li ne voĉclonos por tin kandida-
to, ĉar tin ĉi subskribis la bataleman tagordon legitan dum la lasta
generala k un veno.

rezultat(-) do la vcĉclonu estas la jena : Prezidanto : S" Van der
Biest-Ancielhof ; S" Chalon ricevas 2 voĉclonojn.

Vieprezi.lantt►j ; S: .oj A. J. Wi teryck kaj Abato Richardson.
(x.•n_rala s..Lretariu . S" Léon '- hampy.
Kasisto (ĉar S" 	 eksigis) : ti" Osc. Van Schoor.
S" Van der Biest►I:ink;rs la L eestantojn pra la honoro, kiun ili

' I , kaj pr4)tliesas sian tutan sindorlon a la Ligo kaj i'.speranto.
Richardson, akc,'pt:tnte I,t vi:prcziol.atltecon, dankas siavice
kolegi ►jn. La tuta itgc:nec . ► cL la I.;gu, li diras, devas esti cic liĉ-

ata al la prop<agando cle la Zamenhef'a lingvo. Ni riparu la tempon
perditan pro) longaj senefikaj cliskutado►j pri referniaj, kiuj nur okazig-
is ntalfidon kaj tnalc►rdon en niaj vicoj. Ni  diskonigu kaj rekomen-
du la baldaŭ aperontan revuon « Belga Esperantisto » kaj ni kun -
laboru al gi , por igi gin interesa. Se kelkaj grupo forlasis nin, kun
ĝojo ni konstatas ke .aliaj estas pretaj pur ilin anstataŭa ; post nelonge
nia komitato estos pli tnultnombra oil antaŭe.

La parolanta finis, rem3mcuigantc la kernun, la internan ideon cle
Esperanto, kiu estas tin cle la internacia frateco.

Li estas entuziasme aplaŭclata.
S° O. Van Schoor anoncas ke li publikigos je la komenco de la

nova jare) adresaron de la Belgaj Esperan.tistoj por 1909, kaj petis la ĉe-
estantujn ke ili bunvolu sendi al li ĉiajn sciigojn rilatantajn ne nur al
siaj grupoj sed ankaŭ al la izolitaj Esperantistoj de sia regiono.

S° Van der Biest sciigas pri la baldai`i:t apero de la revuo « Bel-
ga Esperantisto » rodaktota de Sroj L. Champy, Fr. Schoofs, Jer.
Van i,aere, C). Van S,huur kaj Ii m<,nl. i,i varme rekomendas la no-
van organon, kiu celos la propagandon d.:c la Zamenhofa Esperan-
to, klopodos per in teresi sian legantaron pc,r la bona elekto de sia en-
havo kaj estos bonega ligilo► inter la Belgaj grupoj.

S• Schriewer vokas la atenton de la kunsidantaro sur la Esp.rant-
istaju fostojn organizotajn en Amikejo. La unua okazas je la 26 de
Decembro. I_i esperas ke stultaj samideanoj respondos lian alvokon.

La kunsido estas fermata je la• ta posttagineze.
La generala sekretario,

Léon CHAMPY,
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Valora Alijo:
Ni puh!ikigas kun granda plezuro la ĉisuban leteron, per kiu  Sro

T)ro V. Desguin, Skabeno de la Peiblika Instru do f. f. Irbestro
de Antverp'no,akceptas la honoran membrecon komitato de la
Belga Ligo IEsperantista.

I.a tuta Iielga Esperantistaro konas la multnombi ë : in atestojn pri
simpatio kaj apogo kiujn nia movado ricevis de la A ntverpena ur-
bestraro : la letero de la unua magistrato e) la granda komerca me-
trovilu estas nova pruvo pri tio. « Belga Esperantisto » estas feliĉa
utiligi la nunan okazon pur prezenti sian fervoran dankon al la Ant-
verpeuia urba konsilantaro kaj speciale al gia einioenta kaj lerta estro,
nia nova honora komitatano Dro V. 1.)esguin :

Antverpeno, la 25ar" de Decembro 19o8. (t )

Sinjoroj,

Mi bone ricevis vian afablan leteron cle la 23" de la nuna monato.
Vi scias, Sinjoroj, ke mi ĉiam atentis kun granda intereso pri viaj

penadoj pur la diskonig,o kaj la disvolvigo cle internacia lingvo. Tio
estas diri ke mi tre volonte akceptas la titolon cle honora komitano
kiun vi boiivolis prezenti al mi.

Ricevu, Sinjoroj, la certig,on de miaj altestimaj sentoj.
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Jam alilandulo, Sinjoro B.... ĉasante trairis la lb.. an karnparon :
vidinte nenian êasajon, li, pro manko de plibona kaptalo, celis gran-
dan korvon, kiu staris sur sterkainaso, kaj pafis. La birdo falis. i.a

ĉasisto estis tuj kaptonta gin, kiam la korvo je plendanta voĉo gemis :
Ho, Nikolao, mi estas tre malsana ! — Estis la birdo de Nikolao

O.,kiu preskaii svenanta sed ne grave vundita,ripctis sian plej kutitn-

lu frazon. Sed tiuj vortoj en tia okazo, estis multe pli strangaj pro
ti ke la haptonomo de nia Ĉasisto estas precize Nikolao. Tiu êi estis
superstiĉulo tiel kredema pri la soreistoj, kiel krisi.ano pri Dio.

Priskrihi lian mirep'n. lian teruregon, ne estas eble. Lasinte la
korvon, forgesante sian pafilon, kiu falis el liaj manoj, li
1►l H eble rapide forkuris kaj al renkiintita pasanto li naivege rakontis

n nel:redeblan aventur i ut. Tiu pasanto, unu iel la najbart'j de  Ni-

, t )... i 	 konis la ptroI.Int.ru korvt,n. I . i ll lvis neniun pli urg-
tmik^tjn Lal 	 p i tiu gajiga afero. Lu mi
kiuln	tio k  int . la 	 rt.i [ en . kiuj atakis la

pret l p la ni 	in kaj la fui iozon de tiu-ĉi
pit ol (lutin ;ami pesis. Se, t iiko-le'ant , ► , vi

on It... 111i I)ctas vin, ne diru al li : Ho, Nikulao,
'... I.a kg itnpatinda korvoêasisto vin batus, eble  vin

nt 	 ,^ ĉar Ais min li ne ĉesis furiozadi.

E. V. HONINCKS.

La Skabeno, f f. Urbestro,
Victor DESGUIN.

:11 Siu.loroj Prezidanto kaj
1lembrt.4j de la Belga Ligo Esperantista.

(t) El ir.lnca lingvo tradukita.

Malnova Rakonteto.

LA e i i,on7is1a iol'vo (Krodioda historio).
N ikola..► .0.... h i . i : e'lzinon, tre amindan sed rnalsaneman, kaj

nialsova; ie i; :rçon, kiun li instruis paroli.
Tial ke 1.1 birdo tre ofte aŬtlis la tualfeliĉin virinon diri al 3ia edzo  :

Ho, Ni k , dao, mi estas tre rualsana - - gi estis memorinta tiun Ĉi
frizon, l:iau g: 

rip:d's.è:iuinomente.
On' lasadis plenan liber :coil al l:1 l:)ird(.► kaj ()fie okazis, ke gi , el bi

g:u-tlen ►, forflugis sur la kampojn.

Sonas okulvittro3

d.t);an t iam havis aferon kun la jugistaro ; li konsili is kun ad-
katu kaj klarigis al l iĉiujn cirkonstancojn. La advokato pe-
lin ke li revenu la sekvontan semajnon.
Ks.iiti je la fiksita tago la vilagano revenis, la advokato ne estis

It	 ta la tempon sufiĉan pur esplori lian aferon.
petis la vilaganon ke li revenu post unu semajno.

in denove la kamparano. revenis, la advokato ne jam sin

t^k iipinta pri lia proceso.
K io do mankas al mia afero li demandis.
Mi tute ne vidas klare en i, respondis la advokato.

1 . 1.tin la ruza Vilagana elprenis du orajn monerojn da dudek fran-

el ilia po3o, kaj prezentis ilin al la advokato dirante :
Mottt tiujn ĉi okulvitrojn, sinjoro advokato, kaj mi estas certa kc'

mia afero tuj aI)eros tre klare al vi.
Ki n tiel okazis !
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El la kalkulo leciono

o^v aF7 v

(e,,4»   

irzs/ ziisto : 1)orno havas k var 5tuparojn, èiu 5tuparo dekdu gtu-
pojn. K iom da ytupoj mi do estas suprenironta de la vestiblo gis la
s1Ibteh111e:1to

Lernanto . Ĉiujn !
(Spritulo)

Por esti belulino
virino devas almenaíi posedi:

3 blankajujn : la haŭto, la dentoj, la manoj.
3 nigrajoju ; la okuloj, la brovoj, la palpreboj.
3 rugaĵujn : la lipoj, la vangoj, la ungoj.
3 longajo.n : la kapo, la haroj, la manoj.
3 laràaĵojn : la brusto, la frunto, la brovo.
3 nlallongajojn ; la dentoj, la oreloj kaj... la lango.

(Monde espérantiste).

Diversaj informoj
Internacia Esperantizta Psikistaro. — Oni antaŭ nelonge fondis in-

ternaci:in ITnuig , In p )r psikista studado per Esperanto, pri Spiritis-
nlo, Telepatio, Magnetismo, ilïpnotistno, k. t. p. Kotizajo 1 sm. ja-
re minimume. Por aligi oni bonvolu sendi nomon, adreson, monon
kaj fotografajon al la Sekretario A. Sías, St. Antoniusstraat, 25,
Antwerpen.

. Internacia Esperantista Fnrmacia Asocio. --- Latí decido de la Esperan-
tistaj farm:iciistoj kuuvcnintaj duni 1.a kongreso (n I)resdeno, oni
fondis « Tnternacian Esperantistan farmacian asocian. »

La unu:: k“in venu okazos duin la kongreso en 1-5;.r;:elono.
La ĉiajara kotizaĵo estas minimume 1 franko (o. m .) Tuj kiam

la anaro estos suliêe multnombra, la asocio eldonos m onatan tarma-
ciaii revuon, kaj la ĉ°ujara kotizajo estos minimume 5 fr. nkoj (2 sr11.)

Ĉiu E i e autista 1arrna: iisto estas petata sendi al la fakaj ĵurnaloj de
sia lando artikolon pri la nova asocio.

Por s :iit;oj kaj aligoj oni sin turnu al la sekretario Oscar Van
Schoor, f;irma.iisto, _>.), Vo11delstraat, Antwerpen.

UEZ IRAS 1KOR.ESPONDI :
Sro Gairiel . ilozuar, Palma de MallOrea, Hispanujo. (Ilu tritaj

pogt k.'1 r toi ).
Sro T. (7 Sanherlieli, Paulstr. 12, 1 p., Dresden
Sro I"r<znçois (;haine, mairie d'Avign:n1-V.+nciuse. Fr.iii o(icl )

BELGA KPOVIY^O.

ANTVERPENO. Antverpena Grupo Esperantista. — Es-
tas vera plezuro konstati la ĉiam kreskantan progresadon de tiu gru-
po, la plej malnova de la lando. La virinaj kursoj, instruataj sub la
lerta direkcio de Sin° Claessens kaj Fin° Eugenie Gunzburg en la
duagrada lernejo no 2'` por junulinoj, kunigas grandan nombron da
ĉeestantinoj. La kunvenoj en la Taverne Royale, ankaŭ estasĉeestat-
aj de multe da avoj -- sinjorinoj kaj sinjoroj. S° V. Claessens, tie in-
struas sukcesplene Esperanton al la komenculoj ; post la instruado
la novuloj kaj la veteranoj êeestas la saman Icunsidon. Tiam oni fa-
ras legaclojn kaj paroladojn, kaj poste komencas generala diskutado
pri temo antaŭe difinita. Fine, oni deklamas, oni kantas ; êiusemajne
oni lernas novan kanton. La grupanoj jam posedas rirnarkindan
repertuaron.

Esperanto en la. :lntverpeno Grupo estas instruata latr la Gouin'a
metodo, per la bonega lernolibro « la Ĉiutaga Vivo » de Soj Swagers
kaj Vinet. La tri geprofesoroj posedas la ateston pri kapahleco,aljug-
ita de la Belga Ligo I?sperantista.

Verda Stelo. Avizo. De nun la ĉiusenlajnoj kunvenoj oka-
zas êiumerkrede, je la 8 1 f2' vespere, en speciala salono de la kafejo
« Zomerhof » Matenkrepuskoplac.  • n° 32a.

BERCHE M. La Berchem'a Grupo Esperantista inaüguris
siajn agadojn la 16 , < d.• Novembro làsta per belegaparolado, flandra-
lingve farita de nia vigla amiko, S° Advokato Van Dieren el Love-
no. La loka estraro bonvole estis konsentinta pri  la uzado de la
granda salono cle la komunuma hotelo. La parolado kunigis inuIt-
nombran aiuiantaron kaj la oratoro ricevis sukceson, tiel entusiasman
kiel bone merititan.

Ekzistas en Berchemo du kursoj : unu por la Rug-krucanoj, in-
struata de nia kunlaboranto S° Jer. Van Laere kaj unu por la mem-
broj de la grupo, instruata (le S° A. Havernlans, prezidanto.

B R U S E LO. Pioniro. -- Nia bona amiko kaj sindona kunre-
daktoro, S. Van der Biest-Andelhof, legis la 25.° de Novembro en
la grupo « Pioniro » sian Esperantan tradukon de «Vorstenplicht »
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thesis in één bedrijf door Nestor de "l'ière. »(Devo de Reo, unuakta
teno de Nestor de Tière (I)). S° Van der IIiest ricevis bonemerititan
sukceson kaj koran akcepton, pri kiu samtempe Luis la verkisto de
i u ĉi kroniko, kiu kune êeestis la kunvenon.

I nstituto Sta Ludoviko. — Kelkaj studentoj starigis en
la Instituto Sut Ludoviko novan grupon, kiun ili nornis « La Za-
menhof. » I_,a komitato de la juna societo estas kunmetita jene : Ho-
nora Prezidanto, D° Zamenhof ;Prc idanto, S° .bato Richardson ;
I%icprezidanto, S° K. de Preter ` sekretario, S° P. de Bruyne ; Ka-
sisto, S° L. Grégoir. La grupo petos post nelonge sian ĉrligotl al la
Belga Ligo Esperantista.

Estas bona aŭguro por nia movado vi iom post juin ke lajtunnla-
ro eniras niajn vicojn, tial la fondo de la «Zamenhof » estas speciale
agrabla al ni. Koran bonvenon !

G E N T O. --- Esperanta kurso estas malfermita en Gento la 3"'
de Decembro en la societo « Dieu et Patrie. » La instruanto estas
nia sinclona amiko S° M. Sebruti-ns•Vrornant , la kurso estas eeesta-
ta de 20 lernantoj.

Ni esperu pri la baldaŭa starigo de fervora grupo en Gento, kie
I;is nun oni sin montris senatenta pri la Esperantista movado.

M EĤLE NO, - La parolado de S° Abato Richardson, kiun ni
anoncis en nia lasta numero, perfekte sukcesis. C-i okazis la t0a" de
Decembro en la testa èambrego de la malgranda Seminario, en la
êeestode Lia Kardinala MoSto S° Mercier, ĉefepisk(' -)po, de la profe-
soroj de anlbati seminarioj, de multo da studentoj kaj de kelkaj elek-
titaj laikaj personoj. La oratoro taris grandan impreson kaj ricevis la
tutkorajn gratulojn de Lia Kardinala Morto.

La eminenta prelato invitis SO11 Richardson ripeti lian parolaclon
dum la nuna monato por la studentoj de la Granda Seminario, kiuj
pro mal helpo, ne povis aŭskulti la parolinton la ioa" de Decembro.

NEUTRA MORESNET'O. Amikejo. ---- La festo de la 27.' de De-
cembro, organizita de la grupoj « Amikejo » brile sukcesis kaj ku-
nigis inultnombran ĉeestantaron.Pro man ko de loko ni ne povas util-
igi pri tiu festo la korespondajon, senditan  al ni el Ahleno. Ni pripa-
rolos gin en nia Februara numero.

VERVIERS. (Korespondajo de S° Parotte). La Esperantista Gru-
po tondita la 20a❑ de Oktobro de 17 eksigintaj membraj de la [refor-
mema] « Esperantista S')cieto, » kalkulis je la fino de la nuna jaro
proksimume 40 anojn.

La mardaj kunvenoj, okazantaj je la 8a vespere, tute en Esperan-
to, kunigas è,iŭsemajne 20-25 èeestantojn (sinjorinojn kaj sinjorojn).
Ĉiumerkrede, je la sa ptm. kunvenas dek-kvino cla traülinoj, por

(I) Aperintan en nia lasta numero.
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èeesti la perfektigadan kurson, direktatan de gekomitatanoj. Plie,
la Prezidanto instruas ĉiulunde je la 8A' vespere, ĉe lasocietodel'ofic-
istoj de Verviers «l'Aide mutuelle. »

La anoj de l'E. G. partoprenis multnombre en la festo okazinta
la 27'-' cle Decembro en Netítra-Moresnet'o (Amikejo).

Ĉu ni èi tic aldonos ke la juna societo ricevis antati nelonge tre
honorigan viziton? La granda Sta Nikolao, dum Sia êiujara rond-
iro tra la bona urbo Verviers  ne volis preterlasi la okazon por gra-
tuli la grupon pro gia fideleco al Esperanto. Tiel oficiale kiel ne
atenclite, dum gajege memorinda kunsido, Li bonvolis akompani
per kelkaj paroloj — kompreneble en la plej bona Esperanto, — la
malavaran disdonon de l'en havo de Sia profunda dorskorbo.

Oni nur povas bedaŭri ke Lia Sanktula Moko, verŝajne pro vere
tro ĉiela humileco, ne volis akcepti la honoran membrecon, kiun ia
entuziasma ami ke clan kerne prezentis al Li.

Chronique Belge. 	 Belgische Kronijk.
ANTWERPEN. Antver-

pena Grupo Esperantista. —
In deze groep, cie oudste van het
land, is het een waar genoegen
den voortdurenden vooruitgang
te bestatigen. De leergangen
voor dames, die onder de bekwa-
me leiding van Mevr. Claessens
en Mej. Eugenie Gunzburg in de
middelbare meisjesschool n" 2
gegeven worden, vereenigen een
groot getal toehoorsters. De bij

-eenkomsten in cie Taverne 1 or-
ale worden eveneens zeer ijverig
en talrijk bijgewoond. I)e heer
V. Claessens geeft er met den
grootsten bijval onderricht aan de
beg inrenden ; na de les wonen
nieuwelingen en ouderen dezelf-
de zitting bij. Er worden lézingen
en spreekbeurten gehouden als-
ook een algemeene bespreking
over een te voren opgegeven on-
derwerp. Ten slotte wordt gede-
clameerd en gezongen ; weke-
lijks wordt een esperantisch lied
aangeleerd. I)e leden der groep
hebben zich reeds een heel reper-
torium aangeëigend.

Het onderwijs in Esperanto
wordt volgens de Gouinmetho-
de gegeven bij middel van het
voortreffelijk handboek « La ,het

A N V F RS. Antverpena Gru-
po Esperantista. - C'est un
vrai plaisir que de constater le
progrès toujours croissant cle ce
groupe, le plus ancien du pays.
l ,es cours pour dames, donnés
sous la direction capable de M"'"
Claessens et de Mlle Eugénie
Gunzburg, <'i l'Ecole moyenne
n° 2 pour jeunes filles, réunissent
un grand nombre d'auditrices.
Les séancesdela Taverne Royale
sont également fréquentées par
un grand nombre cle membres
assidus, dames et messieurs. M.
V. Claessens y enseigne avec le
plus grand succès l'Esperanto
aux commençants ; après la le-
çon les nouveaux et les vétérans
assistent à la même séance. On y
fait des lectures et des conféren-
ces, après quoi commence une
discussion générale sur un sujet
indiqué d'avance. Finalement
on déclame, on chante ; chaque
semaine on apprend un nouveau
chant. Les membres du groupe
possèdent déjà tout un répertoi-
re.

L'enseignement de l'Esperan-
to est donné d'après la méthode
Gouin, au moyen de l'excellent
manuel « La Ĉi utaga Vivo » de
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MM. Swagers et Finet. Les trois
professeurs d'l:speranto de l'A.
G. E. possèdent le diplôme de
capacité délivré par la Ligue
Espérantiste belge.

Verda Stelo. Avis. Dé-
sormais les réunions hebdomadai-
res ont heu le mercredi soir à
8 t /2 h. dans un salon special . du
café « Zomerhof » 32, Place de
l'Aurore.

BERCHEM. Le « Berche-
ma Grupo Esperantista » a
commencé ses travaux le 16 no-
vembre dernier par un magnifi-
que conférence en langue néer-
landaise donné par notre vaillant
ami, M. l'avocat Van Dieren, de
Louvain. L'autorité locale avait
bien voulu accorder l'usage de
la grande salle de la maison com-
munale. La conférence avait réu-
ni un grand nombre d'auditeurs
et l'orateur a reçu un succès aus-
si enthousiaste que bien mérité.

il existe à Berchem deux
cours : un pour les membres de
la Croix-Rouge, donné par no-
tre collaborateur, M. Jér. Van
Laere, et un autre . pour les mem-
bres du groupe, donné par M. A.
T Tavermans, président.

BRUXELLES. Pioniro. -
Le 25 novembre dernier, notre
cher ami et dévoué collaborateur
M. Van der Biest-Andelhof a
donné lecture au Pioniro de sa
traduction espérantiste de « Vor-
stenplicht, thesis in één bedrijf
door Nestorde -fière »(Devoir de
Roi, thèse en un acte de Nestor
de "fière). (t) M. Van der Biest
a reçu un succès bien mérité chez
les amis bruxellois, et un accueil
très cordial, dont s'est également
réjoui l'auteur de cette chronique
qui assistait à la séance.

A l'Institut St. Louis.
Quelques étudiants de l'Institut
St. Louis. ont fondé Lui nou-

(t) Parue dans notre dernier
numero.

taga Vivo » van de heeren Swa-
gers en Finet. De drie professors
van Esperanto bij de A. G. E.
bezitten het bekwaamheidsdiplo-
ma, afgeleverd door den Belgi-
schen Esperantischen Bond.

Verda Stelo. Bericht.
De wekelijksche vergaderingen
hebben voortaan plaats den
'vVoe ,slag avond om 8 1/2 uren,
in een bijzondere zaal van het
koffiehuis « Zomerhof, » 32, Da-
geraadplaats.

BERCHEM. De Berche-
ma Grupo Esperantista heeft
hare werkzaamhed n op i6 No-
vember 1.1. geopend door een
prachtige voordracht in Neder-
landsche taal, gehouden door on-
zen wakkeren vriend .cie heer
adv. Van Dieren, van Leuven.
De plaatselijke overheid had
daartoe bereidwillig cle groote
zaal van het gemeentehuis ver-
leend. De vergadering werd tal-
rijk bijgewoond en de redenaar
erlangde een welverdienden,
geestdriftigen bijval.

Er bestaan te Berchem twee
leergangen : één voor de leden
van het Roode Kruis, gegeven
door onzen medewerker den heer
J. Van Laere en een andere
voor de leden der groep - egoven
door den heer A. Havermans,
voorzitter.

BRUSSE L. Pioniro. —
Onze goede vriend en ijverige
medewerker, eden heer Van der
Biest-A ti del  gaf op 25 Novem-
b?r il. in de groep « Pioniro » le-
zing van zijn Esperantische ver-
taling van « Vorstenplicht » t he-
sis in één bedrijf door Nestor de
Tiére. (t)» De heer Van der Biest
genoot er een welverdienden bij-
val en een hartelijk onthaal, waar-
over zich ook te verheugen had
de schrijver dezer kronijk, die
mede de zitting bijwoonde.

In het St. Lodewijks
Gesticht, Lenige studenten
hebben in het St. Lodewijksge-
sticht een nieuwe groep inge-

(t) Dit stuk verscheen in het
- 'rig nummer van B. E.

veau groupe auquel ils ont
donné  le nom de la «Zam'enhof».
Le comité de la jeune société est
composé comme suit ; Président
/'Honneur : D r Zamenhof ; Pré-
.lent, M. l'abbé Richardson ;
ce-Président, M. Ch. de Pre-

ter ; Secrétaire, M. P. de Bruy-
ne ; Trésorier, M. L. Grégoir.
Le groupe demandera Sous peu
son affiliation à la Ligue Belge
Espérantiste.

C'est cle bon augure pour no-
tre mouvement que de voir peu
't peu les .jeunes prendre place
clans nos rangs , voilà pourquoi
la fondation de «La Zamenhof »
nous est particulièrement agréa-
ble. l'ne cordiale bienvenue !

G A N D. 	 l ln cou rsd' Esperan-
, iuvert:i (;and le 3 dé-
au sein de la société

u et Pat' ie b. Lue professeur
notre dévoué ami MM. Se-

i vns-Vromant ; le cours est
strie1 par 20 élèves.

Espérons qu'un groupe actif
t bientôt fondé â Gand, oû

jusclu'ici on s'est montré indiffé-
rent au mouvement espérantiste.

MALINES. — La conférencede
M. l'abbé Richardson, que nous
avons annoncée dans notre nu-
méro précédent, a parfaitement
réussi. Elle a eu lieu le to décem-
bre, clans la salle des fêtes du
Petit-Séminaire, en présence de
S. Em. Mgr. Mercier, cardinal-
;trchevèque, des. professeurs des
cieux séminaires, d'un grand
nombre d'étudiants et de quel-
ques invités laïques de marque.
L'orateur a fait une grande im-
pression et a été cordialement fé-
licité par Mgr. Mercier.

L'éminent prélat a invité M.
Richardson à répéter sa confé-
rence dans le courant de ce mois
aux étudiants du Grand-Sémi-
naire, qui avaient été empêchés
cle venir écouter l'orateur le to
décembre.

richt, waaraan zij, den naam ge-
geven hebben van « La Zamen-
hof ». Het bestuur is samenge-
steld als volgt : Eerevoorzitter,
Dr Zamenhof ; hoorzitter, de
heer Pr. Richardson ; Ondervoor-
zitter, de heer K. de Preter ; Se-
cretaris. cie heer P. de Bruyne ;
Schatbewaarder, cle heer L. Gré-
goir. De groep zal eerlang hare
aansluiting vragen hij den Bel
gischen Esperantischen Bond.

Het is een goed voorteeken
voor onze beweging te zien, dat
langzamerhand de jongeren in
onze rangen treden , daarom is
de stichting van la « La Zamen-
hof » ons bijzonder aangenaam.
Een hartelijk welkom !

GENT. Een leergang van Es-
peranto \verd op 3 December te
Gent gesticht in de maatschappij
« Dieu et Patrie. » De leeraar is
onze verkleefde vriend, de heer
Sebruyns Vromant ; de kursus
wordt door 20 leerlingen bijge-
woond.

Hopen wij dat weldra een ijve-
rige groep te Gent gesticht ,or-
de, waar men zich tot hiertoe
onverschillig aan de Esperan-
tische beweging heeft getoond..

MECHELEN. De voordracht
van den heer Pr. A. Richardson,
die wij in ons laatste nummer
aankondigden, is uiterst wel ge-
slaagd. Zij had plaatsop to De-
cember, in cie feestzaal van het
Klein Seminarie, in tegenwoor-
digheid van Z. Lm. Mgr. Mer-
cier, kardinaal-aartsbisschop, de
professors van beide seminarién,
een aantal studenten en eenige
uitgelezen wereldlijke personen..
De redenaar heeft grooten in-
druk gemaakt en is door Mgr
Mercier van harte geluk ge-
wenscht geworden.
De hooge prelaat heeft den heer

Richardson uitgenoodigd zijne
voordracht opnieuw te komen
geven in den loop der maaand
voor de studenten van het Groot
Seminarie, die op ion December
verhinderd waren den redenaar
te komen toeluisteren.



Oscar VAN SCHOOR.

NIA VOJAĜO ĈIRKAŬ LA MONDO.

Estis la last;i vespero de la jaro. Mia dika amiko Johano kaj mi
promenis en la stratoj de Antverpeno.

Estis ni;ilv.u•niege ; frostis. ( t) Tamen la stratoj estis vivplenaj.
Koinizoj kaj laboristoj reiris hejmen gaje babilante ; zorgernaj mas-
trinoj (2) eniris la hele lumigatajn (3) vendejojn kaj aĉetis la bezona-
ĵojn (4) pur la morgaŭa tago ; feliĉaj junuloj rapidis (5) al dancfestoj ;
kaj en la mezo de la stratoj rulis tutplenaj tramveturiloj, kies radoj
sur la reloj provis brui (6) kiel stratbuboj.

Estis io nova, io neorclinara en la aero ! sendube la nova jaro :
incirgatí reeĉiu festos la faman tagon, kiu havas la honoron esti in-
terkcrosente akceptita kiel la unua el serio da 365 similaj tagoj.

Nu, diris mi al mia dika amiko Johano, kiel ni pasigos tiun ĉi
novjaran nokton ? Ĉiuokaze (7), ni ne enlitigos (8), ĉar ni estas ju-
naj, originalaj, eĉ amerikaneinaj. Ĉu ni volas eniri iuii balĉambre-
gon kaj danci la tutan nokton ?

Ne, ne, respondis Johano, iniloj da personoj faros tion.
- Venu al mia hejmo ; en mia famnilia rondo oni manĝos patku-

kojn (9) kaj vaflojn (Io) kaj oni trinkos varinigitan vinon.
Ne, ne, ankaŭ tio estas tro gencrala kutimo (t t).
Kion vi proponas do

- Ni iru piede al Bruselo !
Ho, ho ! piede, kaj nun, duin senluma, frosta nokto ?

-- Jes, kaj samteuip. (12) ni faru ĉie propaganelon pur Esperanto.
— l3elegan ideon vi havas, mi ekkriis entuziasme, mi estas certa

ke en tiu ĉi grandega urbo neniu krom ni faros tion ; mi plezure
akceptas.

Ĉar, kiam oni estas juna, originala kaj atnerikanema !...
N i atnbatl siaflan1 e-iris hejmen por sciigi nian gravan decidon al

niaj fami I ianoj, kiuj — mirinde ! — ekiniris, ektimis, ektremis pro

MORESNET-NEUTRE. Ami -

kejo. La fête donnée le 27 dé-
cembre dernier par le groupe
« Amikejo » a été un vrai succès
et avait réuni un public nom-
breux et choisi. Le manque de
place nous empêche d'utiliser une
correspondance s'y rapportant,
que nous avons reçu d' Aix-la •
Chapelle. Nous y reviendrons
clans notre numéro de février.

VER v IERS. Esperantista
Grupo. (Correspondance de M.
J. Parotte). L'Esperantista Gru-
po, fondé le 20 octobre dernier
par 17 membres démissionnaires
de 1' « Esperantista Societo » [ré-
formiste] comptait à la fin cle
l'année 1908 environ 40 mem-
bres.

Les séances du mardi soir à 8
h. entièrement en Esperanto,
réunissent chaque semaine de 20:4
25 dames et messieurs ; le mer-
credi à 2 h. une quinzaine de da-
mes se réunissent en un cours de
perfectionnement sous la direc-
tion de membres du Comité. En-
fin le Président donne le lundi
8 h. un cours à la société « l'Ai-
de tnutuAle » association des
employés de Verviers.

Les membres du groupe ont
pris part en grand nombre à la
fête organisée le 27 décembre à
Moresnet-Neutre (Amikejo).

Ajouterons-nous que dernière-
ment la jeune société a eu le
grand honneur de recevoir une
visite très flatteuse ? Le grand
St. Nicolas, faisant Sa tournée
annuelle par la bonne cité de
Verviers, n'a pas voulu man-
quer l'occasion de féliciter le
groupe pour sa fidelité l'Espe-
ranto. I)e façon aussi officielle
qu'inattendue, au cours d'une
séance de joyeuse mémoire, il a
bien voulu faire suivre de quel-
ques paroles, naturellement clans
le meilleur Esperanto, la géné-
reuse distribution du contenu
de sa hotte.

On ne peut que déplorer que
cet auguste visiteur, par une mo-
destie vraiment trop céleste, ait
cru devoir refuser le titredemem-

ONZIJDIG MORESNET. Amike-
jo. -- iTet feest op 27 December
gegeven door de groep « Amike-
jo » is schitterend gelukt en werd
zeer talrijk bijgewoond. Plaatsge-
brek belet ons daarover in dit
nummer een bijzondere brief tivis-
seling te benuttigen, die ons uit
Aken werd toegestuurd. Wij ko-
men hierop in ons Februarinum-
mer terug.

VERVIERS. (Briefwisseling
van den heer Parotte). De « Es-
perantista Grupo » den 20 Octo-
ber j.l. voor 17 leden gesticht olie
hun ontslag gaven in de hervor-
mingsgezinde « Esperantista So-
cieto » telde op het einde van
December 19o8 bijna 40 leden.

De zittingen die den Dinsdag
om 8 u. av. plaats hebben en
gansch in het Esperanto gehou-
den worden, vereenigen gewoon-
lijk van 20 tot 25 dames en hee-
ren ; 's Woensdags om 5 ure na-
middag heeft onder de leiding
van het komiteiteen volmakings-
leergang voor dames plaats.
Daarenboven geeft de Voorzit-
ter alle Maandagen om 8 u. av.
een leergang in de maatschappij
der ha ndelsbedienden van Ver-
viers « l'Aide mutuelle ».

De leden der groep hebben
talrijk deel genomen aan het Es-
perantisch feest in Onzijdig Mo-
resnet (Amikejo) op 27 Decem-
ber 1.1.

Zullen \vij hier ncg bijvoegen
dat de jonge maatschappij on-
langs vereerd is geworden door
een hoogst vleiend bezoek ? De
groote St. Diklaas, Zijn jaarlijk-
sche rondreis makende door de
goede stad Verviers, - heeft de
gelegenheid niet willen verwaar-
loozen de groep geluk te wen-
schen over hare getrouwheid aan
het Esperanto. Zoo officièel als
onverwacht, heeft Hij in deze
zitting van verheugende ge-
dachtenis, eenige hartelijke woor-
den. natuurlijk in het beste Es-
peranto, gevoegd bij de mildda-
dige uitdeeling van hetgeen hij
in zijne hot droeg.

Men kan slechts betreuren dat

bre d'honneur qu'un ami en-
thousiaste lui offrait d'un cwur
reconnaissant.

de verheven bezoeker, door eene
al te hemelsche Zedigheid,
den titel van Eerelid niet heeft
gelieven te aanvaarden, dien
hem met dankbaar hart een
geestdriftige vriend had aangebo-
den.
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tio, mokis nin kaj eê penis (14) restigi  nin hejmo !...

Do je la oka vespere, Johano kaj mi, varme vestitaj, forlasis Ant-
verpenon. Li kiel mi portis Inalmolan feltĉapelon kun larĝa rando sur
la kapo, dikan bastonon en la mano, du bongustajn kolbaspanojn ( 1 5)
en la potoj, kaj grandan stelon el verda gtofo sur la brusto.

Kaj nun antaŭen, tra la malluma kamparo !...
Dum tiu fama vojaĝo, ni vizitis en ĉiu vilago sur nia vojo almenaŭ

unu trinkejon, kie kelkaj aŭ eê multaj personoj pasigis la novjaran
nokton. Ni tie ripozis kelkajn miiiutojn, ni laŭte parolis Esperante
kaj tialnaniere altiris la atenton de la klientaro al ni. Fine  ni klarigis
flandre, ke jus en tiu nokto ni komencis piedan -vojaĝon ĉirkaŭ la
mondon, kaj mirigis ĉiun pri la fakto, ke êiulande ni povos paroli
kun landanoj, dank'al Esperanto. Niaj klarigoj kutime produktis
pridiskuton inter la trinkantaro kaj ni foriris, ĝentile salutante.

Ni jus alvenis en Boom'o, kiam la pregeja (16) sonorilo solene
sciigis nin, ke la nova jaro komencas. Ni fervore diris novjarajn bon-
dezirojn (17) unu al la alia, kaj poste ni eniris trinkejon meze de la
granda vilago.

Tie :ankaŭ la multaj trinkantoj ne povis deturni siajn okulojn cle
la du strangaj (18) vojagantoj ; oni eĉ gajnis aŭskulti tre atente la Za-
menhofan lingvon. Sed, kia surprizo ! kiam ni donis la kutimajn
flandrajn klarigojn, uit ti el niaj najbaroj, nigrahara kaj nigrokula
junulo levis sin ridetante kaj diris en bela Esperanto :

« Karaj samideanoj, senkulpigu min. Mi aŭskultis kaj komprenis
vian tutan interparoladon en Esperanto. Antaŭ ol daŭrigi vian fa-
man vojaĝon... al Bruselo, permesu al mi prezenti al vi glason da
nia Boom'a biero. »

Ni kon'tpreneble akceptis. Ni tute estis forgesintaj (19), ke en
Boom'o ekzistas vigla Esperantista grupo. Post duonhoro da gaja
babilado ni forlasis nian afablan Boom'an sami(leanon kaj daŭrigis
vojirante, ĉie klopodante (20).

Car : «ĉiajn antaŭen, tra la senlulneco de la nokto ! » — tio estas
la devizo de ĉiu kuraĝa Esperantisto.

Het Esperanto in den VreEilldc
SPANJE. Het)Ve • kongres van Es-

peranto zal plaats hebben te Barcelona,
van den 5n tot den un September 1909.

Het inrichtingskomiteit is . sanienge-

<tcld als volgt :
I oor.(itter, de heer h. Pujula y Vallès;

Ondervoor;titter, de heer A. Sabadell ;
Secrelariç, Mevrouw Pujula ; Schatlee-

uwarder, de heer M. Cases ; Dienst der

logementen, de heer Ramon Claramont ;

Feesten, de beer Jayme Sales Baknes ;
Propaganda, de heer Jacinto Breinon ;
Bloemenspelen, de heeren Geroni Vila

en Carlo Bourlet.
Van nu afa: u i kan men zich laten

inschrijven ten prijze van Io frank
bij den heer Pujula y Vallès, Rambla
de Catalunyo, 89, te Barcelona.

FRANKRIJK. Parijs. De Fransche
maatschappij ter bevordering van het
Esperanto (S. f. p. E.) is thans volledig
heringericht. IIaar bestuur is samenge-
steld als volgt : I'aor. fitter, de heer 'l ' h.

Care ; Ondervourtitti rs, de heeren 1)r
Dor en Sain Meyer ; See:rrlari de heer

Dr P. Corret ; Leden, de heeren Prof.
Carlo Bourlet, Dr A. B roca, L. F. Ca-

net, Daniel, Prof. Del four, Durieux, l'.
Evrot, Dr Foveau des Courinelles, P.
Fruictier, Prof. Muffang, Dr Noël en
Dr Saquet. De namen der leden van dit
komiteit zijn eerre waarborg voor diens
getrouwheid en krachtige maar tevens
kiesche werkzaamheid in de tegenwoor-

dige omstandigheden.
Als gevolg van het voorgaande mag

aanzien worden de stichting van het
nieuwe tijdschrift Franca Esj,erantisto,

hetwelk optreedt als plaatsvervanger
van dat van den heer de Beaufront, het-
welk zich nog steeds l'lispc'rantiste (i)

blijft noemen.
Esperanto en Roode Kruis. Ilct
nationaal komiteit voor de bevorde-

ring van het. Esperanto bij het Pransche.
Roode Kruis > is thans vervangen door
de maatschappij Esperanto - Roode
Kruis. » De eerevoorzitters dier verec-
niging zijn Mevrouw Pérouse, Vice-

l'Eseraeto á l'Étranger
ESPAGNE. Le Ve congrés d'Espe-

ranto aura lieu à Barcelone, du 5 au I I
septembre 1909.

Le comité d'organisation est compo-
sé connue suit :

Prr,'ideut, M. F. Pujula y Vallès;
I'i,:e-prrsiden1, M. A. Sabadell ; Sfyr, -
taire, Madame Pujula ; Ï r/ĉori,'r, M.

Cases ; Service des logements, M. Bantou
Claramont ; Files, M. Jayme Sales Bal-
mes ; Pt-ope/ne/4', M. Jacinto Brentou ;
Jeux llurcuc.v, Geroni Vila et Carlo
Bourlet.

Dés ce jour on peut se faire inscrire
au prix de 10 fr. chez M. Pujula y Val-
lés, Rambla de Catalunyo, 89, ia Barce-
lone.

FRANCE. Paris. La sociéte françai-
se pour la propagande de l'Esperanto
(S. f. p. E.) vient d'être complètement
réorganisée. Son comité est constitué
comme suit : Président, M. 'l'h. Cart ;
1'ice-présidents, MM. Dr Dor et Stam

Meyer ; Secretaire, M. le Dr Pierre Cor-
ret ; ,y embres, MM. Prof. Carlo Bour-
let, L)r A. Broca, L. F. Canet, Daniel,

Prof. 1)elfour, Durieux, Prof. Evrot,
Dr Fovcau des Courmelles, P. Fruic-
tier, Prof. Muffang, Dr Noël et Dr Sa-
quet. Les noms des membres de ce co-
mité sont une garantie de sa fidélité et
de sou activité énergique en même
temps que délicate, dans les circonstan-
ces actuelles.

Comme suite de ce qui précède on
peut considérer la fondation de la nou-
velle revue 1 ranca Esperantisto, qu
remplacera celle de M. de Beaufront,
laquelle continue toujours à se nom-
mer t'Esperanliste (:)

Esperanto et Croix Rouge. Le « Co-
mité national pour la propagation de
l'Esperanto dans la Croix-Rouge fran-
çaise » vient d'être remplacée par la
société - Esperanto Croix-Rouge. » Les
présidents d'honneur de cette société
sont Madame Pérouse, le Vice-Amiral  

SKALT)o.

Klarigoj : (t) frosti, vriezen, geler, --- (2) mastrino, huisvrouw,
ménagère, (3) lumigi, verlichten, éclairer, — (4) bezonajo, be-
noodigdheid, chose nécessaire, -- (5) rapidi, zich haasten, se hâter,
— (6) brui, gerucht maken, faire du bruit, — (7) ĉitiokaze, in alle
geval, en tout cas, — (8) enlitigi, zich te bed leggen, se mettre au lit,
— (9) pato, pan, poêle à frire ; kuko, koek, couque, — (Io) vaflo,
wafel, gaufre, — (11) kutimo, gebruik, coutume, — (12) sam(a)tem-
pe, terzelfdertijd, en même temps, -- (13) krom, behalve, sauf, -
(14) peni, trachten, s'efforcer, -- (15) kolbaso, worst, saucisse, —
(16) pregejo, kerk, église, (17) bondeziroj, gelukwenschen, sou-
haits, (i8) stranga, zonderling, étrange, — (i9) ni estis forgesintaj,
wij hadden vergeten, nous avions oublié, -- (20) klopodi, streven,
faire des efforts.
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Admiraal Bayle en generaal Sebert. Het
voorzitterschap wordt waargenomen
door generaal Priou. De algemeene
sekretaris is Mevrouw Bayol. Maat-
schappelijke zetel : 51, Rue de Clichy,
Parijs.
Bij de Parijzische policie. ln de prefec-

tuur van policie werd onlangs een Es-
perantische bond gesticht, die zich in
betr.kking gesteld heeft met gelijkaar-
dige inrichtingen in de groote steden.
Deze vereeniging heeft de volkomen
goedkeuring van het hooger Bestuur
der policie verkregen. De. heer Mou-
quoi, algemeens bestuurder van den
dienst der opsporingen, heeft er het
eerevoorzitterschap van aanvaard.

Het Esperanto en de geneeskunde.
— De heer Pierre Corret, geneesheer
en algemeene secretaris der S. f. p.
E. heeft onlangs met den grootsten
bijval voor de Faculteit eene thesis
voorgedragen over « het nut en de mo-
gelijkheid eener wederlandsche taal bij
de geneeskunde. »

Dit onderwerp, verdedigd veeg eene
kommissie samengesteld uit de heeren
professors Bouchard, Dieulafoy en
Chantemesse, werd onthaald met de
vermelding « zeer goed, n die slechts
zeer zelden wordt toegekend.

De wederlandsche hulptaal, door den
jongen doctor bedoeld, was natuurlijk
het Esperanto. Voegen wij hierbij dai
de laureaat niet aan oningewijden over
Esperanto sprak, want Prof. Bouchard,
voorzitter der jury, is tevens voorzitter
der esperantische geneeskundige groep
van Frankrijk.

BEAUVAIS. L'Espero en de mili-
taire muziekkorpsen. De heer Gaudin,
muziekoverste bij het 5 f regiment
voetvolk te Beauvais, heeft de Esperan-
tische hymne van den heer F. de Ménil,
onzen « Rouget de l'Isle », getoonzet
als pas-redoublé, met begeleiding van
trommels en klaroenen.

Dit stuk werd opgedragen aangeneraal
Prion, Voorzitter van « l.speranto-
Ronde Kruis » eu zal voor de eerste
maal gespeeld worden bij de algemeens

bijeenkomst der Fransche dannen te

Bayle et le général Sebert. La présiden-
ce est. odcupée parle général l'riou  , se
crétaire : Mine Bayol. Siège social : 51,
rue de Clichy, Pa ris.

Chez la police Parisienne il a été
fondé récemment une ligue Espérantis-
te, qui s'est mise en relation avec des
organisations similaires créées dans les
grandes villes. Cette association vient
de recevoir la complète approbation des
hauts chefs de l'administration. En ef-
fet, M. Mouquin, directeur général des
recherches, a bien voulu accepter la
présidence d'honneur du groupe.

L'Esperanto et la médecine. M.
Pierre Corret, docteur en médecine et
secrétaire général de Li S. f. p. E. a sou-
tenu récemment avec le plus grand suc-
cès devant la Faculté nne thèse sur
« l'utilité et la possibilité de l'adoption
d'une langue internationale eu méde-
cine.

Ce sujet, défendu devant une com-
mission composée de MM. les profes-
seurs Bouchard, Dieulafoy et Chante-
messe a obtenu les honneurs de la men-
tion « très bien » qui est accordé très
rarement.

La langue auxiliaire internationale,
préconisée par le jeune docteur était
naturellement l'Esperanto. Ajoutons
que le lauréat ne parlait pas d'Espéran-
to :r des profanes, puisque le professeur
Bouchard, président du jury, est aussi
président du groupe médical espérantis-
te. de France.

BEAUVAIS. L'espero et les musi-
ques militaires. M. Gaudin, chef de
musique au 5re régiment d'in fanterieà
Beauvais vient de mettre en pas redou-
blé avec acbompagnement de tambours
et de clairons, l'hymne dû a notre

Rouget de l'Isle r  M. F. de Ménil.

C'est au général Prion, président de
la société française ., Esperanto Croix-
Rouge » que M. Gaudin a dédié sou
œuvre ; elle sera joué pour la première
fois à l'assemblée générale des Dames

Beauvais.
CONDE. De gemeenteraad dier stad

schonk aan de esperantische groep een
jaarlijksch hulpgeld van 200 frank.

ST. ETIENNE. De municipaliteit
verleende onlangs aart de plaatselijke
esperantische groep eene jaarlijksche
to►•lage van 30o frank.

GROOT -BRITTANJE. Londen. In
de groote wereldstad is een stee s toe-
nentendctt bloei van onze geliefde taal
te bestatigen.

In de loge der « goede 1rempeliers y
werd onlangs cene voordracht over
Esperanto gehouden door den heer
I lenningson, toegelicht door uitleggin-
gen over de samenstelling der taal door
Mej. Ad. Schilfer (i.. K.) ; de heer I -hu•

rison IIill ding humoristische esperan-
tische liederen. Een leergang werd ou-
middellijk ingericht, die door 20 perso-
nen gevolgd wordt.

Te Lewisham, eene stad in de Loti-
densche omgeving, hield kolonel Pollen
cell e voordracht over Esperanto, die
eveneens de inrichting van eeneg leer-
gang ten gevolge had.

Naar het voorbeeld van Frankrijk
werden onlangs iu Engeland honden
van groepen gesticht om de esperan-
tische propaganda te bevorderen. Reeds
hield de bond van Lancashire-Cheshire
een welbezochte algemeene vergade-
ring. De Bond der Loudensche groepen
vercenigde zich op ti November I.  I.

Men had eene belangrijke tentoonstel-
ling van esperantische leerboeken, let-
terkundige werken, tijdschriften, enz.
ingericht, alsook een concert, waarop
twee beroepzangers zich lieten hoorets.
De heer kapitein Fitzroy Hempshill zat
de vergadering voor, redevoeringen
werden uitgesproken door de heeren
Kolonel Pollen, Stead en anderen. Kor-
tom, een welgelukte vergadering. (i)

LIVERPOOL. Uit een schrijven van

Dr Sydney Whitaker vernemen wij,
dat aldaar eene internationale esperan-
tische maatschappij van geneesheereu

(I) Uit eene briefwisseling van Mej.
Ad. Schilfer (L. K.).

françaises à Beauvais.
CONDE. Le conseil municipal de cet-

te ville a accordé au groupe espéran-
tiste un subside annuel de 200 francs.

ST. ETIENNE. La municipalité
vient de voter au groupe espérantiste
local un subside annuel de 300 francs.

GRANDE BRETAGNE. Londres.
Un développement croissant du mou-
vement espérantiste se constate dans
la grande ville mondiale.

Une conférence sur l'Esperanto a été
donnée dernièrement à la loge des
« Bons '1enipliers » par M. Henning-
son ; Mademoiselle Ad. Schilfer (L. K.)
a donné des explications sur la structu-
re de la langue et M. Harrison 11111 a
chanté des chansons espérantistes hu-
moristiques. Aussitôt un cours d'Espe-
ranto a été fondé ; il est suivi de 20
personnes.

A Lewisham, une ville de la banlieue
londonienne, le colonel Pollen a donné
une conférence sur l'Esperanto, qui a
également donné lieu à l'organisation

d'un cours.
• D'après l'exemple de la France, ou

vient de fonder en Angleterre des fédé-
rations de groupes, pour favoriser la
propagande espérantiste. Déjà la fédé-
ration de Lancashire-Cheshire a tenu
une réunion générale qui a réuni de
nombreux assistants. La fédération des
groupes de Londres s'est réunie le

1 [ novembre dernier. Ott avait organi-
sé une exposition remarquable de ma-
nuels espérantistes, ou vrages littéraires,
revues, etc. ainsi qu'un concert où se
sont fait entendre deux chanteurs pro-
fessionnels. M. le capitaine Fitzroy
I lempshill présidait la réunion, des dis-
cours ont été prononcés par MM. le
colonel Pollen, Stead et autres. Bref,
une séance très réussie. (1)

LIVERPOOL. Une .lettre du l)r
Sydney Whitaker nous apprend, qu'on
a fondé dans cette ville une société in-
ternationale de médecins. Les princi-

(z) D'une correspondance de Made-
moiselle Ad. Sch ifer. ( L.K.)
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werd gesticht. Hare bijzonderste verte-
genwoordigers zijn Dr Richard Legge
van Derby en Dr Courtenay Fuller van
\Poolwiel. De verceniging neemt tot
orgaan het wakkere tiidschrift « Vo'eo
de kuracistoj » aan, hetwelk door 1)r
Stefan Mikolajski te Lwow in Galicië
(Oostenrijk) wordt uitgegeven.

EILAND WIGHT. 'I e Sandown
werd eene Esperantische groep gesticht
bij de hooge school voor juffrouwen
(high school), bestuurd door Miss Mit-
chell. Degenen, die verlangen in brief-
wisseling te treden met de leden der
nieuwe groep, gelieven hunne brieven
te sturen aan. Miss Mitchell, Froebel
house, Sandow (Isle ot Wight, Eng-
land).

SCHOTLAND. in Edimburg wor-
den regelmatig muziekale- en tooneel-
kundige Esperantische feest en ingericht.
Vooral in Glasgow wordt druk voor
Esperanto geijverd ; debatten in Espe-
ranto met vertonningen van lichtbeel-
den houden er onze vrienden onle-
dig. (1)

Bij den uitgever J. H. Fred, Bristol -
place te Edimburg verscheen een nette
Esperantische zakkalender voor 1909.
Het werkje is te bekomen ten prijze
van 25 sd. of tegen opzending van drie
antwoord koepons. Het bevat buiten
den « Dataro » het portzet van Dr Za-
menhof, de hymne l'Espero, inlichtiu-
gen over de « Universala Esperanto
Asocio » en een internationale munt-
tabel. Warm aanbevolen !

DUITSCHLAND. Het December
nummer van « Germana Esperantista »
wijst op een steeds toenemenden voor-
uitgang van het Esperanto bij onze
overrijnsche broeders. i►1. bijna alle ste-
den van eeltig aanzien bestaan espe-
rantische groepen, die leergangen in-
richten en vergaderingen beleggen. De
groote dagbladpers begint van liever-
lede hare kolommen voor het Esperanto
te openen of schrijft zelve gunstige ar-
tikelen over onze beweging.

paus représentants sont Dr Richard
Legge de I )c rby et 1)r Courtenay Fuller

de \Voolwieh. L'association accepte
comme organe la vaillante revue « Vo-

'co de Kuracistoj x publiée par le Dr
Stefan Mikolajski à Lwow en Galicie

(Autriche).

.ILE DE WIGHT. Il a été fondé un
groupe Espérantiste à l'école supérieure
pour demoiselles (high school), dirigée.
par Miss Mitchell à Sandown. T.es es-
pérantistes qui désirent correspondre
avec les membres du nouveau groupe
sont priés d'adresser leurs lettres a Miss
Mitchell, Froebel House, Sandown,(Isle
of Wight, England).

ECOSSE. A Edinlbourg on organise
régulièrement des fêtes musicales et
dramatiques espérantistes. Surtout à
Glascow se mène une propagande acti-
ve ; nos amis s'y occupent de débats en
Esperanto accompagnés de projections
lumineuses. (I)

Chez l'éditeur J. H. Fred, Bristol-
place à Edilubourg vient de paraître un
joli calendrier de poche espérantiste
pour 1909. Il se vend au prix de 25 sd.
ou contre envoi de trois coupons-ré-
ponse. Il contient en dehors du « Data-
ro » le portrait du Dr Zamenhof, l'hym-
ne l'Espero, des renseignements sur
« l'Universala Esperanto Asocio » et
une table comparative des diverses moi).-

 Toutes nos recommandations !
ALLEMAGNE. Le numéro de dé-

cembre de « Germana Esperantisto
nous apprend que l'Esperanto est en
progrès croissant chez nos frères d'Ou-
tre-Rhin. Dans presque toutes les villes
de quelque importance existent des
groupes espérantistes qui organisent
des cours et convoquent des réunions.
insensiblement la grande presse quoti-
dienne commence à ouvrir ses .colonnes
à l'Esperanto, on écrit: spontanément
des articles sur notre mouvement.

BERLIN. M. Emanuel Reicher, le
célébre artiste dramatique du Lessing
theater, s'efforce principalement a faire
de la propagande dans de différents
cercles Berlinois. Partout il
suscite l'enthousiasme et l'admiration.
Il a parlé récemment au sujet de notre
chère langue ai la société des artistes
dramatiques de Berlin et dans les sa-
lons Keller et Reine, cette fois devant
une assemblée choisie de personnes de
la haute société. M. Reicher est un
défenseur convaincu de la langue de
Zamenhof et un adversaire de toutes
réformes.

ESSLINGEN (Saxe-Cobourg-Go-
tha). Le gouvernement ducal a approu-
vé I'organisation d'un cours facultatif
d'Esperanto aux sections commerciales
des écoles réales.

ZWICKAU. (Saxe) 1.a fédération
générale des instituteur: saxons, qui
compte 3 12 membres, a résolu dans
son congrès du 28 septembre dernier de
collaborer activement à la propagande
de l'Esperanto dans tout le royaume.

AUTRICHE.'ÿVienne. Dans •ette
ville le- mouvement Espérantiste est
également en plein essor.

M. Machs, président, et Siebenschein,
ont organisé dans les diverses sections
de la ville . des cours d'Esperanto,
qui réunissent un grand nombre d'au-
diteurs. Sont recommandés le café es-
pérantiste « \V;ihringer Hof » l' « Es-
peranta In formejo » Goldeggerstrasse,
11 1 et la « lnternacia Unuigo (le la Stu-
dentoj » où tous les renseignements
désirables sont donnés aux Espérantis-
tes étrangers à la ville. Grâce aux
efforts de M. Siebenschein, l'Esperanto
a été accepté à la « Wiener Export Aka-
demie » et a la grande association sté-
nographique. Lat direction supérieure
de la police et le Ministère de la Guerre
se montrent très sympathiques à notre
cause. (1)

ROUMANIE. La revue « Rutnalia

t3ERLIJN. De heet- Emanuél Rei-
cher, de beroemde tootteelkunstettaar
van het l.essingtheater, maakt vooral
propaganda in de verschillende Ber-
!ijnsche kringen. Overal verwekt hij
geestdrift en bewondering. Onlangs
sprak hij over onze geliefde taal in de
Berlijnsche maatschappij valt tooneel-
kunstenaars, alsook in de feestzaal
Keller en Reine, ditmaal voor een uit-
gelezen gezelschap van hooggeplaatste
personen. De heer Reicher is een over-
tttigd verdediger der Zamendtofsehe
taal, tegen alle hervormingen in.

ESSLINGEN (Saksen -Koburg-(io-
tha). De hertoglijke regeering heeft de
invoering van eu•tt vrijen esperan-
tischen leergang bij de handelsafdeelin-
gen der Reaalschulen goedgekeurd.

ZWICKAU. (Saksen) De algemene
Saksische uuderwijzersvereeniging, die
:1212 leden telt, heeft op haar congres
van 27) September laatst besloten ijve-
rig mede te werken tot de verspreiding
van het Esperanto door het gansche
rijk.

OOSTENRIJK. Weenen. In deze
stad is de Esperantische beweging eve-
neens in volle ontwikkeling.

Door de hoeren Machs, voorzitter,
en Siebenschein, ondervoorzitter, wor-
den in de verschillende wijken der stad
leergangen gegeven die druk bezocht
worden. Worden aanbevolen het Espe-
rantische café « \V ihringer Hof »
het ŭ Esperanta Informejo » Goldegger-
strasse, I I t en de « lt►ternacia Unuigo
de la Studentoj » die aan de 1'.speratn-
tisteti, vreemd aan de stad, volgaarne
allerlei inlichlingen verlangen. Bij de
\Piener Export Akademie en de groote
,tenographische veteeniging werd door
de t ussehenkotnst van den heer Sieben-
schein het Esperanto ingevoerd. Het
hooger bestuur der Policie. en het Mi-
nisterie van Oorlog toonen zich aan
onze zaak zeer genegen. (t)

RUMENIË. De « Rumana Esperan-

(t) Uit eene briefwisseling van Mej.
Ad. Schilfer (L. K.).

(I) D'une correspondance de Made-
moiselle Ad. Schiifer (L. K.).

(I) Uit eene briefwisseling van den	 (I) D'une correspondance de M. .\I-
heer Alfred Siebenschein.	 fred Siebenschein.
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Esperantisto » a publié une remarqua-

ble déclaration de fidélité intitulée

Deklaro . de Fundamento • à laquelle

nous empruntons les paroles suivantes:

a L'union est notre but, la liberté est

notre voie. La « Fundamento de Espe-

ranto • est la garantie de notre union

et de notre liber

Qui est ave.. Mous ira de l'avant.
Que celui qui rte , `: Mage pas nos princi-

pes quitte nos ra: : qu'il ne trompe

le monde ni par n nom, ni par no-

tre mouvement. 1 .: e la vérité, vive

l'honnêteté ; à elles appartient l'ave-

nir ! •

Les espérantistes belges applaudis-

sent à cette déclaration et l'appuieront

de tout cœur.
SUÈDE. Le mouvement espérantiste

s'était trouvé arrêté dans ce pays par

le manque d'un dictionnaire Suédois-

Esperanto. Cet obstacle vient de dispa-

raître par la publication du Sveda Es-

peranta Vortaro de MM. Finn et FLirt-

stadt. Le résultat en est que le nombre

des cours et des groupes augmente de

jour en jour. (1)

OSCAR VA N- SCHOOR.

o 9Q

vet et Georges Warnier.
Bien qu'a diverses reprises, j'aie recommandé l'enseignement des langues étran-

gères pair la méthode Gouin, dont j'ai pratiquement apprécié les avantages, jc
n'hésite pas :i recommander chaleureusement l'ouvrage de Itl:•1. Chavet et \Var-
nier, qui peut très efficacement seconder et compléter les manuels conçus d'après
le système qui a mes préférences.

Chacune des leçons d'Esperanto Manuel se compose d'une partie grammaticale,
d'un vocabulaire, de versions et de thèmes. La partie grammaticale s'appuie sur
des exemples nombreux et bien choisis, le vocabulaire et les applications répon-
dent :lux principales nécessités de la vie usuelle. J'approuve beaucoup les remar-
ques que l'on trouve à la suite de chaque vocabulaire, remarques dans le genre de
cel'es ci :

Servi signifie servir, rendre , 'ri'r'e. Uzi signifie se servirr (Ie, foire usure Je :
l.;' ,uisill m'a rendit ç,', 'i: 1.<'1. 1:1111 1na 11101<1<lie.

La najbaro servis min dum mia malsano.
Je me cuis servi de votre livre. Mi uzis vian libron.
Le mu! kies n'est /sas suivi de l'article. kv. :
l.a 1/005x11, dont je vois le toll est erawIe. La domo, kies tegmenton mi vidas,

estas granda.
i.e livre se termine par une table des principales règles et difficultés grammati-

cales qui pourra souvent étre consultée méme par ceux qui ont déia une certaine
pratique de 1'Esperanto.

Lou; en empruntons :

DONT. r» se traduit par kies, quand il indique une simple relation de possession :
L'homme dont le livre 	  La homo kies libro....

20 se traduit par pri kilt, quand il signifie au sujet de qui : Le livre dont je parle :
la libro pri kiu;mi parolas.

r se traduit pan el,kiu ou de kiu pour indiquer l'origine : La ville dont il sort, la
urbo et kiu li éliras.

4. se traduit par de kiu, pour indiquer le complément d'un verbe passif : L'en-
fant dont je suis aimé, la infano de kiu mi estas amata.

Ajoutons gn'Esperanto Manuel contient. (I I X IS ) XVI + 144 pages,
qu'il ne conte qu'un franc et qu'il est imprimé avec soin et sur beau papier.

ll n'y a dore rien (l'étonnant a ce que son tirage vient de dépasser le 12me mille.

tinto » heeft een merkwaardige ver-
klari nu. va n getrouwheid openbaar ge-
nustiet, getiteld . i)eklaro de Fuiida-

mettto », waaruit wij de volgende
woorden on t leersen :

Eendracht is ons doel, vrijheid is

onze weg. I let Fundamento de Espe-

ranto » is de waarborg onzer eenheid
en onzer vrijheid.

Wie met ons is zal vooruitgaan.
Wie onze grondbeginselen niet aan-
kleeft, verlate onze rangen ; hij verlei-
de dc wereld tn h met onzen naam,
noch met onze beweging. Leve de

waarheid, leve de eerlijkheid ; hun be-

hoort de toekomst ! »

De Belgische Esperantisten juichen

deze verklaring toe en zullen ze van

ganscher harte steunen.

ZWEDEN. De Esperantische bewe-

ging iii dit land was sedert Benige jaren

zeer gestuit door het gemis aan een

Zweedssh-Esperantisch woordenboek.

Die hinderpaal is nu weggeruimd door

de verschijning van het Sveda Esperan-

ta Vortaro door de hoeren Fih'n en Fl irt-

sta.it. 1 iet gevolg daarvan is dat het
getal leergangen en groepen van dag

tot dag toeneemt. (I)

•
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raro (I talujo) dum la XVI' jarcento. Ĉia le'gado provis al mi une fo-
jon plie la taŭg-econ kaj la belecon de Esperanto. Mi ege Aatis la
talenton de la tradukinto, kiu perfekte sakcesi ; interpreti la kolorriê-
an kaj pentrindart lingvon de Ivan 'l'urgenev, la verkisto de la origi-
nala teksto. La libro estas tre inlcrc:a ; gia stilo estas riliiarkinde
bela

Ii I . Esperanto Verlag MiAler et Borel, Prinzenstrasse 95, .Berlin,
Sub la nepo, taglibro cie juna logauto de la Jura montaro, de J. J.
Porchat. - Verko kronita de la Franca A kademin. - - Esperantigis
J. Borel. - - (t l X 18) , 	 VIII -{- 144 pagoj ; prezo : Mk. 1 . � fr.
1.25 = Sm. 0.50.
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Ofte oni aŭdis la plendon ke Esperanto ne havas sufiĉe da novel-
0j aŭ historioj kun enhavo serioza kaj interesa, sed tamen simpla
kaj facile kompreneble por komencantoj.

Konsciante pri tiu bezono S° J. Borel deziris kunlabori por gin
kontentigi, kaj elektis por tio la ĉi supre cititan verketon de J. J.
Porchat, kiu ĉarrnis lin dum liaj infanaj jaroj kaj kiu havas grandan
moralan kaj litet aturan valoron.

Se la originalo teksto estas altSatinda, ankaŭ la traduko estas tre
Iaûdinda ; gi distingigas per klareco, korekteco  ' aj eleganteco.

Mi estas plene konvinkita ke « Sub la Nego » plaĉos al la ĉiam pli
mtiltnornbraj Esperantistoj dissemitaj tra la tuta mundo : plenaguloj
kaj infanoj eltiros e l gi profitan.

2. Kiel ni pli beligos la vivon, originale verkita de « Sagulo » t i X

i K), 20 pagoj. Prezo M. 0.50 = fr. o.65 � Sm. ').25.

En tiu ĉi bro5uro la aŭtoro priskribas la ĉefajn ,rojn rilatantajn al
la higieno kaj vivmaniero.

Eble ĉiuj legantoj ne konsentos kun kelkaj filon Niaj principoj (le
la verkisto ; tamen la enhavo estas interesa kaj ; la lingvo es-
tas klara kaj korekta.

.■mbatt supraj libroj honorigas la famkonatanfirmon Miiller kaj Bo-
rel : ili estas zorge, sur bona papero presitaj.

AMATUS.

ri- "ai

I .a Esperatitistaro funebras pro la perdo de tri eminentaj

sain ideanoj, kiujn la morto forprenis el iliaj vicoj duin la
lasta tempo :

Dru V A L I E N N E, kiu multe kaj talente laboris
por la pliriêigo de la Esperantista literaturo kaj mortis la t'

cle Decembro en Parizo ;
CHARLES DEVOUCOUX, la agema

prezidanto de la grupa, de Char, nton kaj

E. K. H A R V E Y, la amata kaj farnkonata propa-
gandisto en Norda-Ameriko, precipe.inter la blinduloj.

Lastan kaj doloran saluton B. E. sendas al niaj bedat rat-
aj kunbatalintoj t

NEKROLOGIO.
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