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Un numéro

Esperantista Studenta Grupo. Sidejo : Hôtel des N t
taires, rue des Boutiques, Gento (Gand, Ge:.
Prezidanto : D r " M. Seynaeve, sekretario : Sr°
de Bie, 128, chaussée de Courtrai, Gand.

Poliglota Klubo en Bruselo, Esperantista Sekcio.
Sidejo : Hôtel Ravenstein, rue Ravenstein, 3.
Sekretario S r " L. Blanjean.
Antverpena grupo Esperantista. A. G. E. Sidejo :
Taverne Royale, Place Verte, 39. Prezidanto :
S r " Ray. van Melckebeke; Sekretarioj, L. Ja
min kaj F. Dupont.
Kunvenoj ĉiusabate je la 8 t horo.

Brua Esperantista Grupo. Sidejo : Bruĝo (Brugc►.
Brugge). Prezidanto : Sr" A. J. Witteryck, sekrv
tario : Sr° Lekeu, 49 rue Wallonne.

-,

Esperantista Katolik Universitata Grupo E. K. G.
Sidejo : Loveno. Sekretario : P. \"Iattelaer, 3,
place de l'Université, Louvain.
Esperantista Lovena Grupo. Sidejo : Taverne St Jean.
Café Monico, rue de Diest. (Louvain, Leuven).
Prezidanto Sr° h■,dm. Vandieren. Sekretario
Sr° Eŭg. Mathys, filo , Aŭgustanstrato, 5 a .
Virina Sekcio • Sekretariino, IĴrin° Cl. Nythals.
-

Esperantista Grupo en Lieĝo. .Prezidanto : J.
Hemptinne, sekretario : G. Sloutzky, 93rr,
Jean d'Outremeuse, Liage.
Esperantista Grupo en Mel'lleno, Prezidanto S r " I,. Vi n
Peteghem ; Sekretario : L. Van Elst, rue N ot i
Dame,. Malines (Mechelen)..
Universitatoj Popolaj en Cureghem kaj Molenbt'rI
(Bruselo). I'rofesoro : Sr° Vital I3ické, avec
de Scheut, 62, Anderlecht-Bruxelles.

Universitato Popola en St Gilles (Bruselo) Esperantista
Sekcio. Sidejo : rue du Fort, 80. St Gilles-Bruxel
les.

0.25 fr.

',.'cfredaktoro — Rédacteur en chef --- Hoofdopsteller : Jos. JAMIN, 78, rue de la Longue [laie, Bruxelles.
'censeur — Keurder : I,ucrex BLAN JEAN, 83, rue du Collège, Ixelles-Bruxelles.
._ enzuristo
lbotloj — Abonnements --- Inschrijvingen: L. \' ANL)ERSLEYEN, 31, rue des Patriotes, Bruxelles.
'resisto — Imprimeur — Drukker: :l.-J. ‘VITTERY CK-r)F,i,PLACE, 4, Nouvelle Promenade, Bruges.
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Esperaiitistgrupoj en Bolgtijo1
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Xajskarabo
el « La Biblioteko de mia Onklo » R. Töpffer.
Estis duin la sezono de la majskaraboj. Ili tre
amuzis min antaŭe, sed mi komencis ne plu trovi
1eznron je ili. Kiom oni maljuniĝas !
l'anieu, dum, sola en mia ĉambro, mi faris Miajn
l eble plej enuigantajn skriblaborojn, mi ne maltis la kuneston de iu el tiuj ĉi bestetoj. Mi ja ne
encis alligi ĝin al fadeno por ke ĝi flugu aŭ jungi
:1 antaŭ veturileto : mi jam estis tro multaĝa por
n okupi pri tiaj infanajoj ; sed Cu vi opinias ke nur
estas farebla per majskarabo ? Gravega eraro ;
tiuj infanaj ludoj gis la seriozaj ler.nadoj de natur,I) estas multe da trairotaj gradoj.
Mi posedis unu el ili kaptitan sub returnita glaso.
l.ct besteto klopode suprenrampis la flankojn sed
^ldaït refalis kaj rekotnencis senĉese kaj sentine.
t'oje ĝi falis sur la dorso : tio estas kiel vi scias
:tva malfeliĉo por majskarabo. Antaŭ ol doni al
. lielpon mi admiris Kian paciencon por movigi
utalrapide siajn ses piedetojn en la spaco, duin ĝi
L'i:tni sed vane esperis alkroĉiĝi ĉe ia korpo kiu tie
ne troviĝas. « Estas vere ke la majskaraboj estas
nlalspritaj bestoj ! » mi opiniis.
l'lejofte mi malembarasis ĝin prezentante al ki la
ekstremajon de mia plumo, kaj tio kondukis min al
„

la plej granda kaj la plej feliĉa eltrovajo ; ti:tmaniere oni povus diri kiel Berquin (Berl:in) ke bonfaro restas neniam nerekompensita.
Mia majskarabo estis alkroĉiĝinta al barberoj de
mia anserplumo kaj mi donis al K-i tempon por malsveni duin mi skribis unu linion, estante pli atenta al
ĝiaj agoj kaj movoj ol al tiuj de Julio Cesaro, kiujn
tittniomente mi estis tradukanta. Ĉu i forflu g os ail
inalsupreniros laŭlonge de mia plumo ? Tamen de
kio dependas ia afero. Se ĝi prenus la unuan decidon,
mia eltrovajo ne ekzistus, kaj eĉ mi tion ne ekvidis !
Peliĉege ! ĝi ekmalsupreniris Kiam mi vidis ke ĝi
alproksimikis inkon mi antaŭsentis ke gravaĵoj
estas okazontaj, tiel Colombo ne vidante la teron antitŭsentis sian Amerikon. -- Jen efektive la majskarabo alveninta al ekstremajo de la pinto de mia
plumo, trempas sian vosteton en la inkon. Rapide
blankan paperon.... estas la plej grava momento ».
La vosteto alvenas sur la paperon, denietas la
inkon ]aii siaj movoj, kaj jen aperas niirindaj
desegnaĵoj. Iafoje la majskarabo, ĉu pro genio, ĉu
pro la acido, kiu dolorigas ĝiajn organojn, levas ait
niallevas forpaetante sian voston. La rezultato
estas punktaro, laboro mirinde delikata.
-
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Aliafoje, forlasante sian ideon, ĝi flankt'n iras,
poste, reforlasante la antaŭan ideon, ĝi revenas.
Jen tio estas unu S ; tion vidante, lumradio lumigas
mian spiriton.
Mi metas la mirindan besteton sur la unuan paĝon
de mia kajero, zorge provizinte ĝian vosteton per
inko ; poste, tenante pajleron por direkti la laboron
kaj bari la vojon, mi devigas ĝill promenadi tia mani ere ke ĝi skribu mem mian nomon. I)u horoj
estis necesaj por tiu laboro, sed kia majstraĵo !
La plej nobla akiraĵo iam farita de homo, diris
Bufon'o, estas.... estas certege la majskarabo !

**
Por direkti tiun movaron mi estis alproksimiĝinta
al la fenestro. Ni ĵus finis la lastan literon kiam
voĉo mailaŭte vokis : Amiko !...
Post tiu interparolado kiu estis iriginta illin al la
fenestro mi revenis al mia majskarabo.
Sendube mi paliĝis. La malfeliĉo estis grava,
nerebonigebla : unue mi ekkaptis la kulpulon kaj
mi ĵetis ĝin tra la fenestro. Poste mi ekzamenis kun
teruro la situacion.
Estis videbla longa nigra streko, kiu de la IV"
Ĉapitro de Belgo-Gallico sin direktis rektlinie al la
maldekstra paĝrando, tie. la besteto trovinte la
bordon tro kruta por malsupreniri estis reveninta
al la dekstra paĝbordo, poste suprenirinte Norden,
ĝi decidis trausiri de la libro sur la bordon de la
inkujo ; de tie laŭlonge malkruta kaj glata deklivo,
;;i estis glitinta en la profundegaĵon, en la gehenon,
en la inkon, malfeliĉe por ĝi, kaj por mi...
Tie la majskarabo, bedaŭrinde kompreninte ke
ĝi eraris, decidis returnen iri kaj, kvazaŭ vestita
funebre de la piedoj ĝis la kapo, ĝi estis elirinta el
la inko por reiri al la Ĉapitro IV" de Belgo-Gallico,
kie mi ĝin retrovis nenion komprenantan pri tio ( i
Estis inakulegoj, lagoj, riveroj kaj aro da katastrofoj sen ia delikateco, sen ia arto... Vidaĵo nigra kaj
terura!!
Nu tiu ĉi libro estis Elzeviro de mia instruisto,
Elzeviro ili-a", Elzeviro nlaloftega, multekosta, ne
plu trovebla kaj komisiita al mia respondeco kun
la plej gravaj rekomendoj. Evidente mi estis tuj
nepardoneble kondamnota....
Mi sorbigis la inkon per sorba papero, mi sekigis
la paperon kaj mi ekpripensis pri mia sorto. Mi
sentis pli da timego ol da riproĉoj de konscienco.
Utiu afero precipe min tremigis t. e. ke mi estis
konfesonta pri la majskarabo. Per kiel terurigaj
okuloj mia instruisto konsideros tiun hontigan
manieron laŭ kiu, per danĝeraj infanaĵoj, mi malbonuzis mian tempon dum la raciplena ag o, kiun,
kiel ii diris, .iri nun estis atinginta. Tio tremetigis
Ill in.
I)emono je kiu mi ne nialfidis tiumomente, ehoferis al 111i kvietigilojn. Demono ĉiam ĉeestas en
horo de l' tento. Li prezentis al mi ttiensogei.on. Mi
dirus ke duin mia foresto tiu abomeninda kato de
l:t najbarino estis eniriuta en mian ĉambron kaj
estis renversinta l a inl:tijon sur la ĉapitron IV"" de
13elgo-Gallico. Ĉar mi ne povis eliri inter du lecionoj,
-

mi estus pravigonta mian foreston per la neceso
aĉeti plumon. . ar la plumoj kuŝis en la ŝranko,
atiugeblaj de mi, lui konfesus ke mi perdis ht
ŝlosilon hieraŭ en la banejo. Ĉar mi ne ricevis permeson por iri al la banejo, kaj ĉar efektive mi ne
estis irinta tien mi supozas ke mi iris tien sen permeso kaj mi konfesus tiun kulpon: tio donus al la
certifiko grandan verŝajnon kaj malgrandigas nliaj^t
konsciencajn riproĉojn tial ke mi propramove -konfesus kulpon, agon kiu, laü mia opinio, preskaŭ sen
kulpigis min.
Tiu majstra kombino estis preskaŭ preta kiam
aŭdis la paŝon de S'° Ratin supreniranta la ŝtup
ron. En mia malkvieto ami fermis la libron, malferni
ĝin, refermis ĝitl ankoraŭ por denove retttaltcr,
ĝin, pensante ke la nlakulego mem parolos 1.
evitos al mi la teruran embarason de la ekklarig
S''> Ratin venis por instrui mian lecionon.
vidinte la libron li deprenis sian ĉapelon, li le,l:
sian seĝon, li sidiĝis, li purigis la nazon. Por ha
sintenadon tiri ankaŭ purigis la nazon, pri kio S•
Ratin fikse alrigardis min : ĉar rilatis nazoj...
Komence mi ne komprenis ke Sr" Ratin elserîitt
kian inteInCOI1 Iili havis purigante mian nazon pres.
kaü samtempe ol li ; tial, supozante ke li ekvidis lit
iliakulegon, mi mallevis la okulojn ; mi estis pli Inalkvietigita per lia scivola silento ol mi estus per li
demandoj je kiuj mi scius tuj respondi. Fine p,
solena voĉo:
— « Sinjoro mi legas sur via vizaĝo...
« Ne sinjoro..
« 1\Ii legas, mi diras... »
« Ne Sinjoro, estas la kato (le... » mi i;Iterroml>is.
Je tiuj vortoj, la sango alfluis en kapon de S" 1< i
tin, li koloriĝis, tion tiu respondo ŝajnis al li
transpaŝi ĉiujn liniojn de nlalrespekto, kaj li esti'
kaptonta energian decidon. Kiaiii okuloj ekvidis la
abomenan Inakulegon... Tio kaŭzis eksalton kiu
returne kaŭzis similan ĉe mi. Estis la iiiolllentO per
sin ŝirmi •kontraŭ katastrofo. « Sinjoro, dtl nt lui
forestis... la kato,... por aĉeti plumon... la kato .,
ĉar mi perdis la ŝlosilon... hieraŭ en la banejo...
kato... »
Duni m i parolis la rigardo (le S '° Ratin fariĝis ti
terura ke fine, ne povante plu elteni gin, mi senpe
konfesis miajn krimojn : « Mi mensogas... S'" Rati
estas' mi kiu faris la malfeliĉon. » — Longa silent
fariĝis.
« Ne miru, Sinjoro, » diris S r " Ratin, per sole
voĉo « se la troeco de mia indigno premas kaj nin
rapidas vian esprimon ; mi diros eĉ ke la espritu
mankas al mi por ŝati...» tiam muŝo... ekblovo
ekridego trakuris iniat1 vizaĝon... Denove dites
silentado. Fine Sr" Ratin stariĝis.
« Vi restos, Sinjoro, du tagojn en via ĉambro p
pripensi pri via konduto, clutn mi Kien pripen
pri tio kion mi decidos en sitnacio tiel gravega ! a.
'l'ion dirinte S r '' Ratin eliris, ŝlosante la ĉambron
kies ŝlosiloli li komprenis.
Tradukis la lernantoj de la Kurso organizita éiv

,
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Jra la J) 'ondo Csperanfisfa.
Niaj gelegantoj konas, almenai"i nome, la interesan libron de Sinjoroj L. Leau kaj L. Couturat titolitan :
1 l istorio de la Universala Lingvo. Tiu grava verko, France skribita, kostas dek frankojn ; tio estas diri ke
multaj Esperantistoj ne povis ĝin akiri. Tial la aütoroj ĉerpis el sia longa verko, ia paragrafojn la plej
nteresindajn, tio estas diri kelkajn ekzemplojn de ĉia sistemo : el la sistemoj « a priori » le Descartes
j Leibnitz, 2 e Sotos Ochando ; el la miksaj sistemoj : Volapuk ; el la sistemoj « a posteriori » 1 e Idioni
tieŭtral, 2e Esperanto. La nova libro kostas nur unu frankon kaj niaj amikoj trovos en ĝi multajn
tnateriojn ĉu por paroladoj, Cu por artikoloj, ĉu por disputoj kaj argumentoj.
Ni ankaŭ ricevis broŝuron skribitan en Bulgara lingvo, kiun ni ne povas bedaŭrinde legi sed kiu traktas
l;volucion de la Lingvo Internacia ; la verkisto estas S'r° Jonko Davidov el Silistra. Niaj Germanaj
nlidealloj ne intencas resti malantaüe ; ni ricevis du broŝurojn : l e la duan eldonon de la verko de
J. Borel : La demando pri internacia helpanta lingvo kaj Esperanto ; 2e novan verkon de S !° Bruno
erenberg pri Akcepto de Esperanto pur la komercistoj. Tiuj broŝuretoj estas ambaŭ en germana
ingvo kaj montras, ankoraŭ unufoje, la daŭrantan agadon de niaj amikoj tie.
*
"l'io ne estas la solaj libroj aperigitaj duni tiuj ĉi lastaj tagoj ; S ro Joseph Delfour kiu jam donis al nia
:ero multajn pruvojn de senlaca propagando sendas al ni sian broŝuretoii, neeldonitan, titolitan : Mia
Vilaĝo. 'Tiuj malmultaj paĝoj, skribitaj en la plej pura stilo, premas la koron kaj al ni donis senton
rinan kaj samtempe inelankolian.
aŭtoro pardonos al ni, sed ni ne povas plibone montri al niaj gelegantoj la ĉammon kiu elvenas de
lego de tiuj paĝoj, ol reprodukti la finon de la libro. « Mercuès » estas la nomo de la vilaĝo, kie naskiĝis
• Joseph I)elfour ; la aŭtoro priskribis la pejzaĝon kaj la historion de la loko, sekve tiel finigas :
,e Mercuès ĉiam havos sian dediĉan feston, sian kamparan baton, sian akrasonan muzikon. Al ĝi ankaŭ
« restos ĝia preĝejo, kaj post la pre ejo, ĝia tombejo, kies alta herbo kliniĝas sur la vojon, ĝia
tombejo, kie kuŝas ĉiuj niaj, nin antaŭirintaj al tiu alia vivo de l' nekonataĵo, tombejo kie dormas mia
Dwars sloor de Esperantische wereld.

A travers Ie Monde Espérantiste.
lecteurs connaissent au moins de nom, l'intéressant
de 14IMrs L. LeatNet L. Couturat intitulé : Histoire de la
,igue Universelle. Cet important travail, écrit en français,
'ide dix francs c'est dire que beaucoup d'Espérantistes
.nt pu en faire l'acquisition. C'est pourquoi les auteurs ont
isé dans leur long exposé les chapitres les plus dignes d'iri,cet c'est << dire quelques exemples de chaque système ; parmi
\ stèntes « a priori » t. Descartes et Leibnitz. 2t Sotos
sado ; panmi les systèmes mixtes : le Volapuk ; parmi les
sues « a posteriori » lu l'Idiom neutral, 2° l'Espéranto. Le
eau livre ne coûte qu'un franc et nos amis y trouveront
oup de matériaux soit pour dis conférences, soit pour
rticles, soit pour des discussions ou des arguments.
lis avons aussi reçu une brochure écrite en langue bul que nous ne pouvons malheureusement pas lire, niais qui
site de l'Évolution de la Langue Internationale ; l'auteur est
Jonko Davidov de Silistra.
d os partisans allemands n'ont pas l'intention de rester en
ril re ; nous avons reçu deux brochures : 1 ° la seconde édi•n de l'exposé de M. J. Borel : Die Fia.« cirier internationale/1
lisspraclre und da.r Esperanto; 2° une nouvelle brochure de
Bruno Zierenberg: I eber die Iiedeccicntg der Esperanto-he f iir den flandels.r/and. Ces brochures sont l'une et
re en allemand et montrent encore une fois, l'action soutede nos amis là-bas.
•

***
Ce ne sont pas les seuls livres paras ces jours derniers ;
\l. Joseph Delfour qui déjà a donné t notre cause de nombreu
«es preuves de propagande inlassable, nous envoie sa brochure inédite intitulée : lion village. Ces quelques pages,
écrites clans le style le plus pur, vous prennent au crieur et nous
ont donné une sensation charmante en tmĉme temps que mélancolique. L'auteur nous pardonnera, mais nous ne pouvons
mieux montrer à nos lecteurs le charme qui s'élève de la lecture de ces pages qu'en reproduisant la fin de ce livre.
N Mercuès » est le nom du village, où naquit NI Joseph Delfour ; l'auteur décrit le site et l'histoire du pays et finit ainsi :
« Mercuès aura toujours sa fête votive, son bal champêtre,
sa musique acide. Il lui restera aussi son église, et derrière
l'église, son cimetière, dont l'herbe haute se penche sur le

e)crc ic._e:cs kennen, /den uccicsie name, hel beladitiwekkcnd
boek der 1111. L. Leau en L. C'oulrn•al getiteld: Histoire de la
Langue UTniverselle. hit belangrijk werk, in het /'ranse% geschreven, kost lien /rank !'1 ils .tezeggen dat vele Esperantisten /,'c/
niel kunnen koepen hebben. 't fs daarom dal de schrijvers zift /ccucne la;zi,e bewerking, de meest belg ighiedende deelen genomen »ehben, '1 r. tc zeggen eeccige voorbeelden van elk slelse/ ; onder de slelsels « a prioic' a 1. Descartes en Leibnitz, J..Solos Ocicaudo; onder
de gemengde stelsels: liet Volapuk ; onder de .stelsels « a posteriori » 1. bel Idiocn ;remral, 2. liet Esperanto. fiel n ieuw boek
kost slechts ééncri /rank en onze vrienden zullen er veel sto//c vinden, '1 :ij voor vocrdrac/a/en, 'l zij voor artikelen, 't zij voor /iesprckingen 0/ hewijsz:erinden.
Wij /rebben ook een boekje vn/vangen in Rulgaa,sche taal gest/reven, dal «gij ongelukkiglijk hiel keermen lezen. maar dal handel/ over de l)mwenlel.'/i,ç der wederlandsche taal ; de schuwer z:r
_11. Jonko t)avidoz, van ..Ŝ,listra.
Onze Dccclsche aanhangers zijn niet van zin asliter ie hlwen ;
wij hebben twee vingsc/cri/teu ontvangen : 1. de tweede uitgave van
het hezeiisslnk van .1/. ,/. Bosel: Die hrage eiher internationalen
Hilfssprache und das Esperanto ; 2. een nieuw schrift van
.1/. Bruno 7ierenher : l'eber die Hcdcutung der Espèranto8prachc der Handelsstand. Deze ?'oekjes zijn, liet eerre en het
andere, in het L)uilsch en tonnen nog eens, de aanhoudende weiking
o nder van ginder.
* *
Hel zijn de eenre boeken niet die in de_e taalsIe dagen verse:hetien ; _1f. Joseph Delfour die reedir aan onze zaak talrijke bewijzen
zaan onvermoeibare propaganda gegeven heeft, zendt ons Zijn
onuitgegeven brochuur, gelilelet . « Mon village ». Deze eeni>;e
bladeren, in den .zuivelsten stijl geschreven, pakken n tot iu hel
L least en hebben ons Bene liefelijke en lenzelfden tijde weemoedige
oulrveringgeçeven. De schr jver zal ons vergeven, maar wij kunnen aan onze lezers reel heler het liefelijke toonen, dal teil de lezing
dezer bladzijden opkomt, dan met het einde van dit boek over le
-.

.

.rchi wen.

.Ifercuès is de naam van hei doop, waar J!. Joseph Delfour
geboren l Berd ; de .rchri jz'er beschrijft de ligging en de geschiedenis
z'an het land en eindigt alzoo :
« _'llercuès» .:;dal alli/d zijn beloofd feest, z jn landelijk dans/eest,
zijne scherpe muziek hebben. llem zal ook ovecbl jven zijne kerk,
en achter de keek, zijn kerkhof, zi'elks hoog gras oz-er den weg helt,
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« patro, kiun forrabis de mi la morto, kvazaŭ malkuraĝa kaj perfida ŝtelisto nokte venonta, mia kuni.pa« tinda patro, ho ve ! por kiu estis tiel granda plezuro iri al mi renkonte ĉe 1' vesperoj de mia revenu al
« la vilaĝo
»
La fila amo de la aŭtoro donis al li okazon skribi tiujn korpremantajn liniojn.

29

Nia kunfrato o Antaficn Esperantistoj ! » alportas tre regule al ni bonajn sciigojn pri la Esperanta

vo cn Suda Ameriko. En San Salvadoro, S 1 » Abrili faris tri parolodojn antaŭ multuonibra alldantaro

atingis plenan sukcesan. Eu Bolivilando, Sr° Viktoro Dlunoz akompanis la novan Prezidanton de tiu
r>rpublik o en vojaĝo kaj propagardis sukceso. Eble Sto 14'lunoz estas parenco de Sr" Castillo tlunoz, kiu
.

\iultaj Esperantistoj skribas poeziaĵojn :.ed ni ne ĉiam trovis en iliaj verkoj la belan takton kiun ni
trovis ĉ e la versoj de niaj plej bonaj aïttoroj, kiel ekzemplo ĉe la poeziaĵoj enlokigitaj en Krestomatio
de Dr" Zamenhof.
Si oi J. Parisot kaj Th. Cart ĵus eldonis broŝuron kiu helpos multe la venontajn aŭtoroju. « Esperanta
« versfarado laŭ verkoj de Dr O zamenhof kaj aliaj aŭtoroj » estas eldono de la Esperanta kolekto de
« Lingvo Internacia ». Tiu kolekto baldaŭ eldonos multajn novajn librojn kaj kun plezuro, ni legis ke
baldaŭ la dua eldono de la ĝoja libro de Sr° P. de Lengvel, « Libro de l'Humoraĵo » malmulte konata de
la novaj Esperantistoj, aperos sub la 7" numero.
Sr° Kolowrat, el St. I'eterburgo rikoltis pacience la rimojn de la lingvo kaj liaj serĉadoj estos tri'
utilaj por la multaj poetoj uzante Esperanton. La sama aŭtoro verkis kanton, parolojn kaj muzikon ; li
elektis la belan titolon : Kurae antaŭen !

is en Likgo, faris tie bonan propagandon kaj de kelka tempo, reveturis Amerikon En Nikaragva-

tdo, Fraü]ino Evo F. Ridge fcr.dis grupe:( I1 en Managvo, la ĉefurbo kaj multaj ĵurnaloj parolis kaj

tortis pri Esperanto.
;tl Eŭropo la nombro de la ĵurnaloj kiuj enpresas artikolojn por aŭ kontraŭ I?speranto pligrandias
tage. Ni ne povos citi ĉiujn artikolojn ĉar multaj el ili ne alvenas ĝis ni, sed kun plezuro ni ricevis de
utico « L'Intermédiaire de la Presse » la artikolon publikigitan de la « Bulletin trimestriel de la
ombre de Commerce française de Genève « (Trimonata revuo de la Franca Komerca ĉambro en
nevo) - kiu sciigas Esperanton al siaj legantoj kiel devo.

^

* **
i legis raporton pri la Svisa jara kunveno en nia kunfrato Svisa Espero kaj vidis ke en tiu lando
kttit, Esperanto pli kaj pli disvasti - as.
l.a Sekretario de la Londona Klubo sciigis ke la « Brita Esperantista Societo » (British Esperanta
sociation) estis fondita en g- enerala kunveno, kiu okazis en la Essex Hall (Strand, Londono) la 14a" de
tobro. Ni ne ricevis alian detalon pri tiu grava kunveno ĝis nun.
Esperantista Societo en Aŭstrujo sendis al ni presajojn en ĉeka lingvo kaj ni supozas ke tio estas
gularo de la Societo kaj propaganda folio. Ni aldonu ke niaj amikoj elektis, pro kia kaüzo, la ortontion : Aïtstrio, Moravio !
* **
La jurnalo « Lingvo Internacia » centrigis redakcion kaj administracion siajn en Parizo ; la proksima
maro Estas farota el la presejo de la « Presa akcia Societo » la nova akcia kaj Esperantista Societo.
nuna adreso de la administranto estas 33, rue I,acé'pède, Paris, Ve.

La Societo Esperantista en Brunno (Moravujo) organizas en tiu urbo kaj aranĝos espereble ankaü en
aliaj urboj Esperantan ekspozicion ; tial tiu societo bezonas propagandilojn el ĉiuj landoj, afiŝojn, cirkulerojn k. t. p.
Tiuj malgrandaj ekspozicioj, kiaili ili estas bone organizitaj alportas ĉian: al nia kaüzo novajn adeptoju
kaj ni devas helpi la sindonajn organizantojn per ĉiuj rimedoj, kiujn ni bezonos ankaŭ kiam ni intencos
organizi ekspozicion niavice Skribu al la Prezidanto : Sr" Jan Kajs, Brnè, Moravie-Autriche.
Ni esperas ke la Esperanta ekspozico organizata de la grupo Pariza en Saint Louis (U. S. A.) rikoltos
grandan sukceson ; la organizata grupo eldonis belan poŝtkarton ilustritan kiu prezentas fotografie la
fakon kie loĝas espero de ĉiuj kaj rezultatoj ĝis nun akiritaj.
« chemin, son cimetière oit reposent tous ceux des nôtres qui
«nous ont précédé dans cette autre vie de l'inconnu, oit dort
« nion père, que la mort m'a ravi connue un lâche et traître
« voleur qui viendrait la nuit, nion pauvre père, halas : pour
« qui c'était un si grand plaisir de venir :a tua rencontre les
« soirs (le mon retour au village'..... »
L'amour filial (le l'auteur lui a donné l'occasion d'écrire ces
lignes touchantes.
***
Beaucoup (l'Espérantistes écrivent des poésies mais nous
n'avons pas toujours trouvé dans leurs (cuivres la belle cadence que nous avons trouvée clans les vers de nos meilleurs
auteurs, comme. par exemple, dans les poésies contenues dans
la « Krestomatio » du ID' Zamenhof.
J. Parisot et Tl:. Cart. viennent d'éditer une brochure qui
viendra beaucoup en aide aux auteurs futurs. « Versification
« de l'Esperanto selon les (euvres dtt L)r Zamenhof et d'autres
« auteurs. » est éditée dans la collection du journal « Ling- vo
Internacia ». Cette collection éditera bientot plusieurs nouveaux livres, et avec plaisir notis avons lu que bientôt la seconde édition du joyeux livre (le M. 1'. de Lengvel « Livre de
l'Humour » peu connu des nouveaux Espérantistes, paraîtra
sous le n» 7.
M. Kolowrat, de St. Petersbourg a récolta patieninient les
rimes de la langue et ses recherches seront très utiles aux
nombreux poëtes qui emploient l'Esperanto. Le même auteur
a écrit un morceau de chant, paroles et musique, et a choisi le
beau titre : « Courageusement en avant ! »

jn kerkhof; waarop al degenen der onzen rusten, (fie ons
vool earall /11 dit ande r /t'y en van liet ongekende ; waar nain vade
rlrs/, dien de dood mij ontnomen /reefl, ais ^.e11 la/je cii r.erlader
1 jke dief die 's nacli/s komt, mijn arme vader, hclaas .' ;,'icil bel
eeue zo o ,çroole vreugde zva.s• mij le g'ernoel le komen, 's avortais op
mi/ne lel .lrgkomsl naar lie/ dorp....
De kinderlijke lie ide van den schrijrer hee// hem de gelegenheid
gegeven deze 1•oererrle regelen le s•clrriji'en.
** *
Vele E.iperanlr:rlen .rchrijve/i gedich/en, maar wij lreh'
altijd iii hunne werken de schoone maa/ gevonden, we»'
vonden hebben in de ver en va/r onze beste schrijvers. br,
iu de ggedichten, beval in de « hi esloma/io » van /)r %arirei/.
J^ ^./. I'rtr•r:rol en Th. ('ar/ komen eeue b/o( - hl1/1' uit /e g,
reel /urlp zal bieden (uni onze toekomende schrijvers. <( !-ers:/.
de l'Espena/r/o .relon les a'n7're.r dit J)r Zamenhof el d'aulre.r au•
leurs,» word/ uitgegeven in .1e rerzameliizg FYli1 het blad e / iiigv , u
/n/eriv aeia. » Deze ver imelin, :al we/haasl verscheidene nieated •
hoeken r(i/s;c;'eri. en 7,-ij hebben Ine/ vreugd e ile ::en deal welhaast de
/a eede uil■are van bel /rrimrç/:ek van .11. 1'. de I el{e yel • L,iz'n• (/e
I Humour », 7,yeiil/ gekend van de nieuwe Aspe/an/lx/en, onder
bel rir 7 zal r'er.rr'lrijnen.
1 L. h oloa n al, van .11. Pe/e1 sbni;g heeft geduldlgl k de rilru•
r.'oorden der taal opçeoogsl en z 11e opzoekingen zij :eernut/i, 7 t''
de /(7lr• jke (liehtei's die bel Esperanto gehrnikerr. /)e::el/de selrrijtier
heef/ een z(7nÇSlnk, woorden en in nriek geschreven, en hait dm
schooner/ /r/el: « Moedig r'Ooi i,il ! e gekozen.

* **
La Société Espérantiste à Brunit (Moravie) organise en cette
ville et a l'espoir de présenter dans d'autres villes une Exposition d'Esperanto ; c'est pourquoi cette société désire recevoir les moyens de propagande de tous les pays, affiches, circulaires, etc. Ces petit( s expositions, lorsqu'elles sont bien
organisées apportent toujours à notre cause de nouveaux
adeptes et nous devons aider les dévoués organisateurs par
tous les moyens dont nous aurons besoin lorsque nous aurons
également l'intention (l'organiser une exposition à notre tour.
F,crivez à M. Jan Kajs, Brné. Moravie-Autriche.
Nous espérons que l'Exposition d'Esperanto organisée par
le Groupe de Paris â St. Louis l'U.S. ..\.) aura un grand succès;
le groupe organisateur a édité une belle carte postale illustrée qui nous présente par la photographie, le compartiinc•iit
oit gît l'espoir et tous les résultats acquis jusqu'à présent.

***
t ran/r:rehe .11aa/.rehappij le /1rruui r _l /oraz'ill richt !N
T)e J J /'
deze .rla(1, ('ir hoopt in (andere steden he/::elide le doen, eeue
ran/isehe /enloon.r/ellinç' in ; '1 r:s daarloe dal deze /naa/.rchapf/
(le propa,çrandamiddelen Pan alle lauden a eles('lrt le on/vangen
plaksc/u•i//en, s/rooih/iefje.r, en:. L)e::e kleine /enloon.r/ellin,!tx,
Indien -ij 7(''el inçerichl zijn, brengen altijd ni€inee aanhangen N/
onze zaak /, j cri 7( , ij moeten de moedige i/u'iehler.i• hellen ,iie/ c1//1
de middelen 7,'elke r( ij :_el/ : iillen uovdig hebben, wanneer wij ooà
hef çedaclrl zullen krijgen, op onze benr/ eeue lcn/vons/ellinç in II
r iclt/en.. /ii (j/l crau :11 Jan A'a/$, L;rni, .l /(,r ar'ici-Oos/e/ jk.
Il -ij hopen da/ de f;spe/au/o-/cu/o,>rrs/elliii , ingel•ichl door de"
kring van l'ar js le .Si. Lo rr is (C. S. -4.) een g loolen /i jr'a/ ;4t
heb/en ; (le inrie de,i 'roep her'fl eene sehovne zich/pos/kaar/ nr/,rh
v'7'e11 die vus bij middel rian lie%ldr uk de a/ileetinç 7'erbee/ril. r. a n
()(' !roof en al (fe Io/ hiertoe hekomen iritslage/t
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* **
,tire confrère « Antaitett Esperantistoj'. » nous apporte
régulièrement de bonnes nouvelles sur le mouvement
'Amérique (lu Sud. i1--San ,Salvador, M. Abrill a fait trois
ences devant un nombreux auditoire et a obtenu un
complet. En Bolivie, M. Victor Mttnoz a accompagné
veau Président de cette République (lans son voyage et
de la propagande avec. fruit. Peut-être M. NIunoz est-il
ent de M. Castillo ■funoz qui a habité 1,iége, y a fait une
propagande et a depuis quelque temps, regagné l'AméAu Nicaragua, Mile Eve F. Ridge, a fondé un groupe à
gua, la capitale, et plusieurs journaux ont parlé de l'l;s,:to.
Europe le nombre des journaux qui contiennent des arpour ou contre l'Esperanto s'accroit tous les jours.
ne pouvons citer tous les articles car beaucoup (!'entre
n'arrivent pas jusqu'.:'t notes, :nais nous avons reçu avec
r (le l'office « L'Intermé(.liaire de la Presse » l'article
:. par le Bulletin trimestriel de la Chambre de Commerce
:se (le Genève qui fait connaître l'Esperanto à ses lecr, et considère cela comme un devoir.
.

* h: *
,ois avons lei le compte-rendu (le la réunion annuelle de la
té Suisse clans notre confrère « Svisa l spero » et avons
'en ce pays également, l'Espéranto se 1:épancl de phis en

4:

*

Onze medebroeder « Ai /aivu / .speranli:r/(>j ! » brengt ons zeer
regelmalig>l jk goede lijdi/tgen over de be7,'(,'gilig• in Lui(/-.Ime/•ika.
Te Sire .Salvc7ctur heelt _ll. .-ihri/l drie t ool"d1•achlea gegeven z'oor
/ali jke toehoorders en hee/t een volled/gen bijval behaald. //r
h'vlivit' /n'e// M. !• ielor _l /iunoz den /iienwe/t 1 'vvr^illei dc::er /et/lbliek vp eire reis vergezeld en heeft me/ vrucht profagcln(./a
;geaiaa. /. .l /i;rsc%ier ,:r 1 /. J/lurv : eert bloedverwant rail . i /. (.'ast ilio
..l /unv:_ die le /,nik gewoond hee/t, er eeue goede propaganda
gemaakt eu sederl een/; en /i/d naar .-I nrcrika ler//gçekeeid is.
.Tri .l iearcagrra heeft Mej. Eva F. Ridge eeue groep ceslii'lr/ le
_l/ancagno, de hou/(sla(!, en verscheidene bladen hekhen over fit'/
Esperanto gesproken.
1n J:ii,opa groeit hel gelal dagbladen, die artikelere vooi of leger
!rel Esperanto bevallen, alle dagen aan. !! " kunne// al de ar/delen nier melden, Waal velen Oude/' lien komen nie/ lol /nier, doch ?.'
/ic/rben ure! s'reugde Fan hei bareel « /,'Inlerm(iaiaire de la 1'resie»
hel artikel vnl7'arrçclr, uiigeçe<'en (/oor hel 11r iemaandeli ksc/r liaile/ijn der l•ian.rehe lr(7n(%elskarl(er van (;cnc2'e, dal aan :: ne lezers
/iei laper(7/r/J doet kenuren eer dil als een plicht aan._ie1.
-

,

•

-

* **
11 he'/.',cn in OriLen medebrveder «.5'v/sa Espero» h('t r'er,rlaç
gelezen c•(ur de'^a il /ljksche vergadering (/er Za'i/.rc/sche.l/rra/sclie7pp j, en lrebben,çezien (lal in.rgelijks in dit 1(111(1, he/ Esperanto
zie/1 /nr'(' r en mec, Y'el:rprerdl.
L)e scln jr'er r'cz,i den L'lirb van Londen hee// ons lalen î.•iun
dal de ,. British Es peranla Associa/ion » geslichl gewees/ iIi bills/
cene algemit'in' vergadering die pillais gehad hre/l in de Esse.. Bail
van Londen, op //en Oktober. I! "j hebben lot nu /oc geene enkele
-

secrétaire du Club de Londres nous a fait savoir que la
ah Esperanta Association » a été fondée clans tete réuénérale qui a en lien dans le Essex Hall, de Londres le
cabre. Nous n'avons reçu jusqu'à maintenant aucun dér cette réunion importante.
Société Espérantiste en Autriche nous a envoyé des inca en langue tchèque et nous supposons que ce sont le
lent de la Société et une feuille de propagande. Nous
tons que nos amis ont choisi une nouvelle orthographe
titriche et Moravie !

***
uurnal o Liugvo Internacia » a centralisé sa rédaction
administration à Paris ; le prochain numéro sera Cou:ans l'imprimerie de la o Presa Akcia Societo, » la noui!'+ociété Espérantiste par Actions. L'adresse actuelle de
tiistrateur est, :33, rue Lacépède, Paris, Vre t h s le mois

bijzonderheid 07'e/ deze belangiijke ver,ça(lering onlrangen.
/)e 1.i/'ere7nl/rche .Ilaa/scll(appij in Oos'/enr ijk l/ceft ons dr'ark.o'ht' gezonden i1r 7 ec.'ksc'/n' tact!, en wij 7'er(rud('rsle/!r'n da/ he/ dr'
ver ordening der .l/aals('lrappij en een piopagandehlad
zullen erbij r'ocgc'n (la/ on::c vrienden eeile nieiru'e .s•r'/irlj/a' jze voor
( )os/enr jk en .1 /0/i1 /i' gekozen /u'/ihen.
***
1 /e/ blad o 1.1'nçvo ln/er lta(ia » heeft :: jncn ois/eh ami en .a il
bestunr te /'ar js gevestigd; hel rageur/ iiainmer•zal opgesteld
worden in de drukkerij r'all de « J're.ra lkcia .Soeielo de nieuwe
1:.sp('ranlisc'hc' .l /aa/sc'happij met .4klii'n. /)e /egenz,'oor•dr;çel'1(ni:r7, 'ij::inç van den he.rl/nin/crry : l , rue /,ac.epèt/e, I "coi
-
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De la januara monato, tiu ĵurnalo estos duonmonata (dusemajna). Je tiu dato, la nova ĵurnalo I u
Haltigita pro kelkaj malhelpaĵoj, komencos regulan aperon.
Ni memoru ankoraŭ al niaj gelegantoj ke la redakcio kaj la admiuistracio de nia ĵurnalo estas cent
gitaj en Bruselon ; kelkaj el ili forgesis niajn antaŭajn sciigojn pri tio.
Pri kosto de la libroj anoncitaj, vidu la detalojn sur la lastan paĝon de la proksima numero kie ni regu
daŭrigos la anoncon de ĉiuj novajoj.
Jos. JAMIN.

Por la Franca, S. P. P. E.,
ra BE:tnr:aoçr.
l'or la France Turing Klubo., BAl,i,IF.
Por la Pariza Grupo,
CARI.o Iiouar,r'r,
l'or la Boulogn'a Grupo,A. XIrcrtar:x.

in

turni por l :t aliî;oj al la. Prezidanto de l'Grupo Esperatttista en Boulogne-sur-:11er.

JCroniko €?elga.

organizota en Boulogne-sur-Mer

de la Franca .Societo por la p/ ofrra,;-a/zdo cte' Esperanto, la Franca Turiii -Kltlbo, la Grtr./7 o dc 1 itr; ►
kaj B'ozllo ,lc-sur-ilter.
La Esperantistoj angaaj, germanaj, aŭstraj, belgaj kaj francaj kiuj ĉeestis je la festoj organizita),
je ilia honoro de la Grupo Calais'a kaj Dover'a la 7 i►n kaj 8"° de oktobro lasta, decidis kuniĝi denove,
proksiman jaron, en esperantista urbo : ili elektis Boulogne-sur- M er.
Doktoro Zamenhof, respondante je la invito de l' tien Grupo, akceptis veni ĉi tien por prezidi
kunvenon de l' jaro l 905n kaj esprimis la deziron êeesti en vera kongreso je kiu ĉiuj grupoj
l' mondo estus invititaj.
Vidinte tiun-ĉi akcepton kaj la gravecon kiun ,ki donas al la kunveno projektita, la Grupo Boulugn'it
opiniis ke ĝi ne povis sola organizi tiun ĉi internacian Kongreson.. Gi sendis alvokon al Societoj kiu
partoprenis je kia fondo : la Franca Societo por la propagando de Esperanto, la Grupo Pariza, kaj L
Franca Turing-Klubo. Tiuj ĉi societoj triope akceptis plezuro doni sian helpon por efektivigi la sukces o *u
de tiu ĉi festo kiu laŭ la esprimo de Doktoro Zamenhof, estos unu el la plej gravaj datoj en la histoth
de Esperanto.
-

Rappelons encore à nos lecteurs que la rédaction et l'administration de notre journal sont centralisées à Bruxelles ;
quelques-uns d'entre eux ont perdu de vue nos informations
antérieures à ce sujet.
Pour le coût des livres annoncés, voyez les détails sur la
dernière page du prochain numéro oit nouscontinuerons régulièrement l'annonce de toutes les nouveautés.

a/ Januari ;zal /1e/ blad veerlieindaagsc/i zijn. 1.a! dezen t/ei
ca/; zal bel nienz.e h'rrs.r/:re:/m blad, door sommige moeilijkheden h
çe/rorrde/r, igeiara/r,, beginnen le verschijnen.
He/-enne/vu wij Trog onzen lezers deel de opstel el bel ha
paan ons blad le Brussel gcvesli,gd zijn ; ce/rrge/t onder lier b,-A
onze ZWt)/'/na/r,,e inlichtingen veer lil onderwerp, mil he
Verloren.
I óor den prijs der aangekondigde hoeken, :;iel de bij;;onili Iii s.
''p de laatste blad:: Jde van elk /rumroe r, waar wij re,;elm4!
aankondiging <'aei alle nicnz.'r, /ICden zullen z'ovrldoen.
Vertaald door A.-J. «`I'1" /`!elfli: K.

Esperantisch Congres van 1905.

Congrès Espérantiste de 1905

I,es Espérantistes anglais, allemands, autrichiens, belges
et français qui ont assisté aux fêtes organisées en leur
honneur par les Groupes de Calais .et de Douvres, les 7 et
s août derniers, ont décidé de se retrouver l'an prochain, dans
une ville espérantiste : ils ont fait choix de Boulogne-sur-Mer.
Ise docteur Zamenhof, répondant à l'invitation du Groupe
de cette ville, a accepté de venir y présider la réunion de
1t►05 et a manifesté le désir d'assister à un véritable Congrès
oit tous les Groupes du monde seraient conviés.

En présence de cette acceptation et de l'importance qu'elle
donne à la réunion projetée, le Groupe de Boulogne n'a pas
cru devoir organiser seul ce congrès international. Il a fait
appel aux sociétés qui ont contribué à sa fondation, la
S. F. 1'. 1'. E., le Groupe de Paris et le 'Turing-Club. Toutes
trois mit accepté avec empressement de donner leur concours en vue d'assurer le succès de cette manifestation qui,
:tu dire du docteur Zamenhof, sera une des plus importantes
dans l'histoire de l'Espéranto.

.

venons demander à tous les groupes français et
rs de nous faire parvenir le plus vite possible leur
n, afin Glue le Comité d'organisation puisse prendre, de
'rt avec eux, les mesures nécessaires pour l'élaboration
s ogranlnte du congrès.

!! ij korren aan aile /'ranse/re e/r uilheem.rc/,e groepen rrz7ger,
ons ici/ spoedigste /,,) elijk hunne deelname /a la/en geworden,
e>pdc7/ hr'! irtr'ichlin,{sY.v/nilci/, /e' .:arren me'1 liert, de nooc ige urac7/reçu lei/ kn/u/e nemen voor /i /r'a.r/.r/e//en ,'an bel eolgie.rpro,grar/ u1a.

Pour la La Société Française P.P.E. Dr: BEAtrraortr.
Pour le Touring-Club de France.
13ar.r.tr .
Pour le Groupe de Paris.
Cartr,o Borrtr.wr.
Pour le Groupe de Boulogne-sur-Mer. A. )Vlrcuar'x.

Voor den Ton ring-Club van 1•iarkrijk, l-le7ll,,: 1óor de groep van f'arifs,
l.'ar•/o Bonilef.
Voor de ,ç"n'ep r iin /,'on/c Ç"J/e-aa/i-/,ee,
A.. (/irhan.v.

Door (le vrauscltc Maatschappij tot verspreiding van
Esperanto, den 'Portring-Club van Frankrijk, de Kring
van Parijs en van Boulogne-aalt-Zee.

1)e I;n gclsclre, Dui/se:Ine, Oo.rleurijksc/ie, Bel isclre en /''raad+
/:.spe/'a/ l/s/er die aan de /eesten, ter /bunner eer door
van Kaler en Dover, op en ,S'» Arlgisllcs /aals/leden
genomen hebben, !rebbe,, besloten zich le 11aas•te jaar nr eet.
l/sc/Ie slad lcrng le vinden: z) hebben Bomlogne-aan-/,.
Dokloot Zamenhof, heantwoo/denie aars de a/lroodi in .
,,roep dezer .read, ;meel! aangenomen er de vergadering va'
eomerr voor;,illen en hee/t den w'ers'ah nilgedrlikl een fea,
Congres, waarop alle ;'roeper der wereld :.onder, nilgenovcl.
bij le wonen.
In legenzc'oordr.'ghcid van deze eenveer(/i remut en van hel
?welke zij aan de omlzOv/per, vergadering oybre/rgl, Irae// dI
van Boulogne ,gemeeld dit weder•landsr.'h congres miel all
moeten iiirn telen /,ij lice /l oproep gedaan aar de .11aal.r'a4
die aan /rare s liCl,tut, medeirewerkt l ehhen : de S. F. P. /
griep van !'ars en de 7orir'ing-C.'lub. _llie drie hebben dunt
aainge/IJ/net hunne medelralp le verleerrein, len eindt
ral (lezer helooginç le ver:eke/en die., laaghel ::.eggen ven,
ZaXmenh0/, eere der belangrijkste in de geschiedenis van hel
, allo zal zijn.
-

l's ivre d'adresser les adhésions au Président du Groupe
.I'(trantiste de Boulogne-sur-Mer.

-

I óor ik /•i'arrsche .11aa/.s'e•/iappij P. /'. E /)e /leanf/vint.

1 `erzoek de deelnemingen aan den 1 oorziller der L''spera///1a'c/1e
Groep r'an /ioa/e>,;ne-aar-Zee /e zenden.
Vertaald door A.-J. \VI'r'l'I RVCK.

Chronique Belge.

•

leigericht te Boulogne-aan-Zee.

Organisé à Boulogne-sur Mer.

Par la .Bode'!(.'' I•r'eiris'aise pour la propagation de l'/;s'peretin/o le
7vrrir,Ç-C.'!nb de France les C;/•onpes de Paris et de
lonlogne-sur-:11er.

Nova Grupo en An ci enne. Kiel ni jam presigis, nova Grupo Esperantist:t estas ĵus fondita en Andenne.
sciigo tre ĝojigis sed ne mirigis nin, post la fervora agado de kelkaj tieaj amikoj. Tutkore ni dezirm'
..1 nova Grupo ne nur bonvenon sed ankoraŭ ekziston longan kaj fruktoriĉan por nia afero.
It•u la nomoj de l' komitatanoj :
Prezidanto, S r " D'" hIdlin.
'ic-prezidanto, Sr° Dr" Godfrind.
e'kretario, S r " V. Rambeaux.
,tsisto, S' o J. Quévit.
Komisarioj, Sr°i Dorsinfang, I;vrar(1, Lallemand, I'ltilipparl, l',nncienne.
I: ttn venoj okazas ĉinĵaude.
Pa1'oladoj kaj Gazetaro. Nia kuraka kaj elokventa amiko, Sr" I,. Blanjeau, ĵus faris ankoraŭ du parolas : la 12"" de Oktobro ĉe la Komerca ĉambro de Renaix, kaj la 21"" de Oktobro ĉe la Popola i`niverto de St Gilles. Ambaŭ paroladoj tre sukcesis. Ni esperu ke la sindonemo de l' paroladanto nasku
L:tjn imitautoju en Renaix.
t disputado pri la Latina Lingvo ankoraŭ daŭris dutn iom da tempo en « La Gazette » : ki precipe
la okazo de bonega responda artikolo en la ĵurnalo : « Le Matin » el Antverpeno.

.

Jos. JAMIN.

31

Ni do petas ĉiujn grupojn francajn kaj alilandajn ke ili sendu al ni, kiel eble plej baldaŭ, sian alikon,
,r ke la orgaiiiz:tnta. komitato povu, kune kun ili, koncerti la rimedojn por ellabori progr;unon
r ('Kongreso.

JCongreso Csperanfisla en 1,905

(k janvier le journal sera hi-mensuel. A cette date, le nouveau
journal russe, arrêté par quelques difficultés, commencera :t
liaraitre régulièrement.

SO ORII,O.

n nouveau groupe à Andenne. Comme nous l'avons

annoncé

tin nouveau groupe Espérantiste vient de se fouler :i
sine. Cette nouvelle n >us t causé un grand plaisir usais
us a guère étonné après la propagande active Glue quelamis dévoués y menaient depuis quelque temps. [)e tout
r nous souhaitons au nouveau groupe, en même temps
:la bienvenue, une existence longue et fruetueuse pour
cause.
ci la e'mnposition du Comité :
Csident, M. le I)'' \félin.
e-président, M. le I)r Godfrind.
cretaire, M. V. Rambeaux.
sorier, M. J. Ouévit.
tuntissaires, MM. Dorsinfang, Evrar(1, Lallemand, Philip1,andenite.
s réunions out lieu le jeudi de chaque semaine.
'unférences et Presse. Notre vaillant et éloquent ami, M. L•
car, a donné encore deux conférences en ces derniers
: le 12 octobre à la Chambre de Commerce de Renaix,
21 octobre à l'Université populaire de St-Gilles. Ces
conférences ont eu un plein succès. Espérons que le
Liement du conférencier suscitera quelques exemples à
ix
polémique au sujet du Latin s'est continuée encore quelemps dans « La Gazette » ; elle a donné lieu notamment
excellente riposte de la part du journal : o Ise Matin »
'

vers.

Belgische Kroniek.
Eene nieuwe groep te Andenne. Gelijk r. 'ij /rel reeds aankondigden, k.'i1/ . ri Ii !c' _lidcine ecru rlienioe spe/'erg/I:rche (;roep te
rotmen. Di/ /liernes heeft c'r1.s' eerre ,groole r'/e/kde veroorzaak/,
maar hee%/ eins riet r'erz,'oudenl na de wakkere propagande welke
eer//ge r'érklee/de meerdei er .reder/ cenige/1 lijd veerde!. Van
,,arr.s'rher /uitte roerrs'ehe, wij aan de nieuwe i,'i'oep benen ens het
w'elko/r, eert long en rrrreh/7'vl baslaar ,'oor onze zaak.
Ziehier de samenstelling vtur bel (Yes/nmr:
1 "oo/'.illcr, .1 f. de L)r alilin.
Ondervoorzitter, .1T de Dr Godfrind.
.Sel/rEver, .11. V Eambeaux.
Schatbewaarder, :1I. J. (2,id'it.
C'ori.ri!r.rariè•.s'ein, HAL /)oi'sirlang', Evrarv/, /,allemand,
-

.

-

.

lippar'l, Larider n/e.

i'ei:t ider'irr,çen liahleen den Donderdag ,'aa iedere «'eek p/aa/.r.
Onze moedige en ;•,"e1s'prc,fende
varend, .1/. /,. Ii/aiiJean heef/ in de.:elaals•le tijden nog twee r'oordiechleri geger'ei : Op 12e 1 Oktober i/, de llandel kamer r'arr
lt'or.s'e en op 2/e" Qklober in de 1 olksbooge.vehool van .17
Deze twee voordraehien hebber een r'vl/t. u bijval behaald. L aal
((ins hope! dat de ver kiee/dbeid van der 7'e>o/rlrach/,gez'er eenrlre
voorbeelden le Rome zal opwekken.
De peiinelwi:r/ over !rel Li/ln i.'erd nog ceuigen lijd ni « La
Gazelle r',>or't eet; hij /reeft namelijk plaats ,gctcz'ei, aar cane
tri/muniende leçen.spraak van vege liet dagblad Le .Natin var,
A ntwer,en.
Voordrachten en Drukpers.

-

-

,

-

7
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LA BELGA SONORILO.

LA BELGA. SONORILO.

I, L « Gazette de Liée » sciigas nin ke la kurso, organizata de 1' Grupo Esperantista, reko-neticifz•is I
Kt" de Novembro : ĝi estas farata ĉinmarde, je l' 8" h., eu la Universitato, de S r " I,cq ŭt. Kolonelo de Troy .1
nunc vicprezidanto de la Grupo. La sidejo de la Lieka grupo estas: Café du Petit Trianon, bottlev.t
de la Sauvcniĉre.

'

D r " 11'i. SI:YNAI;VE.

Jlandra parotado.

Principaux Manuels en langue francaise.

vente aux dépôts de la Maison HACHETTE & C ie ci chez SPIxEUx & Cie à Bruxelles.
Grammaire et exercices de ia langue Internationale Esperanto par L. DE BEAUFRONT.
Prix 1.50 frc (port en plus.)
l' Espe ranto en 10 leçons par TH. CART et M. PAGNIER. — Prix 0.75 (port en plus.)
Diction flaire Esperanto -Français par L. DE BEAUFRONT. — Prix 1,50 (port en plus)
Vocab glaire Français- Esperanto par Tir. CART, M. MERCKENS et P. BERTIr1,I,o T. Prix 2.50
(port en plus.)
Thème
Thème: d'application par L. DE B EAUrRON'r. — Prix 2.()0 (port eh plus),

Ni havis la plezuron alesti, hieraŭ mardo, ĉe la Popola Universitato de Molenbeek, al tre inter(
parolado de .SCO E. )Iatllys, anoncita sub titolo de :
LA ELANI)RANOJ KAJ LA UNIvERSALA LINGVO.
Sr" :VI itllys post k` li montris, nepre, la necesou de universala lingvo, prezentis kun apoganto j
ekzemploj, la regulojn tiel simplajn de la Esperanta gramatiko kaj fine pruvis la specialan intereson
ĉefan por Elandranoj, farigi fervoraj Esperautistoj.
I,a parolanto, kiu simple kaj klare disvolvis la demandon, ricevis meritan sukceson.
Ni havas konvinkon ke la parolo de la simpatia Yrofesoro ne estos perdita kaj ke nia komununtn
posedos baldaŭ bonan centron de apostoloj hsperantistaj kiuj rapidigos la momenton de la fina triunl(n,
La sinjorinoj, alestintaj al tiu parolado, ŝ:ljnis al ni plenaj je entuziasmo por nia sankta afero kaj tin.
kojigas nin ĉar: Tion, kion virino deziras, Dio volas!
E. D'ARTOIS.

Molenbeek .St" Johano, 16"" de Novembre 1904.

La « Gazette de Liège » nous apprend que les cours, organises par k groupe Espérantiste de Liège, ont repris le 8 novembre dernier: ils sont donnés torts les mardis, t 8 h., lt
l'université par M. le Lieut.-Colonel Trover, actuellement
vice-président du groupe.

Dr M .

SEYNACVI:.

Une conférence flamande.
Nous avons eu le plaisir d'assister hier, m;trdi, à l'Université Populaire de Molenbeek, a une très intéressante conférence de M. E. Mathvs, annoncée sous le titre de « Les flamands
et la langue universelle. »
M. Mathvs après avoir établi de façon péremptoire la nécessité d'une langue universelle, a exposé avec exemples à
l'appui, les règles Si simples de la grammaire espérantiste et
a enfin fait ressortir l'intérêt particulier primordial des
flamands à devenir de fervents Espérantistes.
Le conférencier qui parle (l'une tisanière simple et claire,
obtint un succès mérité.
Nous avons la conviction que la parole du sympathique
profesoro n'aura pas été perdue et que notre commune possédera bientôt un bon nombre d'apôtres de l'I,speranto qui
hâteront l'heure du triomphe final.
Les Dames présentes à la dite conférence nous ont paru
pleines (l'enthousiasme pour notre sainte cause et cela nous
remplit de joie parce que : Cc que Femme veut Dieu le veut !
Molenbeek tut. Jean 16 novembre, 1904
E. D'ARTOIS.

De K (.:cz._ette de f ft e,e meld/ ons dal de leervan;en, ingeN
(/oor de /,ur(k.cr•he Es•perean/iri'/e Groep, ot ,S'n ;Vor€mbcr las
hernomen werden . zij worden alle. I) inderda,en leu S eire ia
ffoo.;esebool gegeven door .1I. deur /,leid.-Colonel de Trorer
oudc'rpoor:_il/er van de Groet.

Vertaald door A.-J. w.1T'TERYCK.

Eene Vlaamsche Voordracht.
((steroir, Dinsdag, ha[t[leua zcij bel genoegen in de 1 *olk.rho
sc.'/rool le _llolenbeek (ene zeer belangwekkende voordracht h
wonen van M. F,. .l /alhys, aangekondigd onder der( li/el

De Vlamingen en de wereldtaal ».
.II...11a//ivs, na ot afdoende wijze de noodzakelijkheid

herben van . eens wereldtaal, keef/ met voorbeeldtra 10/ ,17
zoo eenrand/ge regelen der E. perau(tr:cche Spraakleer rr
en, ten slotte, hel bijzonder, la hoofdzakelijk belang der I '/ 1m1
doen nitsc/rijnen, vurige Esperantr:c/en te IL'O/ rlen.
Spreker die zich eeuvolutig en helder randinkt, bekwam een
verdiender( Gwa1.
!t'e zijn oz'er/nrg[I (lat hel woord van den s%•nztallrieken I.
niet zal verloren ;aan en dat onze ,;eeneen/e eeldra eerar
kern zal bezitten van apostels Velu( l steranlo, die bel rnn• v.
einclzeçepi aal ~allen verhaasten.
l 'ocral de I)amen op de roordrachl aanwezig-, sr/enen
begeestering voor onze he lr;,e zaak, z,:'at ons• hart mn r'e
dccc/ rotpelen, zoau(t : irrou.z:'en s ;; il is Gods wil!
.S't Jans .1 folenhcek, M .1 vvemhcr, /904.
L . I)'. l À> )/ 1'

Nederlandsche Handboeken.

I>ij de n schrijver te Hilversum (Holland)
Volledig Leérboek der opkomende wereldtaal
Esperanto, door DREvEs UI•rTERDIJcK, Trompschool, Hilversum. . -- Prijs : fl : 1.50
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.
I:ij dei drukker van ta Belga Sonor ilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
tien lessen, aan fr. 0,50.
zwreReecte

,a « RJi'LG,4 .SONORILO » acceptera des anisons qui devront satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Émaner de personnes s'engageant à corresndre en Esperanto ,
30 Les annonces doivent être prises pour une
nuée entière.
1 i6 de page annuellement fr. 8.00
»
»
»
» 15.0(}

— LVTJ: h'ICACfA ORGANI..S'_l f() —

o -gano : « THE GLOBE TROTTER ».
okas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj i)
urni rekte al « 7he &crelary al the C. G. C'. » Milwaukee.
(•onsitl. 17. S. A.

LA REVUE POLYGLOTTE
I VUO POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

e n la lingvoj franca, angla kaj gernlana la
de ĉiu monato. — hosto : jare 5 frankoj.

25 ,

LING\LO (
frankoj.
JARE : 4 frankoj. Kun literatura aldono : 6
78,
rue
de
la
Longue
Haie, BRUXEI,LF
27, Boulevard Arago, PARIA aLt Ce S r " Jos. JAMIN,

ian

kaj

_l'_\

rue ries Charbonniers. BRUXELLES (Nord).

Federacio de la Belgaj Filatelistoj.

M1TI,TAJ I,ITF:RAI't'RAJ AR'I'II:OI.OJ ESTAS Nt•\ I,I:OIO,i1.AJ EN I,A MONATA REVU()

'

,De «BELGA SÛNORILO» aanvec'rdtaankondigingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen :
10 Opgesteld zijn uitsiuilel.i k in ,esperanto ;
‘'.?0 Gegeven z jn door personen die zich verplichten
in Esperanto te schrijven ;
30 De aankondigingen Jizoeleil genomen worden
voor een g auzscla jaar.
1;16 bladz. jaar laks fr. 8.00
»
»
1 r's
» 15.00

he Cosfflopo1itn Correspondente Club

tzo•ni eel to Direkto'' S° !•'. NE1,'.1l_1

LA NORD-AIIF,RIKAJ UVUIGIfAJ ,ŜTATOJ EN" XX° JARCf Xr() de P. I,eroy Beaulicu ;
AKCIA ESPERANTISTA SOCIETO, nova propagandilo ;
El la P1+,NSOJ I)I? SAĜULOJ POR ĈIU TAGO, de Lev. Tolstoj.

Novembro 1904.

( )ni Korespondas Esperanto.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekretario, S CO J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando).
Aldonu poŝtmarkon por la respondo.

LUEB LA LOKO.

LA BELGA SONORILO.

Novembro 1904.

PARFUMVENDEJO DE I,A OPERO
PARFUMERIE DE I,'OPÉRA
E. VA VO LSOM '10, rue Ne uve, BRUXELLES
SPECIALO DE PARFUMAJOJ
l'OR TEATRAJ ARTISTOJ,

IIAŬTRUĈHLOJ KAJ KOLORIĈGII,O).

£ NJEBL LOKO.

Komercaĵoj de la firmoj: GUERLAIN, PIvr:R,
HOUI3IGANT, kaj MOTHIRON el PARIZO.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj,

''

Redaktita en I ranca lingvo sub la direkcio de
Sinjoro Ŭ. Orban, profesoro de la Universitato de
Lieko. — Eliras êiumonate dum naŭ monatoj, de la
15a de Oktobro kis la la de Aŭgusto.
Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONU : Belgujo : 5.00 frankoj.
Alilando : 7.50 frankoj.

Solution du problème de la Langue Internation, auxiliaire

Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

PROPAGANDA BROURO.

,

L'ESP F RANTO.

LIEÔO (LIÈGE).

SP!Ell ?' & C

IE

0.15 fr,
1.00 »
1.50 »
3.00
5.00l »

Unu ekzemplero
10 ekzempleroj
»
20
30
»
»
100

PREZOJ:

.

FREMDA LIBREJO

FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour
BR SEL o.
Telefono 3688 G)

(,

Telefono 3688

Libroj eldonitaj de HACHETTE & ÇIE
Vendas êiujn esperantistajn librojn kaj, kenerale,
êiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

(t

La Belga Sonorilo »
DU JARKOLEKTOJ.

Prezo de ĉia
kolekto

'

Belgujo : 2,50 frankoj.
Alilando : 3,00 trankoj.

Sin turni al

L. VANDERSLEYEN.

31, r ite des P triotes, J'Rf F. L L F.....

LA PERILO DE LP. GAZETISTARO,

LO N DO N O.

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.

Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj malvarma).

(L'INTERMEDIAIRE DE LA PRESSE).

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili,
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.
Ĉiu kiu deziras interesadiki je ia demando, abonas
« l'Intermédiaire de Ia Presse. »
Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ demando.
Oni korespondas en Esperanto.

PENSIO POR GESINJOROJ.

MODERAJ PREZOJ.
ONI PAROLADAS KAJ KORESPONDADAS EN ESPER AN T
ANGLA KAJ FRANCA LINGVOJ.

Sinjorino O'CONNOR,

Esperanto

St-Stephen's Sqr, Bayswater, 10.

Hanse,_

1

