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Iaj ĝis la morto.
ras Korespondadi.
tektantaj abonantoj.
taj vortoj de kelkaj einiuloj.
ta Klubo en Bruselo.

De personen die ons ten minste de som van vie franken toezenden
zullen opgeteckend worden als iuschr vers-besche mens en huc n naam
zal in een aanstaande nummer 'Yea'rukt worden.
De jaargang van ons Blad beginl met 15n September. Indien
men zich na dien datum laat inschrvenn, ontvangt men de reeds
verschenen nummers.

SOMMAIRE.

INHOUD.

1° A propos de la S. I. R.
2 0 A travers le monde espérantiste.
30 Chronique Belge.
4° Fidèles jusqu'à la mort.
5° Cercle polyglotte de Bruxelles.

1° Over de S. I. R.
20 Dwars door de Esperantische
wereld.
3° Belgische Kroniek.
4° Getrouw tot der dood.
5 0 « Cercle Polyglotte » van
Brussel.

WITTERYCK—DELPL7 CE,
I]4II' RiMEUR-ÉDITEUR

DRUKKEI - UITGEVER

BRUGES, NOUVELLE PROMENADE, 4.

BRUGGE, NIEUWE WANDELING, 4.

Aprilo 1903.

Année, Ne 8.
Avril 1903.

LA- B ; GA 'SONORILO.
•

JOURNAUX ESPÉRANTISTES

---

la Jaro, 8a Numero.

le Jaar, Nr 8.
April 1903.

Aprilo 1903.

.ESPERANTISÇHE B .'ADEN.

GAZETO ESPERANTISTA ELIRANT A ĈIUMONATR 1-,N BELGUJO.

Lingvo lnternacia fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars) Mr PAUL DE LENGYEI, à Szcgzârd, Hongrie.
L'Espérantiste fr. 5.00 par an comprenant l'inscription comme membre de la S. p. p. E: (5.00 fr. 's jaa
recht. evende tot de inschrijving als lid van de S. p. p. L'.). Mr EDOUARD BRJ ON, Secrétaire de la S. p. p.
6, rue du Levant, à. Vincennes, près Paris.
Societo por Internaciaj Rilatoj (S. I. R.) fr. 3.00 par an P.00 fr. 's jaars) avec l'Organe de la Socié ,
(met het orgaan der 2Vlaatschapp j) « Lingvo Internacia » fr. 6.00 par an (6.00 fr. 's laars) M r PAUL hRIJI
TIER, 27, boulevard Arago, Paris.
fr. 3.00 par an (3.00 fr. 's jaars) Mr A. REMBERT, 79 rue St-Christophe, Montréal, Canad n
La Lumo
fr. 3.50 par an (350 fr. 's jaars) Mr G. P. ORrsRov, Plovdiv, Bulgarie.
La Rondiranto
La Holanda Pioniro fr. 6.00 par an (6.00 fr. s jaars) Mr DREVES UITTERDIJI:, Hilversum, Holland.
Revuo Internacia fr. 6.00 par an (6.00 fr. 's jaars) Mr FR. :kno, Bystrice-Hostyn, Moravie-Autriche.
»
»
»
»
Bohema Esperantisto fr. 1.50 par an (1.50 fr. 's jaars)»
»»
»
Germana Esperantisto fr. 1.50 par au (1.50 fr. 's jaars)»
» •
Ces trois derniers journaux ensemble 8 fr. par an. --- Deze drie laatste bladen te zanten 8 fr. 's jaars.
L'Esperantista fr. 4.00 par an (1.00 fr. 's jaars) Mr G. GIOVANNI, via S. Secondo, 22, Torino, Italie.
La Svisa Espero fr. 2.50 par an (2.50 fr. 's jaars) M r TI-r. RENARD, 6, rue du Vieux Collège, Genève, Suiss
'

O Lie LOI, ei 1K Ir 117 R Ĉ EN 13EU
Ji rôfel v?aaenstein
Ĉiun lundon, je la oka horo, vespere, kurso de lingvo Esperanto. Tiu kurso estas tute senpaga: vi vo
skribi al la prezidanto de la sekcio.
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La Klubo organizas specialan kurson de ling%

Rue Trappé, 6, L!ÉGE.

LOKO LUEBLA.

'ri la S. J. e'"?.
numero niaj legantoj trovos paĝon eltiritan el « Lingvo Internacia », organo de la « Societo
Interna ciaj Rilatoj (S. I. R.), » kaj kiu al ili konigos la esencon, la celon kaj la regularon de tiu Societo.
ttuas tiu n okazon por atentigi al la tre grava signifo de tiu nova organizacio kaj por tre inviti la Belgajn
>,erantist ojn ke ili sin interesu je tiu plej kuraĝiginda ekn1Ovado.
tt la ko menco, la Esperanta propagando, nepre teoria, devis preskaŭ entute konfidi nur je la homa
Itllr)IIeIIlo kaj, pro la malmultaj varbitoj, oni ne povis klare aperigi, en kia ajn maniero, la ekstreme
aktikaIl utilecon de internacia lingvo. Sed, ĉar en la nuna tempo tiel rapide progresadas nia afero,
bonis la 1Ioro en kiu la homoj povus ĝui la unuajn bonfarojn de la Helpa Lingvo. S° I'. Fruictier, la tre
omit ĉefr edaktoro de « Lingvo Internacia, » fondante la S. I. R., faris en tiu-ĉi direkto grandegan paŝon.
IRtt tiu-ĉi

R
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Pri kondiĉoj, oni devas sin turni rekte al la Poliglota Klub(

Ni havas la honoron sciigi al ĉiuj esperantistoj ke
senpaga. kurso okazas ĉiusabate je la 8 1 1 2 horo,
vespere, en la admirinda festa Salono de
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Iectcu rs trouveront jointe à ce numéro une page,
,._+tt de « Lingvo Internacia,» organe de la « Société pour
Relations Internationales (S. I. R.) », et qui leur fera cout14;* IA natuire, le but et le règlement de la dite Société. Nous
(le l'occasion pour attirer l'attention sur l'extrême
,atuncc de ce nouvel organisme et pour exhorter les
•1, ^u(tistes Belges à ne pas se désintéresser de ce mouvelui mé rite les plus grands encouragements.
'but, la propagande Espérantiste, toute théorique,
,Ires ser presque uniquement au dévouement des indit le no ombre très restreint des adhérents empêchait de
plei ne évidence, de quelque façon que ce fût, le côté
t:nt pratique et utilitaire d'une langue internationale.
ur(l' hui que l'idée Espérantiste se propage avec tant
le moment est venu de faire jouir le inonde des
r bie; ;faits de la Langue Auxiliaire. Mr P. Fruictier, le
réd1acteur en chef de « Lingvo Internacia », vient de
cet te voie un pas décisif par la création de la S. I. R.
,

.

Onze lees zullen bij dit nummer eerre bladzode vinden, s;etrokken uit de « Lingvo Internacia » tolk der « JJaalsc/rappij voor de
IVYederlandsclte Retrekkiogen, » (S. I. R.) en die hun den aard,
!let doel en de verordening van gezegde Maalschappij zal doen
kennen. Wij nemen de gelegenheid te baat om de aandacht le trekken op de uiterste belangrijkheid dezer nieuwe in9 chting, en om de
Iel ische Esperantisten aan te manen, deze beweging niet le verwaarloozen, die de grootste aanmoedigingen verdient.
Aanr ankelijk, geheel theoretisch, moest zich de Esperanlirche
verspreiding, bijna rril.clreilclk tot de verkleefdheid der personen
wenden, en bel Veer beperkt getal aasklevers belette den hij uitstekendheid praktischen en nullagen kant eener wederlandsche taal,
op welke manier liet ook ware, iu volle licht le stellen. ,Waar nu dat
hel Tsperantisch gedacht zich met zooveel vlugheid verspreidt, is
het oogenhlik gekomen om de wereld van de eerste weldaden der
hulptaal le doen genieles. M. P. Fruietier, de zeer werkzame
hoofdopsteller van « Lingvo Internacia » komt op deren weg eerreis
beslisse,aden stap le doen, door de'stichting van S. I. R. Wanneer
,
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Kiam oni tralegos la programon kiun S° Fruictier prezentas por la laboroj de tiu Societo, oui estos konvinkita ke ties efektiviĝo havos gravegan influon por la prosperado de nia Lingvo kaj faligos la vualon kiu
ankoraŭ blindigas niajn malamikojn kaj malhelpas ke ili, kiel ni, jam antaŭvidu kiamaniere aliformiĝos la
terekstero, post la ĝenerala enkonduko de internacia lingvo. Ĵus fondita, la S. I. R. jam prezentas videblajn
signojn de sia fervoro : « Lingvo Internacia » efektive sciigis ke la Societanoj Kuracistoj en tiu-ĉi momento
laboras por la elverko de Teknika Medicina Vortaro kaj de Internacia Revuo de Medicino. Sendube, post
iom da tempo, la aliaj samprofesianoj de la S. I. R. samamaniere sin organizos ankaŭ, sed, por efektivigi
tiujn projektojn, estas necese ke ĉiuj veraj Esperantistoj kunlaboradu, estas necese ke neniu konfidu al
sia najbaro, estas necese ke multnombrajn aliĝojn ricevu la organizanto de tiu Societo (Vidu la kondiĉojn
sur la kovrilo).
Cetere, laü alia vidpunkto, ni devas starigi ke ĉiuj, ekster la nacia propagando, devus sin interesi je la
ĝenerala propagando : tial estus tre dezirinde ke ĉiu Esperantisto apogu kaj la Esperantan ĵurnalon tir•
sia lando kaj ian ekskluzive internacian gazeton. Tio estas la sola rimedo por plene konatiĝi kun la tiel
interesa evolucio de nia Ideo.
La Belgaj Esperantistoj volu do partopreni en la laborado de la S. I. R. ; ĉiu, konsente kun siaj profesio
aŭ preferoj, malavare volu helpadi al tiu nova entrepreno, kies celon kaj organizanton oni ne povus sufiĉe
kuraĝrigi.
-

MAt;RICE

SEYNAEVE.

Tra !a mondo Csperantisfa.
La dimanĉon, 22"n tagon de Marto, feliĉa surprizo atendis nin.
Rusa esperantisto kiu trairis Bruselon, vizitis nin kaj dum la tro malmultaj horaj pasigitaj de li en nia
ĉefurbo, ni ricevis novan pruvou de la perfekta internacieco de Esperanto.
Tiu vojaĝanto, kiu traveturis okcidentan Eŭropon, ne estas nekonato por niaj legantoj ; sinjoro KaziGirej estis tiu vizitanto kaj la letero skribita de li al nia amiko Ch. Lemaire antaŭ la maraĵa ekspozicio de
Antverpeno sufiĉos por memorigi niajn legantojn pri lia nomo. Sinjoro Kazi-Girej uzas Esperanton tiel
Quand on lit le programme d'action qu'assigne Mr Fruictier
atix travaux de cette Société, on petit se convaincre que la
réalisation de ce programme sera, pour le succès de notre
oeuvre, d'une importance capitale et qu'elle fera tomber le
voile qui obscurcit encore la vue de nos détracteurs et les
empêche de voir, comme nous, le tableau que présentera la
face de la terre après l'adoption généralisée d'une langue
internationale. A peine fondée, la S. I. R. nous donne déjà des
signes manifestes de son ardeur: « Lingvo Intcrnaeia » nous'a
annoncé, en effet, que les Sociétaires-Médecins s'organisent en
ce moment pour la création d'un Dictionnaire Technique
Médical et d'une Revue Internationale de Médecine. Nul doute
qu'à bref délai la même organisation ne se fasse jour au sein
de la S. L R., dans le domaine des autres professions, ruais,
pour que ces projets se réalisent, il faudra le concours de tous
les vrais Espérantistes, il faudra que personne ne se repose
sur son voisin, il faudra que des adhésions nombreuses parviennent à l'initiateur de ce mouvement. (Voir les conditions
sur la couverture).
D'ailleurs, à tin autre point de vue, nous devons faire ressortir qu'en dehors de la propagande nationale, le souci de la
propagande générale ne peut rester étranger (t personne: aussi
serait-il hautement désirable que tout Espérantiste soutienne
et le Journal Espérantiste de son pays et quelque publication
exclusivement internationale. C'est le seul moyen de suivre de
près l'évolution si intéressante de notre Idée.
Que les Espérantistes Belges réclament donc leur part de
collaboration dans les travaux de la S. I. R. ; que chacun, dans
les limites de sa profession ou de ses préférences, accorde un
généreux appui à cette nouvelle entreprise, dont le but et l'organisateur ne peuvent être assez encouragés.
MAVRICC; SEYNAEVE.

A Travers le monde espérantiste.
Le dimanche 22 mars une heureuse surprise nous attendait.
Un espérantiste russe, de passage à Bruxelles, nous a rendu
visite et, pendant les quelques heures qu'il a passées en notre
capitale, nous avons reçu une nouvelle preuve de la parfaite
internationalité de l'Esperanto. Ce voyageur, qui a parcouru
l'Europe occidentale, n'est pas un inconnu pour nos lecteurs.
Il s'agit, en effet, de Monsieur Kazi-Girej et la lettre qu'il écrivit
avant l'Exposition maritime d'Anvers à notre ami Ch. Lemaire
suffira pour rappeler son nom à nos lecteurs. Mr Kazi-Girej
emploie l'Esperanto aussi facilement, aussi rapidement et

men liet programma leest, door .11. Fruictier aan de werken dezer
Maatschappij toegewezen, kan men zich overtuigen dat de uilr'oe.
ring van dit programma, van een allerhoogste belang zal zijti,
voor den bival van ons werk, en dat zij het doek zal doen valJta
dat de oogera onzer lasteraars nog verduistert en leen belet, gel jt
wij, hel tafereel le zien, dat liet aanschijn der aarde zal aartbiedetR,

na de algemeene aannemtingeener wederlandsche taal. 11 auwelijk.
gesticht, tred/ de S. 1. R. reeds tastbare teekens van haren i ver
« Lingvó Internacia » heeft ons inderdaad gesneld dat de Verte
nigde-Geneesheeren zich voor liet oogenblik schikken lot het makst
van een Technisch-Geneeskundig-fVbordenboek en tot hei stick/
van een ïVederlandsch Geneeskundig Blad. Geen tzv fel, of biapr
kort zal de zelfde inrichting plaats green in den schoot van
S. I. R.,op het gebied der andere vakken; maar, opdat deze aalree
pen zich verrc'ezentlken, zal de medehulp van al de ware Espera
t/.rlen noodiÇ zin: niemand zal zich op zijnen gebuur /iw'e
verlaten en talrijke aanklevingen zullen moeten toekomen bij d
opvaller dezer beweging.
(Zie de voorwaarden op den omslag).
Onder een ander oogpunt, moeten wij doen uitschilnen dat, hnidiMl
de nationale verspreiding, de zorg voor de algemeene verspreiding
aan niemand mag vreemd blijven : ook zou het hoogst wenschel,
zin dat iedere Esperantist liet Esperantisch blad van zin land;
en eerre uil.rlicilelk wederland.sche uilçave ondersteune. 't lr kN
Benige middel om van nabij de zoo belangrijke ontwikkeling t
ons Ideaal le volgen.
Dat de Belgische Esperantisten das leun medewerkingsdeel in
zerken van de S. I. It. eischcn, dal iedereen, binnen de gren•
van zijn ambt ot van zone voorkeuren, eenera edelmoedigen sle
r 'erleene aan deze nieuwe onderneming, waarvan het doel en
inrichter niet genoeg kunnen aangemoedigd worden.
Vertaald door A.-J. \VITTERYCK.

Dwars door de Esperantische Wereld.
Op Zondag 22en etsaar/, wachtte ons eerre gelzikki;e:e verras.,
Een Russische Esperantist, (wissel doortrekkende, heeft
bezoek gebracht, en, gedurende de eenige uren welke hij in
hoo/dstad doorgebracht hee%l, hebben wij een nieuw bewijs van
volkomene wederlandschheid van het Esperanto gehad. Deze pst
ger; die westelijk Europa doorloope,i heeft, is geen onbekende
onze lezers. Er is inde, daad kwestie van Mijnheer Kazi -Girej,
de brief dien hij vdo'r de Zee-tentoonstelling van Antwerpen a
1 onzen vriend Ch. Lemaire schreef zal voldoen om zijnen naarst a
I onze lezers te herinneren.

s

Lingvo Internacia ».

NI UZU ESPERANTON.
Plej grava haro, kiu kontraŭstaras divastij";on de Esperanto, estas tio, ke oni ne povas
ankoraŭ ricevi tujan profiton de 1' lerno de
nia lingvo.
Propagandi por la teorio, por la ideo, pro
filantropio estas certe bonege : tia nobla idealo
sola devas allogi niajn propagandantojn.
Sed ni ne devas kredi, ke tio ĉi sufiĉas por
varbi adeptojn fidelajn.
Plejmulto el homoj komprenas nur tion, kio
alportas tujan, certan, difinitan, takseblan profiton: oni povas bedaitri, sed vane ! tiuj personoj konfesas, se eble, Esperanto utilos iliajn
nepojn aŭ postnepojn, sed tio ĉi ŝajnas al ili
tro nralproksima, tro duba, por ke ili sin jlenu
mem per eklcrno de nia lingvo.
Kiu el ni ne aŭdis tiun argumenton : «kial
do lui ekiernus Esperanton ? Nenian profiton
mi ricevus ! Mi preferas turni min al ia nacia
lingvo : tiel ruli havos almenait sufiĉan nombron
da personoj kiuj min komprenos, k. t. p.» ?
Tial, ĉar la mondo ne venas al ni, ni devas iri al la mondo, ni devas krei Societon,
kiu dank' al Esperanto alportas al siaj membroj tiajn profitojn, ke neniu kurajros plu moki
nian « utopion ».
Sendube organizo de tia Societo postulos
grandajn klopodojn, longan tempon, multajn
penojn : ni devos trovi bonvolajn helpantojn,
kiuj amasigos, ĉiu e1 sia malgranda loko, la
necesan materialon pri ĉiuspecaj temoj; ni devos krei en. ĉiu lando grupon el Societanoj, kits
estos fokuso de propagando ; fine ni devos tuutigi ĉiujn tiujn ĉi fokusojn al salua, sola Centro,
kiu movados la tutan organaron, kiel la cerbo
gvidas la tutan homan organisnion.
Sed tiam ni povos krii al la mondo : « Vi,
komercisto, dank' al Esperanto, vi povas trovi
•

klientaron, reprezentantojn, tenejnjn ek'ter via
lando, venigi fremdajn specimenojn, scüĝi pri
kondiĉoj de transporta, pri lirndepagoj, pri
produktajoj, komerco, industrio, pri legoj de
plej nlalproksimaj regionoj ;
« Vi, vojaĝanto, vi povas sciigi pri vojoj,
pri kosto de voja;o, pri bonaj hoteloj, kie oni
parolas lingvon konatan, kie oni ne pligrandigas vian ŝuidon laŭ via mieno, ail konatiĝi kuri
bonvolaj personoj, kiuj helpos al vi en nekonataj landoj;
« Vi, scienculo, vi kolektisto, artisto, literataristo, profesoro, gimnaziano, religiisto, ateisto,
monarhisto, socialisto, laboristo, rentulo, ĉiuj,
kiuj deziras trovi korespondantojn ait propagandi viajn ideojn, — vi, kiuj serĉas sciigojn,
klarigojn, informojn, lecionojn, turnu vin al
Esperanto, kaj tuj al vi ;i donos ĉion-ĉi ! »
Kiam ni povos tion diri kaj pruvi, ĉu vi ne
kredas, ke Esperanto estos preskaŭ venkinta la
mondon ?
Jen tial ni kreis la fundamenton, sur kiun
vi, samideanoj, povas starigi tiun belan konstruaĵon.
Solaj ni nenion povas : helpu al ni, kaj ĉio
fariĝas ebla. La kampo estas larĝe malfermita
antaŭ ni, ĉu ni ne ekjetos nin al la celo?
Sube oni legos projekton de Societo : la
regularon ni faris plej larga. Membroj mem,
kiam ili estos sufiĉe multaj, decidos pri ĉiuj
ajn detaloj kaj ŝanĝoj : ili kreos al si sian defiiritivan regularon.
Nian ideon ni pripensis longe kaj prilaboris kun diverslandaj Esperantistoj, ni do esperas ke ĉiuj partianoj de nia afero subtenos
nian entreprenon, kies sola celo estas igi nian
lingvon vere utila por ĉiuj.
« LINGVO INTERNACIA ».
,

Fundamenta Regularo de S. I. R.
1.Estas fondita «Societo por Internaciaj Rilatoj»
S. I. R.) kies celo estas alporti al griaj membroj
diversajn profitojn riceveblajn de facilaj internaciaj

{

—

komunikoj.

2. Oficiala lingvo de l' Societo estas Esperanto ;
j';ia oficiala organo estas «fingueo Internacia».
3. La profitoj celataj rilatas al : I. Sciencoj. Il.
Komerco, Industrio. Ii I. Vojagoj. 1V. Kolektado. V.
Artoj. VI. Literaturo. VII. Diversaj aliaj aferoj.,'
Ekzemple: Sciencoj (matematikoj; fiziko; kemio;
medicitio ; naturaj ; politikaj ; socialaj ; religiaj sciencoj; pedagogio; filozofio; leaoscienco; filologio, k. c.)
Alporto de korespondantoj kaj kunlaborantoj preso
•

;

de verkoj ; tradukoj ; disdono de sciigoj ; kreo de
kursoj ; grupigo de specialistoj ; instruado de Societanoj unit per alia, k. t. p.
Komerco kaj Industrio : disdono de sciigoj pri
komerco, industrio, kulturo, diversaj produktaĵoj, klimato, linidepagoj, legoj komercaj ; alporto de freindstj reprezentantoj ; faciligo de fondo de fremdaj tenejoj ; venigo de specimenoj ; difino de koulercistoj
akceptantaj uzadon de Esperanto, aŭ konsentantaj
rabaton al la Societanoj, k. t. p.
Voja oj: disdono de sciigoj pri vojoj, pri kosto
de vojagoj, pri bezonotaj pakajoj, pri higieno necesa
en diversaj landoj dum vojago ; trovo de bonaj ho-
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teloj konsentantaj rabaton aŭ ahnenaü difinitan prezon por Societanoj, kaj enmeto de servistoj parolantaj Esperante ; difino da personoj bonvolaj, kiuj
helpos kunsocietanojn dum vojago, k. t. p.
4..Por tio, la Societo uzos diversajn rimedojn ;
inter aliaj gi fondos filiojn, kreos oficejojn por la
suprenomitaj fakoj, helpos al apero de rondirantaj
manttskriptoj ail bibliotekoj, presigos detalajn adresarojn kaj utilajn verkojn, organizas amikajn kunvenojn, kongresojn naciajn af internaciajn se estos
necese, k. t. p.
5. La membroj povos ricevi diversajn sciigojn
de l' sekretarioj senpage, nur kontraŭ potmarko por
la respondo. Tamen por kelkaj aparte plielspezigaj
demandoj, ili devas pagi difinotan prezon. La nesocietanoj ankait povos ricevi sciigojn, sed nur kontraŭ pago.
Plie ĉiu societano havas la rajton presigi ĉiujare
senpage, per unu aŭ kelkaj fojoj, en L. 1. dek liniojn
da anoncoj rilataj al tio, kion li celas per eniro en
la Societon. Por pligranda anonco, kaj por komercaj
anoncoj, specialaj favoraj kondiĉoj estos interkonsentitaj kune kun l' administranto de I' gazeto.
6. La revuo «Lingvo Internacia» oficiala organo
de S. I. R. devos : 1-e, konsenti por ĉiuj Societanoj
favoran abonkoston je 3 frankoj por jaro. 2-e, presi
la nomon kaj adreson de ĉiu persono deziranta eniri la Societon. 3-e, presi la supredifinitajn anoncojn
de la Societanoj. 4-e, presi konstantan anoncon por
la Societo. 5-e, presi la oficialajn sciigojn de l' So-

cieto (t. e. raportoj, financaj etatoj, sciigoj al Societanoj, k. c.). 6-e, laann la Societanoj estos sufiĉe
multaj, presi specialan aldonon dissendotan kune
kun ordinaraj kajeroj de I' revuo.
Kontraŭ tio ĉi, L. I. havas la rajton 1 -e, presi
ke gi estas oficiala organo de S. I. R., 2-c, ricevi ĉiujare 1,25 frank. por ĉiu paganta niernbro de S. I. R.
7. La jara kotizajo de Societanoj estas, gis nov.t
decido, 3 frankoj (kun abono al L. I. 6 frankoj). —
f l devas esti pagata akurate ĉiujare.
Por farigi membro de S. I. R. oni devas : l-e,
klarigi kion oni celas. 2-e, pagi la kotizajon. 3-e, esti
akceptita de la aliaj membroj post prezento de altnenaŭ unu Societano, se oni ne estas per si mem
sufiĉe konata. Por tio, la nomo de ĉiu petanto estas
publikigata en L. I. antaŭ la firma akcepto.
9. Aliaj reguloj, Ŝargoj necesaj, konsisto de I'
komitatoj, unuvorte plena organizo de l' Societo estos
deciditaj de provizora komitato, kiun la Societanoj
elektos, kiam ili superos 150.
La decidoj de tiu komitato devas esti aprobitaj
de 1' plejululto el la Societanoj antaü ol farigi legaj.
La nuna funkciado de l' Societo estas sub la
gvido de l' Administranto kaj de I' Redaktoro de
« Lingvo Internacia > .
8.

-

La Administranto de L. I.

La Redaktoro de L. I.

Paul tie Lengyel.

PNO4!IORA SEKRETARIO DE S. I. R.

Paul Fruictier.

AVIZO. Oni volu sendi demandojn, aligojn, kotizajojn, monoferojn, k. c. prefere al la provizora sekretario (27, Boulevard Arago, Paris) por eviti ĉian perdon de tempo.
Ni estos plej dankemaj al ĉiuj Esperantistoj kiuj volos helpi nin per mono, per aligo, per persona
laboro por propagando aŭ kreo de filioj, per sendo de sciigoj pri ĉiuj ajn temoj, per sendo de libroj por
rondirantaj bibliotekoj, per konsiloj pli plena organizo, k. t. p. Nomo de ĉiuj helpantoj estos presata en L.
KLARIG01 por la aliĝo. Ni petas ĉiujn personojn,
kiuj deziras aligi S. I. R. sendi al ni :
1-e, skriban postulon kun nomo de prezentanto
(y. § 8) kaj la jara kotizajo [3 frankoj sen abono
al L. I. *), 6 fr. kun abono].
2-e, tre detalan anoncon (la iivole) kiun oni deziras presigi en L. I. Oni devas diri, por kiom da
linioj kaj kiom da fojoj. Ni ntcm redaktos la presotan tekston laŭ la donitaj sciigoj. Oni rememoru (v.
§ 5) ke ĉiu membro havas la rajton presi ĉiujare,
en unun aŭ kelkaj fojoj, sunion da 10 linioj (60 literoj ail signoj ĉirkahe en 1 linio). Por ĉiu plia linio,
oni devas pagi 20 centimojn por 1 fojo. Por alnlenaft
6 fojoj, oni faras rabaton da 15 aŭ plie.
Fine ni tre petas ĉiujn aligantojn, ke ili vola
respondi tute ail parte al la sekvanta demandaro.
Ni pahlikigos nur la respondojn, pri kiuj oni donas permeson.
D e nt a n d a r o: 1. Adreso kaj nomo. 2. Profesio kaj gradoj. 3. Cu oni konsentas sendi al la
Societo sciigojn pri kelkaj aparte konataj aferoj ? 4. Ĉu oni konsentas helpi al la ,fremdaj Societanoj dum vojago ? kiamaniere ? 5. Cu oni konsen-

.servi al la Societo kiel agento en sia regiono ?
6. Cu oni deziras korespondadi ? Pri kio oni devas
sciigi korespondantojn, kaj kion oni deziras ricevi
de ili ? (ne ĉiuj membroj devas korespondadi, sed
nur tiuj, kiuj deziras tion ĉi.) 7. Kiajn lingvojn oni
parolas, skribas, komprenas nur skribe ? 8. Apartaj
deziroj, gustoj, demandoj, k. t. p.
. . Sciu, Amikoj, ke la Societo ne celas konkuri
kun propagandaj Societoj Esperantistaj.
EKZEMPLO DE ANONCO. S-ro X, en Londono, instruisto privata. Deziras korespondadi pri
edukado, pedagogio, literaturoj fremdaj, precipe
Sveda. jj Povas instrui pri lingvoi Angla kaj Franca,
pri stenografio Scheithauers, deziras perfektig i en
lingvoj Skandinavaj. jj Interŝangas ilustritajn potkartojn kun lokaj vidaĵoj ; deziras interŝangi ankaŭ anglan gazeton kontrail sveda. jj Propacandas kontraŭ
alkoholo, kaj volonte partoprenas Zondiranton de
samidcanoj. ,j Verkas skizon pri influo de H. Taine
sur historiajn sciencojn, kaj deziras trovi sciigojn,
kunlaboranton, k. t. p.
-

*) « LINGVO INTERNACIA » monata revuo, tute redaktata en Esperanto, VIII-a jaro, 1903.
Oficiala organo de S. I. R., — de Grupoj Esperantistaj en Murcia, Stockholm kaj Melitopol,
de Angla Societo « E s p e r a n t o » en Keighley, de Societo «Espero » en S.- Peterburgo.
.Jara abono : 4 frankoj ; unu numero : 50 centimoj.

PRES‘ P A 1F L DE 1 E N G Y r L, ADMINISTRANTO-DIREKTORO DE „
LINGVO INTr_RNACIA rN S Z E G Z .. R D, IIUNGARLAND°.

.

<< tic, tiel rapide kaj tiel lerte kiel sian gepatran lingvon; ĉie, dum la vizito de la monumentoj, ĉe la veudejo
Itruselaj puntoj, en la restoracio, en la drinkejo, ĉe la fotogralisto, sur la stratoj dum la malvolvo de la
tt navala procesio kiu plenigis la centron de Bruselo en tiu bela kaj sunplena tago de marto, ĉie kaj ĉiam,
lujoro Lucien Blanjean kaj la subskribanto de tiu ĉi artikolo, parolis internacie kun sinjoro Kazi-Girej
ft 1 senĝene kiel ili parolas ĉiutage sian gepatran lingvon, la Francan. Tiu vizito ne estis, por ni, la unua
un ni ricevis, sed ĝi estas certe la plej decidiga ; S° Kazi-Girej traveturis multajn landojn, li parolis
peranton en Svedujo, en Aŭstrujo ĉar li vizitis « Vienon » kie li renkontis kelkajn samideanojn, li ofte
volis en grandnombraj Rusaj lokoj kaj en la urboj la plej malproksimaj de Orienta Azio ; la antaŭtagon
sia iro tra Bruselo, li ricevis okazon vidi parton el niaj I'arizaj amikoj, li alestis ĉe la kurso de
$orbonne » kie li renkontis la plej fervorajn esperantistojn de la Pariza Grupo, kaj ĉie li miris pri la
cileco kaj la granda klareco de la lingvo internacia, parolita de kiu ajn. Plibone ol ni, li povis konvinki
n, dum sia vojaĝo, pri la netakseblaj servoj kiujn Esperanto donis praktike al li. S° Kazi-Girej, inĝeniero
ait la profesio, loĝadas mine en Manjurujo, li laboras por la konstruo de la nova urbo Dalnij (la Maltoksima) kie li loĝos post la unua de Julio kaj kie li ricevos ĉiam tre gastame kaj tre frate la esperantojn, kiujn la hazardoj de la vivo aŭ la postuloj de iliaj aferoj komercaj kondukus en tiujn malproksimajn
udoju.
Ni estus nedankemaj se ni ne gratulus aparte S°" Kazi-Girej tial ke li venis Bruselon kaj donis al ni la
uzon pruvi, ankoraŭ unufoje, la belajn rezultatojn de la uzado de nia kara lingvo.

* *
Ûtunlonate ni ricevas novajn librojn kaj baldaŭ ili estos tiel nlultnombraj ke ni ne povos ĉiujn citi. La

ju cldono de la « Commentaire sur la Grammaire Esperanto » de sinjoro L. de Beaufront, revidita kaj
lIgrandigita, ĵus aperis ; ĉiuj esperantistoj parolantaj la Francan lingvon devas posedi ĝin se ili intencas
erki ĉu por propagando ĉu por korektaj korespondaĵoj kun fremdaj samideanoj.
Nia amiko T. Kanef tradukis en la I3ulgara lingvo la libron de S° Th. Cart « Esperanto en 10 lecionoj » ;
jtt li'rnolibro kaj la Bulgara traduko de la Franca broŝuro por propagando 122t' 1 s estas riceveblaj de la
Ni adroitement que sa langue maternelle ; partout, pendant
visite des monuments, au magasin de dtntelles, au restan-

t tl la taverne, chez le photographe, dans les rues pendant
défilé du cortège carnavalesque qui remplissait le centre de
Relies pendant cette belle journée ensoleillée de mars,
tout et toujours Monsieur Lucien Blanjean et le signataire
t article, ont parlé avec Air Kazi-Girej aussi aisément que
s'étaient servis de leur langue maternelle, le français.
visite d'étranger n'était pas pour nous la première que
recevions, mais elle est certainement la plues décisive ;
azi-Girej a traversé plusieurs pays il a parlé l'Esperanto
Muède, en Autriche, car il a visité Vienne où il rencontra
plllues partisans, il a souvent parlé clans un grand nombre
entres russes et clans les villes les plus élois;nées de l'Asie
tale, la veille de son passage fL Bruxelles, il eut l'occasion
ir plusieurs de nos amis parisiens, il assista au cours de
Sorbonne» où il rencontra les plus zélés espérantistes du
lie de Paris, et partout il fut étonné de la facilité et de la
talc clarté de la langue internationale, parlée par n'importe
%lieux que nous, il a pu se convaincre, pendant son voyage,
+,estimables services que l'Esperanto lui a pratiquement
Mr Kazi-Girej, qui est ingénieur de profession, habite
,Ilement la Mandchourie, il travaille à l'établissement de
111e nouvelle de I)alnij (La lointaine) où il habitera après
Juillet et où il recevra toujours d'une façon très hospi. rc et très fraternelle les espérantistes que les hasards de
Ir ou les nécessités de leurs affaires commerciales conduiIlt dans ces parages lointains.
serions ingrats si nous ne remerciions particulièrement
►,,szi-Girej d être passé par Bruxelles et de nous avoir
doit l'occasion de prouver, encore une fois, les beaux résulta de l'emploi de notre chère langue.
-

Chaque mois nous recevons de nouveaux livres et bientôt ils
ut tellement nombreux que nous ne pourrons les citer
l,u 3 111 e édition du commentaire sur la grammaire
. nunto de kir L. de Beaufront, revue et augmentée, vient
I altre ; tous les espérantistes parlant la langue frandoivent posséder ce remarquable ouvrage si leur
,Ion est d'écrire pour la propagande, ou d'échangèr des
ondances correctes avec des étrangers.
ami T. Kanef a traduit en langue Bulgare le livre de
Cart « l'Esperanto en 10 leçons » ; ce manuel et la
ion bulgare de la brochure de propagande française
,

.ifr Kazi-Girej gebruikt /net Esperanto zoo gemakkelijk, zoo rap
en zoo behendig ah mijne »voedertaal; overal, binst liet bezoek der
ryebouwena, in het eet/mis, in de lrerber;g, bij den lichldrukker, in den
iantenu'inkel, in de stralen, gedurende den optocht van den kar iravals/eet, die op dezen schoenen zonni,gen lfaartdag het middenpu nt van Brussel vervulde, overal en altijd hebben :1Ir Lucien
Blanjean en de onders eteekende van dit artikel met Air Kazi-Girej
,gesproken, zoo gemakkelijk als hadden zij zich van hunne moedertaal, het Fransclr, bediend.
(Dit vreemdelingbezoek was voor ons !let eerste niet dal wij ontvingen, maar het ir voorzeker bel beslissendste ; :1Lr Aazr-(livej
heeft verscheidene landen doorreisd ; hij heeft het Esperanto gesproken in Zweden, in Oostenrijk ; want hij heeft dl 'enen bezocht, waar
hij eenige aanhangers aantrof ; bij !reeft dikmi'ijls in een groot
gelal Russische plaatsen gesproken, en in de verst verwijder cie sleden van Oostelijk-Azia.
Den vooravond van zijnen doortocht le Brussel, Trad lt j degelegernheld verscheidene onzer Parijssclre vrienden te zien, h ij woonde den
leergang der « Sorbonne » bij, waarh j de iever•i,'ste Esperantisten
der vereenigin,g van Parijs ontmoette, en overal was kif verbaasd
over bel gemak en de groote duidelijkheid der u'ederlandsc/re faal,
doorgelijk wiep zij gesproken werd. Beter dan wij, lieeft hij, gedurende zijne renvr, zich kunnen overtuigen, van de onwaardeerbare
diensten welke het Esperanto item werkdadig bewezen heeft.
jfr Kazi-Girej, die ingenieur van beroep is, bewoont legenwoordi'
Mandchourie; hij werkt aan de stick/Mg der nieuwe stad .Dalnr;
(de verafgelegene) waar hij na den 1c. Juli zal wonen, en
waar hij altijd op eerre zeer Inerber;gzame en broederlijke wijze de
Esperantisten zal ontvangen, door de lotgevallen des levens of de
noodzakelijkheden hunner" handelszaken lot deze verçeleçene oorden
gevoerd.
Wij zouden ondankbaar zijn, indien wij JIr Aazr-Girej nie/ in
't bijzonder bedankten om door Brussel getrokken te zijn en ons de
gelegenheid gegeven le hebben, man nog eens, de schoone uitslagen
zen.
van /iet gebruik onzer lieve taal te bewij
-

*
Iedere maand ontvangen ze ij nieuwe boeken, en welhaast zullen
zij zoo talrijk zijn, dal wij ze niet allen zullen kunnen opnoemen.
De 33de uitgaaf der ophelderingen over de Esperanto-spraakleer
van Mijnheer L. de Beaufront, overgreen en vermeerderd, komt te
verschijnen ; alle Esperantisten die de J',ansche taal spreken,
moeten dit nrerkweerdig werk bezitten, indien hel hunne meening
is, te werken voor de verspreiding, of voor de wisseling van nauwkeurige betrekkingen met vreemden.
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kubo « Stelo » el Plovdiv, Bulgarujo. Tre bona libro por la Germanoj estis de longe dezirata ; Sinjoro
Alfred H. Fried plenumis tiun deziron kaj verkis « Lehrbuch der Internacionalen Hilfssprache Esperanto »
(Lernolibro de la Internacia Helpanta lingvo Esperanto.) Tiu libro estas aĉetebla en Berlin-Schiineberg,
Grunewalstrasse, 40, kaj kostas 1 markon 25 aü 1 kronon 50. La libro enhavas la gramatikon kaj du
vortarojn ; tio estas kion ni posedis kiam Esperanto komencis esti propagandata en la landoj kie oni parolas France : ĝi sufiĉos, ni esperu, por alkonduki al nia kaŭzo, grandan nombron da Germanaj najbaroj niaj.

JCroniko v3eaga.
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Niaj Esperantistaj kunfratoj daŭrigas tre regule alporti al ni la interesajn novaĵojn de ĉiuj landoj ; la loko
mankus al ni se ni volas analizi ilin, ni devus citi multajn paĝojn se ni reproduktus nur la ĉefajn. Ĉiu, en
sia sfero, atingas belan rezultaton kaj ni aparte salutas nian Bulgaran kunfraton « Rondiranto » kiu ĵus
finas tre sukceso sian unuan jaron ; ĝi povas fieriĝi pri la ricevitaj rezultatoj.
La plimulto de la nunaj gazetoj hsperantaj estas kreitaj por la propagando kaj ne devas, pro prudenta,
okupiĝi pri religiaj aŭ politikaj aferoj. Tamen la lingvo Esperanto estante farita por ĉiuj, povas kaj devas
servi por ĉio. Katolika grupo Franca komprenis ke speciala propagando postulas specialan organon. Tial
la katolika revuo « L'Aube » (La tagiĝo) aldonos ĉiumonate la « Espero katolika » kies fondinto-direktoro
estas Abato Em. Peltier en Cheillé, apud Azay-le-rideau (Indre et Loire) Francujo.
La poliglota revuo « Concordia » akceptis Esperanton de kelkaj jaroj kaj ĉiumonate presas artikolon en
lingvo internacia kun I+'ranca traduko. De nuit, Esperantista sekcio estas fondita en ĝia «Internacia
korespondado ». La malnova antaŭjuĝo kontraŭ !Esperanto malaperas iom post iom
Alia poliglota revuo « Les quatre langues » (La kvar lingvoj) enhavas multajn leterojn verkitajn de
Esperantistoj kaj ni ne dubas ke post kelka tempo, tiu bela revuo petos ke oni defendu kuraĝe la verdan
standardon de Esperanto. Jos. JAMIN.
no 122 nia sont en vente au Club «Stelo» à Plovdiv, Bulgarie.
Un excellent livre pour les Allemands était attendu depuis

longtemps ; Monsieur Alfred H. Fried vient de combler une
véritable lacune : il a composé un «Lehrbttch der Internationalen Hilfssprache Esperanto » . — Manuel de la langue
auxiliaire internationale Esperanto. — Cc livre est en vente
à Berlin - Schtineberg, Grunewalstrasse, 40, et coûte 1 ni. 25
ou 1 cour. 50. Il contient la grammaire et deux dictionnaires ;
c'est ce que nous possédions lorsque l'Esperanto commença à
se propager clans les pays de langue française ; il suffira, nous
l'espérons, pour amener à notre cause, un grand nombre de
nos voisins Allemands.

* **
Nos confrères espérantistes continuent très régulièrement

à nous apporter les nouvelles intéressantes de tous les pays ;

la place nous manquerait si nous voulions les analyser, nous
devrions citer plusieurs pages, même si nous ne reproduisions
que les principales. Chacun, dans sa sphère, atteint un beau
résultat et nous saluons particulièrement notre confrère
bulgare « Rondiranto » qui vient de terminer avec succès sa
première année ; il peut être fier des résultats acquis.
La plupart des journaux actuels s'occupant d'Esperanto
furent créés pour la propagande et ne doivent pas s'occuper,
c'est prudent, d'affaires religieuses ou politiques. Cependant
la langue Esperanto étant faite pour tous, peut et doit servir
à tout.
Un groupe catholique français a compris qu'une propagande
spéciale exigeait un organe spécial. C'est pourquoi la revue
catholique «L'Aube o donne en supplément, mensuellement,
l' «Espero Katolika o dont le fondateur - directeur est l'abbé
Em. Peltier á Chcillé, par Azay - le - rideau (Indre et Loire)
France.

La revue polyglotte «Concordia» a admis l'Esperanto
depuis quelques années et, chaque mois, donne un article en
Esperanto avec traduction française. Dès maintenant, une
section espérantiste est fondée clans sa «Correspondance internationale».
L'ancien préjugé contre l'Esperanto disparaît peu à peu
Une autre revue polyglotte, «Les quatre langues » contient
plusieurs lettres d'espérantistes et nous ne doutons pas que
dans quelque temps, cette belle revue ne demande à défendre
courageusement le drapeau vert de l'i-;speranto.
Jos. JAMI\.

Onze vriend, 7'. K'arze/ heeft in Gidgaarsc%e taal /iet boekje va rs
;ili Th. C. art « Hel Esftf eranlo in 10 lessen », vertaald : dit b and.

,

boekje en de Bnlgactrs•che vertaling van hel Fransch versprez.'dinzgcsclu•i fl ;Vu 122vis, werden verkocht in den Club « ,S/e10 ' le
Plovdiv (b'ulgarii').
Een uitmuntend boek voor de Duiischers werd sedert lang v er
Alfred IT. Fried komt eerre ware leemte aan te vul•-wacht.;Mij
len : hij heeft een « Lehr•bitch der Internationalen Hil/i.rprade
Esperanto » opgesteld. — Leerboek der Ilederlaizdsché hulptaal
Esperanto.
Dit boek wordt verkocht le Ber•l jn-,Sc/ninebere,
Gr7nzewalslrasse 40, en kost 1.125 of 1 kroon. 50. Het behelst de
spraakkunzsl en twee woordenl jslen ; 'l is• hetgeen wij bezaten loei
het Esperanto zich in de Franschsprekende ?anden begon te ver*
spreiden ; het zal, wij hopen /iet, genoeg zijn om een groot getal
onzer .Duitsclie geburen lot onze zaak over te brengen.
* **
Onze E.rperanti_'rche medebroeders gaan zeer regelmatig voor!
mei ons de belangrijke nieuwslijdingcu van alle landen over le
brengen ; de plaats zou ons ontbreken indien wij ze wildent bloot•
leggen, wit zouden verscheidene bladzijden moeten vallen, zelf
indien wij slechts de voornaamste opsomden. Elk in zijn gebiri
bereikt een schoonent uitslag, en wij ,groeten bijzonderlijk onze
Bulgaarschen medebroeder « Rondiranto » die met bijval zijznr
eersten jaargang komt le eindigen ,. hij mag trotsch z jn over
bekomen uitstagen.
De meeste der te'enwoordige bladen die over Esperanto hand,
len, werden voor de propaganda gesticht, en moeten zich voorza 1.
tlg/zeidshalve niet bezighouden met godsdienstige of staa/kundn
aangelegen)reden. Nettitans, daar de Esperaritirche laal voor a lle
gemaakt is, mag en moet zij voor alles dienen.
Eene Fr ansche katholieke vereeniging heeft begrepen dal ee'
bijzondere
•
lv reneischte. faaro"
bjzo
,j
nd
i reproppganda
een
a
bi
^
lk
geeft het katholiek blad « L'aube n maandelijks als bi jz'o gi { .
« Espero Aatolrka » waarvan de stichter-bestuurder z:c : L'en.
fleer Em. Peltier le Cheille, bij flzal•-le-rideau (hutte et Loire
frankrijk.
. A
overzicht
C'vucvr•dr
1. sedert
Het taalkundig
ave
t
a heeft
serie et rrr
t
jaren fret Esperanto aangenomen en ,i;eefl, elke maand, een anns4:
in Esperanto met /'iansche vertaling. Van nu af zs eene Esperas.
lz:rche a fdeeling gemaakt in zijne « LLéderlandsche briefwisseling
Het oude vooroordeel tegen hel Esperanto verdwijnt alleng
kens... Een ander taalkundig overzicht « Les quatre Langue'
behelst verscheidene brieven van Esperanllrlen, en wij twijfels
niet of binnen eerregen tijd zal dit schoon overzicht moediglijk
groene vlag van het Esperanto verdedigen.
—
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Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

I l .\ntverpeno, nia komerca êefurbo, oni sciigas nin ke la « Antverpena Societo por fotografaj kaj

t•iicaj Lernadoj » aliĝis al la Delegacio por la Elekto de Lingvo Internacia kaj elektis kiel delegiton
Ern. Van den Kerckhove, Agenton por marveturaj transportoj kaj Kasiston de la A. G. E. La « Centra
eto de l' Belgaj Ĥemiistoj », post propono de la Antverpena Sekcio, ankaŭ aliĝis al la Delegacio : ĝi
isüs kiel delegitojn S °i n Edm. Van .tIelckebeke, Ĥentiiston, kaj R. Lucion, Doktoron de Sciencoj,
viidanton de la Brusela I'oliglota Klubo.
I ricevis., de Louvain, bonegajn novajojn : « Vine, skribis S° Mattelaer, la Grupo estas definitive
(l ita kaj ĝin ĵus aprobis la Universitata Estraro. Ni ricevis la helpon de kelkaj Profesoroj kiuj sin
kribigis Membroj Honoraj de nia Grupo. Tio estas certe grava sukceso sed ni ne intencas halti
éi. La Grupo alprenis la jenan titolon : « Esperantista Katolik-T niversitata Grupo (E. K. G.) ». La fonda
veno okazis la lian de Marto, en (ambrego de la Universitato mem. Pli ol 50 membroj alestis. Leginte
rotokolon de la lasta kunveno, la Sekretario, je l' nomo de ĉiuj Lovanaj Esperantistaj Studentoj,
tulis Sc)" Daels pro la sukcesoj kiujn li ĵus ricevis (S0 Daels faris paroladojn la 4on de `farto ĉe la
mi,a Societo kaj la 12" de Dlarto, ĉe la Lingvistika Societo : ambaŭ treege sukcesis). Poste, S° Daels
iilVOlvis la situacion de Esperanto en Louvain kaj proponis la fondon de definitiva Grupo kaj la elekton
• tlektnetnbra provizora Estraro, kiu direktus la Grupon ĝis la oktobra rekomenco de l' Kursoj. Tiu
opoli o estis unuvoĉe akceptata kaj la jenan Estraron oni estigis : Soi P. Blaise, F. Daels, H. Denoncin,
F ranck, O. Kaisin, I'. Mattelaer, E. Van den Weghe, C. Van Nuffel, J. Vekemans. Dum tiu interesa kunt n o, ankoraŭ paroladis S °i F. Vandeputte, P. Blaise kaj la Sekretario de 1' Grupo ; ili precipe rimarkigis
tiel rapidan disvastiĝon de Esperanto, kaj, post tiom da famaj aprobintoj, ili konigis l a malpli konatan
robon de la scienculo, S° Baliut Gabor, Majstro je la Tartaraj Lingvoj, I'rofesoro ĉe la Universitato de
oszvar (Hungarujo), kiu. ne sole aprobis Esperanton kaj certigis ĝian facilecon eĉ por la ariaj gentoj,
d ntent konigis Esperanton al la Hungaroj kaj skribis la antaŭparolon de la Hungara lernolibro.
• Vandeputte rakontis la tre originalan manieron dank' al kiu li aliĝis al Esperanto : li estis skribinta
Chronique Belge:
Anvers, notre métropole commerciale, on nous informe
ercle d'Études photographiques et scientifiques d'An. ' fient d'adhérer à la Délégation pour le choix d'une L. I.
,a nommé comme délégué, Mr Ern. Van den Kerckhove,
t de transports maritimes et trésorier de l'A. G. E. La
ciété centrale des Chimistes Belges », sur la proposition
Section Anversoise, a égal( nient adhéré à la Délégation ;
R nommé commue délégués, MM. Edm. Van Melckebeke,
lute, et R. Lucion, Dr en sciences, président du Cercle
lotte (le Bruxelles.
recevons de Louvain d'excellentes nouvelles : « Enfin,
écrit Mr Mattelaer, le groupe est définitivement constitué
ut (t'être autorisé par les autorités académiques. Nous
N obtenu l'appui de plusieurs professeurs qui se sont fait
ire comme membres honoraires de notre groupe. C'est
remier succès, important certes, et nous comptons bien
1u%M nous arrêter là. Le groupe a pris pour titre : «EsperanKatolik- i_'niversitata Grupo (E. K. G.) » La réunion de
ilion a eu lieu le Mardi 17 Mars, clans une salle de
versité même : il y avait au delà de 50 membres présents.
N la lecture du compte-rendu de la dernière réunion, le
taire, au nom c!e tous les étudiants Espérantistes de
air, félicite Mr Daels pour les succès obtenus récemt pair lui (Mr Daels a fait le 4 Mars une conférence au
le de Chimie et le 12 Mars une autre conférence au cercle
aistique, toutes deux couronnées d'un éclatant succès).
lie, DIr Dacls expose l'état de l'Esperanto à Louvain et
e de se constituer en groupe définitif avec, à titre
oire, un comité de dix membres qui formeront le
du groupe jusqu'à la rentrée (l'Octobre. Cette proposiest adoptée à 1 unanimité et le bureau est composé comme
I MM. Blaise, Daels, Denoncin, Franck, Kaisin, Mattelaer,
den Weghe, Van Nuffel, Vekemans. MM. Vandeputte,
e et le Secrétaire du Groupe ont encore pris la parole
cette intéressante réunion : ils ont insisté principalement
iti diffusion si rapide de l'Esperanto, et, après tant d'appronu insignes, ont invoqué le témoignage moins connu du
Balint Gabor, grand maitre dans les langues tartares,
eur à l'Université de Koloszvar (Hongrie), qui, non
t d'approuver l'Esperanto et d'affirmer sa facilité même
« races non aryennes, a fait connaître cette langue aux
'is et a écrit la préface du Manuel à leur usage. Mr 1' .
;'utte a raconté la façon très originale dont il a été
a l'Esperanto. Il avait écrit une lettre fi un sien ami

Belgische Kroniek.
Uit Antwerpen, onze hoojdicaudels/ad, bericht men vn.s• dat de

« Cercle d'Etude p/iotographiques et scientifiques d'Anvers

»

de Afvaardiging cool den keus van eerre L. r komt aankleven,
ere als afgevaardigde benoemd heef/, .11r Ern. Van den Kerckhove
agent van overzee.rche verzend ingen,ensclzalbewaarderderA. G. E.
De « Société centrale des Chimistes Relges » heet, op voorstel
der Antwerp sche afdeeling, insgelijks de Afvaardiging aangekleefd; zij free%! als algevaar•digden benoemd: if.l1. Adm. I án
Melckebeke, scheikundige, en R. Lucion, Dr in wetenschappen,
voor•zitier van den Talenkring van Brussel.
Wij ontvangen uilmunlen de tijdingen iii/ Leuven : « Eindelijk,
schrijft ons air Mattelaer, is de I' ereeniging stellig ingericht, en
komt door de academische overtreden toegelaten te worden. Wij
hebben den steun van verscheidene leeraars verworven, die zich als
eereleden van onze vereen iii w hebben doen inschrijven. 't I.s een
eerste bijval, zeker belangrijk, en wij rekenen wel daarbij niet stil
te blijven. De vereenzrginzg heeft voor titel genomen « Esperantista
celvlak- Univer•s•itata G rupo (E. K. G.) » De inirichtingsvelgadening
heeft plaats gehad op Dinsdag 17e t Maart, iu eerre zaal der IToo,geschool zelf er zijaren hoven de 50 leden aanzc'ezzg. Na de lezing
van het verslag der laatste vergadering, ii'enschte de geheimschrijver, in naam v an al de Esperanlz:rc'he studenten van Leuren, Air
Daels geluk over den bijval, door hem onlang s behaald. (_llr Dae/s
heeft op ,p, Maart Gene voordracht gegeven in den Clzem schen
kring, en op 12n Maczri (ene andere voordracht in den /aalkrcndigen kring, alle twee met eenes .rchillerenden bijval bekroond.)
Vervolgens legt 11Ir Daels den staat van hel Esperanto le Leuven
uit en stelt voor zich in stellige groep te vereenigen, met, tot oovergangsmaatregel, een komileil van tien leden, die liet bestuur van (le
groep zullen uitmaken tot de heropening van Oktober. /ti/ toonstel
wordt met algemeenheid aangenomen en het bureel wordt samengesteld als volgt : .11.11. Blaase, Daels, Denoncin, Franck, Kaisin,
il fa(telaer, Van den Weghe, Van :Vn//el, Vekemans. _11_lI. I andeputle, Blaise en de geheimschrijver hebben nog het woord genomen
in deze belangrijke vergadering: zij hebben vooral ges/eurid op de
zoo snelle uitbreiding 'van liet Esperanto, en, na zooveel uil nemende
goedkeuringen, zich beroepen op de min gekende, getuigenis van den
geleerden Balint Gabor, grootmeester in de 1 ar laar sche talen,
leeraar aan de Iloogeschool van Koloszvar (ITvngaric ), die, nie!
tevreden aszet hel Esperanto goed le keuren en zijn gemak le bevestigen, zelf voor de Hiel-aryaansche rassen, deze taal aan de Hongaren heeft (leen kennen en hel voorwoord geschreven 'tee/1 van het
leerboek tot kun gebruik. 1 fr b' I'andepulte keelt de zeer eigenaardige manier verteld, «'aardoor hij tol het Esperanto geleid werd.
,
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leteron al unu el siaj amikoj kiu trairis en Manĝurujon : returne li ricevis Esperantan karton de ti ea
sindonema Esperantisto, So Evstifeieff, kiu lin sciigis ke tiu amiko estis nepre nekonata en la loko ki es
adreson portis la letero. Oni divenas la sekvojn de tiu aventuro kiu tiel ĝustatempe venis helpadi ni an
propagandon ».
Louva
i n,
de la Universitato de
La Redakcio de la B. S. tre sincere gratulas la sindonajn propagandantojn
kiuj, post tiel rapida kaj lerta agado, povis fondi Esperantistan Grupon, grandege servontan, tio est as
certa, por la Esperanta afero en Belgujo.
I u multaj aliaj lokoj oni ankoraŭ pretigas la fondon de Esperantistaj fokusoj :
En Wevelghem-apud-Courtrai ni trovis tre fervoran partianon : S °n J. Van de Putte, instruiston : la
8 tt1 de Marto, li faris paroladon ĉe la tiea Literatura Societo kaj ricevis belan sukceson. Li efekti Ve
anoncas al ni ke li obtenis de ĉiuj aŭdantoj tre seriozan atenton, ke li intencas organizi baldaŭ kurson de
Esperanto, fine ke li esperas tiamauiere starigi Grupon Esperantistan en Wevelghem. Bonvenon al tiu
nova kunbatalanto kaj plenan sukceson por lia kuraĝa laborado.
La 24a* de Marto, en Bruges, S° Witteryck prezentis Rsperarlton al la membroj de la « Sindikato de
Komerco kaj Industrio ». En tiu 4 a parolado S° Witteryck sciigis ke li faros senpagan kvinlecionan kurs on
de Esperanto, en la sama loko; je la komenco de l' parolado oni kantis la Esperantan Himnon : « Espero ».
La unua leciono okazis la mardon, 31 an de Marto kaj kunigis 42 lernantojn; la rezultato estas tre konte n
tiga kaj pri ĝi ni gratulas la paroladinton kaj profesoron. MauR IcI SEYNAEVE.

v7idelaj ^is ta A orfo.
Sur la supro de monteto kuŝanta en la ĉirkaŭaĵo de Bouvignes staras, malhelaj kaj rnelankoliaj, la rein oj
de 1' kastelo de Crèvecoeur ; ili elvokas en niaj koroj tuŝantajn rememorojn de heroeco kaj de amo.
Estis en la jaro 1554k'. La Franca armeo estis ja submetinta ĉiujn plej potencajn urbojn de l' distrik to
I^amur-Dinant kaj, sola, la kastelo de Crèveca ur, defendita de l' bravaj kastelmastroj kaj de iliaj sindon rmaj edzinoj, ankoraŭ kontraŭbatalis.
émigré en Mandchourie : en réponse il reçut une carte en
Esperanto d'un très dévoué Espérantiste de ces parages :
\fr Evstifeieff, carte lui annonçant que cet ami était totalement
inconnu clans la région où la lettre avait été adressée. On
devine la suite de cette aventure, venant appuyer notre propagande avec tant d'à propos ».
La Rédaction de la 1l. S. félicite très sincèrement les
dévoués propagateurs de l'Université de Louvain qui, après
une campagne si rapide et si bien conduite, ont réussi à fonder
un groupe Espérantiste destiné â rendre, nous n'en doutons
aucunement, les plus grands services à la cause Espérantiste
en Belgique.
De divers autres cotés encore, l'on se prépare à la création
de centres Espérantistes :
A Wevelghem-lez-Courtrai , nous avons trouvé un ardent
partisan en la personne de Mr J. Van de Putte, instituteur : le
s Mars, il a donné une conférence à la Société Littéraire de
l'endroit et a obtenu un fianc succès. Il nous annonce en effet
qu'il a très vivement excité l'intérêt de tous les auditeurs, qu'il
a l'intention d'organiser sous peu un cours d'Esperauto, qu'enfin il espère arriver ainsi à la création d'un groupe Espérantiste à Wevelgltem. Nos meilleurs souhaits de bienvenue et de
succès à ce nouveau combattant, qui entame si courageusement la lutte.
A Bruges, Mr Witteryck a présenté l'Esperanto, le 24 Mars
dernier, aux membres du « Syndicat du Commerce et de l'Industrie ». Durant cette 4e Conférence, \1r Witteryck a annoncé
qu'il donnerait un cours gratuit d'Esperanto en 5 leçons, dans
le même local. Avant la conférence, un a exécuté l'hymne
Espérantiste : a Espero » La première leçon a eu lieu le Mardi,
31 Mars et a réuni 4'? élèves ; le résultat est très satisfaisant
et nous en félicitons le conférencier et professeur.
MAURICE SEYNABVB.

Fidèles jusqu'à la mort.
Les ruines du château de Crèvecoeur qui, sombres et mélancoliques, se dressent sur le sommet d'une colline aux environs
de Bouvignes, évoquent en nous de touchants souvenirs d'héroïsme et d'amour.
C'était en l'an 1554. L'armée française avait soumis les villes
les plus importantes du district Namur-Dinant et le château
de Crèvecoeur, seul, défendu par trois chevaliers pleins de
bravoure et par leurs valeureuses épouses, résistait encore.

Hij had eenen brief geschreven naar eereen zijner vrienden, n rar
Mandchourië uitçeweken: zn ,znlwoord ontving hij eerre kaart IN
Esperanto van eenen zeer verkleefden Esperantist dezer oordeN.
.11. Tosli feiee; kaart hem kenbaar makende dat deze vriend voA
strek/ onbekend was in de streek waar de briefgesluurd was. !Ifeu
raadt liet gevolg van deze avontuur, die met zooveel çepasth eid
onze propaganda kwam ondersteunen.
De opstelraad van de B. S. wenscht reclelzinnigl jk geluk aan di
verkleefde voorstaanders der JTooi;esc/zool van Leuven, olie, na ttN
zoo vlieggen en welgesluurden veldloc/d, e; ,^>elrakt zin eerre L's
racelire/te groep le stichlen, bestemd, wij twijfelen er geenszi Nl
aan, om de grootste diensten aan de Esperauti:rrlte zaak in Bel ç11
te bewijzen.
In verscheidene andere kanten nog, bereidt men zich lot hi!
oprichten. van Tsperantische middenpunten :
Te ff'evelçhem-bij- A[or lr fik, hebben wij eenen vue igen aanhan Ir
gevonden in den persoon van ,lfr J. Para de /'ral/e, onderes j- ■∎
den (S' _/laar t heeft /rij eenre voordracht gegeven in de Letterei ld^
der plaats, en hee/t eenen goeden bijval bekomen. Hij meldt 'Na
inderdaad, dal hij zeer gevoelig/ jk de aandacht van al zijne lai.
hoorders opgewekt heeft, dal hij van zin is binnen kart eenen 1.
gang van Esperanto in te richten, en eindelijk, dal hij hoopt al^a1
tot de stichting
ich eereer Es per anlische groep te I evelghena /e gerak 'N.
— Onze beste n'enschen van welkom en van bijval aan de rart
nieuwen slrrjder -, die zoo moedigt jk den strijd aanvangt.
Te Bnigge heeft llr Witteryck den 2-/ _haart laatst het L',t
raste aan de leden van het « Sy^ndikaat van handel en i jverhei
aangeboden. Gedurende deze 4c voordracht, heeft alr {f^i/etr
gemeld, dal hij eenen kosteloozen leergang van Esperanto in .5;
sen zou geven, ira het welfde lokaal. 1 . dor de voordracht heeft n
den Esper•anteschen zang : « Espero » uitgevoerd. De eerste
heeft plaids gehad den Dinsdag - 31cn Maart, en heeft 12leerlin,
vereedigd : de uitslag is zeer voldoende en ij wen.rc/ren er
voordrachtgever en leeraar geluk mede.

Getrouw tot der dood.
De pninen van het kasteel van C.'rèvecaur, die zich, naar i
droevig, ver•lteflen op den top van eenen heuvel in den omtrek r v1
Bouviç>ne, wekken in ons bewegelijke herinneringen van belden '^r,
en liefde op.
't tf'as ira het jaar 1.54. Het l'iansche leger had de voornaam
van hel amensche gebied onderworpen, Dinant en
kasteel van Crèvecceur•, alleen, verdedigd door drie ridders vol m,
en (Mar hunne dappere vrouwen, wederstond nog.
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ir F rancujo jam ŝajnis rideti la venko sed varma estis la batalo kaj la kuraĝaj popolamasoj de
. ^lo de 1' riverego Meuse estis tute decidataj por ne cedi antaŭ la malamikoj. De buŝo al buŝo traflugis
,t ma decido : « I'livole la morton » kaj, dume, la herooj falis, venkitaj de 1' nombro. La kastelmastroj
tltobligis siajn sagojn en la liniojn malamikajn kaj iliaj nelaceblaj edzinoj, de l' supro de l' turoj, forĵetis
nojn kaj aliajn materialojn. Ho ve ! forteco plivaloras ofte ol praveco : la ruzo kaj la nombro de
ltutlanrikoj devis triumfi la bravecon de l' eta nombro. Fidelaj ĝis la morto la tri kavaliroj falis lacegaj
I fortaj pro l' amo kiu ilin subtenadis, fortaj ankaŭ pro la sindonemeco kiu naskas la heroojn kaj la
rmentotojn.
triumfanta malamiko supreniris la ŝtuparon de l' kastelo, jam pensante estriĝi de tiuj virinoj admir.laj, kiuj estis defendintaj tiel varmege la honoron de siaj edzoj. Cu la virinoj ne estus iloj facile
•.s potaj ?
.e^uiam ! Nenian/ ni submetiĝos ! ekkriis ili kaj, similaj je la tri Gracioj de l' antikvaj tempoj, ili ĵetis
,i de 1' turoj en la bluan akvon de 1' riverego dum la nimfoj malfermis por ili la pordegojn de mondo
iyra kaj festis per dolĉaj kantoj la heroecon de tiuj virinoj kiujn la edziĝa amo estis gardinta fidelaj ĝis
morto..
tin ankaŭ, la logantaro de la tieaj regionoj rilatas ke en la kvietaj noktoj ofte la tri virinoj, sin ĉirkaŭ^nintaj, promenas sur la ruinoj de sia malnova kastelo : la luno arĝentkoloras iliajn blondajn harojn kaj
s1ulĉ a vento demetas sur iliajn purajn fruntojn la kison de l'amo ; ili pasas silentaj, en la nokto bonodora,
•1 se ili volus rememorigi la generaciojn kiuj sin sekvas unuj post la aliajn ke l' amo kaj la fideleco estas
Fraŭlino AilGUSTA GREINER,
cltt grandaj moviloj, kiuj la heroojn faras.
el Bruselo.

Deziras JCoresponcladi.
18. So C. J Homburg, B. \Val 102, Middelburg, Holando, kun fremdaj samideanoj kaj interŝanĝi poŝtkojn kaj ilustritajn poŝtkartojn.
9. S° Ivan Sirjaev, St Sestihino, gub. de Jaroslavl. Selo Vereteja, Ruslando, deziras interŝanĝi poŝtnom kun ĉiulandaj esperantistoj.
2(l, S° Nik olaj Aleksandroviĉ Kazi-Girej inĝeniero, ĝis la 14a Julio 1903 en Manĵurujo (tra Moskvo)
ilurbin Novij , Otdel Otĉetnosti ; post la 141 Julio 1903 en Azio Orienta (tra Moskvo) urbo Dalnij, respondos
i tan . je ĉiuj d emandoj pri la komercaj ai"i industriaj aferoj en la plej Orienta Azio sed li povas nek akcepti
rii•k resendi i lustritajn poŝtkartojn.
21. Saint- Claude kaj Oyonnax (Franclando). La Grupanoj de Saint Claude (Jura) kaj Oyonnax (Ain)
.tiras havi interrilatojn komercajn kun fremdaj landoj :
10 En Sain t-Claude, estas fabrikataj pipoj, tabakujoj, ingoj de okulvitroj, liniaj mezuriloj, rnanĝilaroj por
ito, ostaj objektoj ; — oni adresu la korespondadon al : S° Cadenat, profesoro ĉe la Kolegio, t Sainti de (Jura )
•En Oyo nnax kaj Dortan, estas fabrikataj kombiloj, pilkegoj, tornaĵoj, ŝakoj, kegloj, k, t. p.; — oni
resu la ko r espondadon al : Doktoro Boudin, à Oyonnax (Ain).
.
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►aijà, le Français voyait la victoire lui sourire, mais la lutte
it chaude et les vaillantes populations de la Meuse étaient
décidées à ne pas céder à l'ennemi. « Plutôt la mort »
ait-on de bouche en bouche et tandis que les héros
aient, les uns après les autres, vaincus par le nombre, les
telains de Crèvecoeur multipliaient leurs flèches dans les
t ennemis et leurs vaillantes femmes, du haut de la tour
t'hAteau, lançaient d'une main sûre, des pierres et d'autres
rasa. Hélas, la raison du plus fort est souvent la meilleure:
ruse et le nombre de l'ennemi devaient triompher de la
Dure du petit nombre : les trois chevaliers fidèles jusqu'à
rt, tombèrent exténués tuais forts de l'amour qui les avait
nus, forts aussi dei dévouement qui fait les héros et les
rs.
neini triomphant montait les degrés du château croyant
tenir les femmes dévouées et sublimes qui avaient si
minent défendit leurs maris. Ces femmes ne seraient-elles
n instrument facilement brisé ?
ais ! plutôt la mort, s'écrièrent-elles et, semblables aux
t grâces de l'antiquité, elles se précipitèrent, du haut des
, clans les eaux bleues du fleuve, tandis que les nymphes
s naïades leur ouvrant les portes d'un monde mystérieux,
raient par de doux accords, l'héroïsme de ces femmes
amour conjugal avait gardées fidèles jusqu'à la mort.
maintenant encore, les populations des campagnes vous
que, dans les nuits tranquilles, parfois, les trois femmes
es viennent se promener sur les ruines de leur ancien
ine : la lune argente leur blonde chevelure et la brise
e sur leurs fronts le baiser de 1 amour — elles passent
bruit dans la nuit parfumée comme pour rappeler aux
litions qui se succèdent que l'amour et la fidélité sont les
rs qui font les héros. AUGUSTA GREINF,R.

Reeds zag de I' •ansclimau hem de zege toelachers, maar de strijd
was heel en de dappere bevolkingen der _1 faas waren vast besloten
geenen stap voor den vijand le wijken. « Lever de dood » zegde
mens van mond lot mond, en terwijl de helden door hel getal
overmaand, de eenre na den andere vielen, ver•menigvuldi;dert de
kasteelbewoners van Crèvecaur hunne pijlen. in de vijandelijke
rangen, en hunne moedige vrouwen, van hoog in den toren des
bur•chls, wierpen met vaste hand, steeneis en andere re'erpluigen.
Helaas ! het recht van den sterkste is dikwijls het beste ; de list en
hel getal der vijanden moesten over den moed van liet kleine getal
zegepralen : de drie ridders, getrouw tol der dood, vielen uitgeput,
maar sterk van de liefde die hen ondersteund had, sterk ook van de
verkleefdheid die de helden en de martelaren maakt.
De zegepralende vijand klom de trappen des burchls op, meenende
reeds de getrouwe en verhevene vrouwen te vallen, die zoo moediglek bruine eclilgenoolen verdedigd hadden. Zouden deze vrouwen
geen gemakkelijk te breken werkluzç zijn
Nooit! eerder de dood, riepen zij uit, en gelijk aan de drie Graliegodinnen der oudheid, wierpen zij zich, van !tel hoogste der torens
in de blauwe wateren van den stroom, lerw jl de nvmphen en
ncsïaden, hun de poorten van eerre geheimzinnige wereld openende,
door zoete akkoorden den heldenmoed dezer vr ouwen vereerden,
welke de echtelijke liefde getrouw had bewaard lol der dood.
En nu nog zullen de inwoners der velden u zeggen dat, binst de
stille nachten, dikwijls de drie vrouwen te zamen, op de preinen
hunner oude bezilling komen wandelen : de maan verzilvert hunnen
blondere haarbos en toet windje drukt op hunne voor/roofden den
kus der liefde — zij gaan stil in den geurenden nacht voorbij, als
om aan dc geslachten die zich opvolgen, te herinneren dal de liefde
en de trouw de drijfveren zijn die de helden maken.
Vertaald door A.-J. WITTERYCK.
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Principaux Manuels en langue française.
Protektantaj abonantoj.

en venle aux dépôts de la Maison

K VARA NOMAlĉ O.
S° P. FRUICTIER Parizo. — Generalo ST:FniRT Parizo, — S° E. P. GASSS. Le Havre, Franclando. — Sino 1
Bois, St Laurent de Chamousset (Rhône) Franclando. — So LIÉTART. Liége. Belglando.

^a lasfaj vortoj de kelkaj eminenfuloj.

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. DE BEAUFRONT.
Prix 1.50 trc (port en plus.)
Prix 0.75 (port en plus.)
L'Esperanto en ID leçons par Tx. CART et M. PAGNIER.
Prix 1,50 ,(port en plus)
Dictionnaire Esperanto -Français 'par L. DF BPALFRONT.
Vocabulaire Français- Esperanto par Tir. CART, M. MERCKENS et P. BERFHEI4o'x^. Prix 2.50
(port en plus.)

Nederlandsche Handboeken.

-

den schrijver te Hilversum (Holland)
Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal
Esperanto, door DREVES UrrTERDrJcx, Trompschooi, Hilversum.
Prijs : fl : L50
(3.75 fr.) verzendingsko ` sten daarboven.
-

--

,

Tradukis le ŭtenanto V. IXOT,ADA,
Barcelono-Hispanlando.

1 i j dei L drukker van La Bela So'norilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
t ien lessen, aan fr. 0,50.
1,a « BELGA SONORI1,0» acceptera des annonà des prix très réduits dont on trouvera le
leau ci-dessous.
es annonces devront satisfaire aux conditions
antes :
c' Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
' Emaner de personnes s'engageant à corresndre en I',speranto ,

Les annonces doivent être prises pour une
(e entière.

J'oliglofa JClubo en v3ruselo.

16 de

page annuellement
»
»
»•
»

»

Esperantista Sekcio.

»
Kora ceremonio de simpatio okazis, la lundon sesan de aprilo vespere, ĉe la Esperantista Sekcio de la
Poliglota Klubo en Bruselo.
Kelkaj nunaj kaj malnovaj gelernantoj de la Esperantista Kurso decidis pruvi sian dankecon al sia
profesoro, Sinjoro Lucien Blanjean.
So Jamin, prezidanto de la Sekcio, per kelkaj frazoj, memorigis Esperante pri la grandaj servoj kiujn
So Blanjean alportis al la kaŭzo de nia kara lingvo Esperanto, kaj la neêesantan sindonemon, kiun li
neniam ŝparis de longa tempo, por la instruado kaj la disvastigado de tiu ĉi lingvo.
Kiel memorigo de tiu simpatia manitésto, bela donaco estis prezentata al S° Blanjean, kiu, tre kortuŝita
dankis tutkore.

L. VANDERSLEYEN.

« Cercle Polyglotte » van Brussel.

Une touchante manifestation de sympathie a eu lieu ltin ii
soir, 6 avril dernier, à la Section Espérantiste du Cercle Polyglotte.
Quelques élèves et anciens élèves du cours d'Esperanto
avaient décidé de témoigner leur reconnaissance à leur professeur, M. Lucien Blanjean.
M. Jamin, président de la Section Espérantiste, a rappelé en
quelques phrases les grands services rendus par M. Blanjean
à la cause espérantiste et le dévouement incessant qu'il a toujours apporté, depuis longtemps à l'enseignement et à la propagande de cette langue.
Pour .perpétuer le souvenir de cette circonstance, un joli
cadeau a été offert à M. Blanjean, qui très ému bien vivement
remercié.

Eerre aandoenlijke hulde-b ooging greep, op Maandag 6 .1^'
's avonds, in de Esperantist ie A_tdeeling van den Cercle 1 olt
glotte plaats.
Eenige leerlingen en oud-leerlingen van den Esperanto Cru•.r„
hadden besloten hunne erkentenis te betuigen aan hunnen lrr
meester, Heer Lucien Rlanjean.
De voorzitter van de Esperantische Aldeeüng, :l! Jan«
herinnerde in enkele woorden, de groole diensten door den !/r,
Blanjean aan de Esperantische zaak bewezen, en de on.vermoeiha
opo erinç die hij gedurig, in de laatste jaren, voor onderwijs en
propaganda dezes taal aan den dag legde.
Om deze /vulde een blijvend aandenken le geven, werd desa l/eei
Blanjean eega geschenk aangeboden, waarvoor deze, zeer gelroj/e a.
zijn grootes dank uitsprak.
Vertaald door J. S. Ly IL L E.1 /.S'.

fr. 8.()
» 15.00
» 28.00
» 50.00
-

pterre l2icot ôe Villemain
8, Avenue Masséna, NICE.

•

korespondadi Esperante pri la insignoj kaj la
nldika arto en cittj landoj.
tterŝ ar .kas ankaŭ paitkartojn ilustritajn sed nur pri la
distaro kaj la milita inaristar•o de ĉiuj landoj.
cr.iras

,

n'

Cercle polyglotte de Bruxelles.
Section Espérantiste.

L. VANDERSLEYEN.

el chez SPINEUX & C i e à Bruxelles.

—

« Subtenu ĉi tiun kapon, la plej fortan el Francujo. » Mirabeau al sia servisto ĉe l' momento de sia morto.
« Miaj generaloj dediĉos al mi sangan funebran ceremonion. » La Granda Aleksandro, kiu antaŭvidis
la militoj kiujn kaŭzos sia morto inter siaj heredantoj.
« Savu ni la Romanojn je 1' teruro, kiun al li kaŭzis maljunulo ! » Anibalo venenante sin por ne esti
kaptata de siaj malamikoj.
« Vi ankaŭ, mia filo ! » (Tu quoque fili !) Cezaro, kiam li vidis brili la ponardon de Bruto, unu el I
konspiruloj kiuj mortigis la eminentan kaj politikistan Romanan generalon.
Dessaix .... » Lastaj vortoj de Napoleono la kiu sendube, sonĝii en tiu î•i
« Mia filo ! La armeo
solena momento pri sia brilega venko en ïllarengo.
« Alvokas min la suno ' Cu vi vidas tiun grandbrilan lumon ?.... gi estas Dio ! Dio, kiu akceptas min en
si t Estajo de l'estaĵoj. » Rousseau.
« Amikoj miaj, mi estas ekironta grandan salton en la Eternon ! » Horbes, Angla filozofo alparolanta al
la personoj ĉirkaŭantaj sian liton.
« Nenion mi faris por la posteularo ; tiun ĉi ĉagrenon mi kunportas en la tombon ; tamen io estas ĉi tie
interne » aldiris li, ekbatante sian frunton. Vortoj de André Chénier, kondamnita je morto, kiam li alparolis
sian amikon Rocher.
« Patro, ĝis la morto mi defendos la purecon de la 1i'ranca lingvo !» Malherbe diris al sia konfesprenanto,
kiu ĵus estis riproĉinta al li, ĉar Malherbe iafoje mallaŭdis severe al sia dommastrino la uzon de vorto
nekorekta.
« Pli da lumo, ĉiam pli da lumo ! » La eminenta Germana poeto Gr>ethe, ellasante sian lastan sopiron.
« Bonan tagon kaj adiaü. Ci tiu « adiaŭ » estos tre longa ! » Boileau, momentojn antaŭ ol morti, sin
turnante al amiko kiu cniris lian ĉambron.

»

HACHETTE & C e

tMONATA BU1,'l'EN() r)E LA

Q a r t o p 17 t l e ILUSTRITA- POSTKAR TO

*MONPAG01: Franclando. 2 frankoj lare. -- Alilandoj. 2,50 frankoj jare.

Esperantische Afdeeling.

':

Le Cartophile o info rmas la kolektantojn pri ĉiaj novaĵoj
t it,tj duin la monato; ĝi presas en ĉiu numero la nomaron
lu itttcrŝankantoj de la I)u-iMondoj.
le Cartophile o enhavas de 16 ĝis 32 paĝojn; ki estas la plej
tmenta kaj la plej boni; informita el la tiaj ĵurnaloj. Om
os provan numeron al tiuj legantoj niaj, kiuj petos ĝin
e al la Administracio.
5. Rue dit Croissant. PARIS (11e).

Csneranfisfoj
( rekomendas la novan esperantan signeton por butontruo.
Il eleganta steleto verda kostas nur 0.75 frankon ; pagante
ltelgaj poŝtsignoj, oni devos. sendi po 1,00 franko.

Sin turni al Sinjoro EMMLE P GASSE
71, Rue Michelet LE HAVRE (Franclando).

1.)e « BELGA SONORILO » aanv 'crlt aankondiginaen aan zeer matige prijzen, van welke enen hieronder de tabel vindt.
Die aankondigingen moeten aan. de volgende voorwaarden voldoen :
1° Opgesteld zijn uitrinitelk in Esperanto ;
2° Geheven zijn door personen die zich verplichten
in Esperanto te schrijven ;
3o De aankondiginen moeten geiro,nen worden
voor een gansai jaar.

bladz, jaarlijks .1>r
f r. 8.00
\: » »
» 1.5.00
-,t
»
»
» 28.00
r2
»
» SU. 00
»

I ' rl
,7

•

LA REVUE POLYGLOTTE

REVUO POLIGLOTA POR LERNO KM PROPAGANDO DE LA FREMOAJ LINOV01

hliras en la lingvoj franca, angla kaj germana la San kaj
la 20an de -ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

.Sire tacr ^ r al lu Direktoro .5'° LF'.- 111;h'.11 A ;v.1v
25, rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord).
JTMIlpur

LORT73 RETO
FleA C A-ESPER AN TO
-

Enhavanta la vortojn
sp eciála'n
.
J
J Jje' filatelo
kaj modelojn de leteroj
de REI'sII LR

71/V "PZ I IR? .

Broŝur in-8 raisin, ilustrita
,

0,40

Sin turnt al la es peralitista 3rupo
-

Io, Place de la Bourse, Paris (2e).
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KONTINENT A KOMPANIO
*

ĤINLANDO

—

RUSLANDO

Tenejo en Beigujo : Se J. PRINGIERS

KO7VVERCEJ0

*.

JULES BOMTB
RUE DES BOUCHERS,

Rue de la Monnaie, 41, BRUGES.

55

BRUGES.

FZ-O

z

pri Rusaj teoj «Sanktaj de la Tzaroj. »
Markoj : A. D. G. Imperiaj Palacoj.

Teujo enhavanta 25 grarnojn Prezo franko 1.50
frankoj 3.00
50
—
6.00
—
125
—

250 —

—

—

10.00

Ĉia el tiuj teoj, per ĝia riĉa kaj bonega gusto,
estas inda klasiĝi inter la teoj kiuj, de longtempe,
estas famaj en Ruslando pri siaj ecoj. Ili estas
elektitaj en ĉiuj ceremonioj kaj festenoj solenaj kie
oni servas nune teon, uzado ĉarma kaj patriarka .
teoj niaj estas enlokigitaj en metalaj skatoletoj
perfekte fermitaj.

Tuta aranĝio^de presejoj. — Fabrikado de maŝinoj
Ĉiuj iaj specoj da literoj kaj duailoj.
por presi.
I3roĉiloj per nikelfadeno, altranĉiloj, premiloj
por atlasigi, numcrigiloj, inkoj, kliŝaĵoj, k. t. p.
—

Post peto, oni sendas, senpage, modelojn kaj prezarojn,

"

SPINEUX & CIE
— FREMDA LIBREJO --

ESTAS LA PLEJ BONE.
Tenejo por Eŭropo ĉe

S° LITTaRYCK DLPL7gCE.
-

BRUĜO (Belgujo).

FONDITA EN 1833

Oni akceptus agenton en ĉia lando.

62, Montagne de la Cour
B RU L *
Telefono 3688

Universala 91110

VENDEJO KONFIDINDA.

PRINGIERS, peltisto

Telefono 3688

Libroj eldonitaj d¢ HACHETTE & C'"
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale,
ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.

Rue de la Monnaie, 41, BRUGES.
Havas la honoron sciigi sian multnombran
klientaron ke li ĵus novigas sian kolekton du
komercajoj, estas diri pli ol kvin mil novpecoj da
felajoj diversaj.
Speciala metiejo por reuzebli};i.
Purigo kaj novigo de ĉiuj iaj formoj de felaĵoj
sola vendejo kiu ĝi mem fabrikas la felaĵojn t'u
Bruĝo.
—

—

KORESPONDANTOJ EN. ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.
Ĉiuj verkoj kiuj eliras el la presejo de nia
ee

c?etrga Sonorilo "

estas presitaj kun la plej akurata zorgo kaj
rapideco. Se vi deziras presigi verkojn, petu pri la
prezoj kaj modeloj.

NI REKOMENDAS LA PLUMOJN

BAIGNOL kaj FARJON do Parizo.
Sin turni al
S° WITTERYCK DELPLACE, BRUĜO
-

TENEJO POR BELGUJO

PLI OL 500 SPECOJ.

