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€ fovjar©.

Niajn plej korajn bondezirojn por la jaro 1905'
ni sendas al ĉiuj, ki uj estas kun ni en la afero de la
disvastigado kaj triumfo de Esperanto.

Al nia majstro, Doktoro Zamenhof, ni deziras,
krom bona farto, ke li povu rikolti la feliĉajn rezul-
tatojii de sia genia elpenso. Al ĉiuj Esperantaj
grupoj ni deziras kreskantan prosperon kaj la
necesan kuraĝoii por konviki la plej skeptikajn
indiferentulojn.

Al la gelegantoj de «La Belga Sonorilo » ni deziras
ankoraŭ feliĉan sukceson pri ilia senĉesa propa-
gaiido; ke ili varbu multe da novaj adeptoj kiuj
alvenos, siavice, pligrandigi la nombron de niaj
amikoj kaj, - ni estu praktikaj - de niaj abonantoj !

Al niaj kunfratoj de la Esperanta gazetistaro ni
deziras ĉion, kion ni deziras por nia propra ĵurnalo
kaj ankoraŭ pli. Ni ne estu avaruloj kaj deziru al
cliuj samideanoj la plenan kontentiĝon, kiun oni
ricevas kiam oni faras bonagon; tio estos la rekom-
penco de iliaj penoj kaj la certeco ke la disvastigo
de Esperanto estas kaj ĉiam estos unu el la plej
honiamaj celoj.

I,a ricevitaj rezultatoj dum la 1904a jaro ;gojigis
ilin, ni esperas ke la ricevotaj rezultatoj de la venonta
Jaro estos ankoraŭ pli decidigaj.

Paco kaj unuigo superregu inter la Esperantistoj
kaj la venonta Kongreso estu la sukcesa kunveno
kiun ĉiuj samideanoj esperas kaj deziras

I'ro la Kristnasko kaj la Novjaro, ni ricevis grand-
nombron da leteroj, ilustritaj kaj specialaj poŝtkar-
toj, bondeziroj k. t. p. Ĉiujn sendantojn ni tutkore
dankas kaj reciproke ni deziras al ili la plenumon
de ĉiuj iliaj esperajoj. Speciale ni devas aparte
danki la junajn blindulojn de la Reĝa Instituto de
Woiuwe apud Bruselo por la kortuantaj bondeziroj
kiujn de ili ni ricevis.

Nia legantaro sciikos, kun plezuro, ke de nun la
•Imitituto kalkulas kvindek blindulojn kiuj lernas

Esperanton ; la plimulto el ili parolas tre lerte la
lingvon kaj korespondas kun alinaciaj blinduloj. Tio
estas rezultato, pri kiu ni alvokas la atenton kaj la
apogon de ĉiuj; ĝi honoras multe la profesorojn de
la Instituto, kiujn ni gratulas kaj kiuj donas tiel
ekzemplon, kiel ni dezirus ankoraŭ vidi en Belgujo.

Ĉar, laŭ nia scio, la Instituto de 1fr'oluwc estas la
unua Belga lernejo kie oni instruas Esperanton.

LA REDAkcio.

**



Ceux qui ont fondé cette école ne peuvent se prévaloir de
l'ignorance où ils sont du mouvement Espérantiste, sinon ils
prouveraient par là qu'ils ne connaissent pas les questions
qui sont appelées, sinon à bouleverser, tout au moins à modi-
fier considérablement les conditions des relations commer-
ciales du monde entier.

S. M. le Roi eût pu parler ainsi qu'Elle l'a fait il y a une
dizaine d'années en s'adressant à la génération arrivée à la
direction des affaires actuelles. Mais en s'occupant de l'ensei-
gnement à donner à la jeunesse, Elle aurait pu ajouter que
l'étude de trois ou quatre langues sera superflue lorsque la
langue auxiliaire internationale aura reçu la sanction qu'elle
mérite indiscutablement.

De plus, la connaissance de l'Esperanto n'empêchera pas
les jeunes gens d'étudier les langues étrangères. bien au con-
traire - elle les y encouragera et les v incitera. Et à ceux qui
croiraient encore à l'impossibilité ri'ŭn idiome artificiel, rappe-
lons une légende trouvée dans les ruines de Pompéi et évoquée
par M.- Th. Cart dans une de ses dernières conférences, à
Charenton : Au petit pâtre, qui avait le premier tiré des sons
d'un roseau taillé et percé de trous, les Sages de la Grèce
avaient répondu que la musique artificielle n'était pas possible
et qu'il n'y aurait jamais d'autre musique que le chant des
oiseaux et la voix des jeunes filles.

Et cependant, malgré l'avis des Sages, la musique artifi-
cielle, découverte par le petit pâtre, charme nos-oreilles, mais
sans faire taire ni le chant des oiselets, ni la douce voix des
jeunes filles.

Nos Sages d'aujourd'hui ne seront-ils pas plus perspicaces
que les anciens Grecs ?

Jos. JAMIN.

Dezen die deze school ingericht hebben kunnen de onwetendheid
waarin zij verkeeren wegens de Esperanlische beweging niet
inroepen, zooniet zouden zij daardoor bewijzen dat zij de zaken
niet kennen die geroepen zijn, zooniet om de voorwaarden der
handelsbetrekkingen der gansche fier eld omver le werpen, dan loch
len minste ze aanzienlijk te veranderen. •

Z..11. de koning had over een tiental jaren mogen spreken gelijk
Hij nu ge.spraeen heeft, zich wendende tot hel geslac•hl dal aan
't bestuur der tegenwoordige zaken gekomen is.

Doch, bezig zijnde mei het onderricht dat aan de jongelingschap
te geven ns, luidde Hij er mogen bijvoegen dat de studie van drie of
vier talen overbodig zal zijn wanmeer de wederlandsche hulptaal de
goedkeuring zal verkregen hebben welke zij onbelu'i:cibaar verdient.

Weil meer is, de kennis van het Esperanto zal de jongelingen
niet belelteu de vreemde talen aan te leeres, wel integendeel zal zij
li nl ertoe aanmoedigen en er toe toeren.

En voor dezen die nog zouden gelooven aan de onmogelijkheid
van eene kunstmatige spreekwijze, herinneren wij eene legende,
gevonden in de psinen van Pompeï en aangehaald door 31. Th.
Care iu eene zijner laatste voordrachten, te Charenton

Aan den kleineen •chaaplioeder, die de eersle van alle tonen
getrokken had uit eenera gesneden rietstok, met gaatjes doorboord,
hadden de Wijzenen van Griekenland geantwoord dal de kunslma-
lii'e muziek nael mogelijk was en dat er nooit andere muziek zou
beslaan dan de zang der vogelen en de stem der jonge meisjes.

En nogtans, niettegenstaande fret gevoelen der Wijzen, streelt
de kun.•lmatis;'e muziek, uitgevonden door den jongen herder, onze
ooien, doch zonder noch den zang der vogeltjes, noch de zoete stens
der rome rees: je.s le doen zwijgen.

Zullen onze Wijzen van lieden niet scher pziender zijn dan de
oude Grieken ?

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

i
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f.,?eaj earofoj.
La unuan de Januaro, Lia Reĝa Moŝto Leopoldo la dua, reĝo de la Belgoj, respondante al la bondeziroj

de la Nacia Deputataro, tiel parolis :
« Ni devas prepari la junularon por la batalado kontraŭ la monda konkurenco. Ni devas instigi por ke

« ĝi forlandiĝos, ke ĝi disvastikos en la alilandon....
« I?duku nian junularon, instruu ĝin pri la lingvoj, precipe la Angla kaj la Hispana lingvoj, ĉar ĉiuj

« Germanoj lernas la Anglan lingvon kaj niaj rilatoj en Suda Ameriko, trudas al ni la konon de la
« Hispana lingvo

La reĝaj paroloj estas tute saĝaj.
Sed Lia Reĝa Moŝto, kiu konas la demandon plibone ol iu, scias ankoraŭ tiel bone ke la lernado de tri

lingvoj estas nur ebla de tiu, kiu havas nenion por lerni krom tio ; kaj ankaŭ li bezonos grandan nombron
da jaroj antaü ol uzi facile tion, kion li lernis. Aliparte, la instruo de fremdaj lingvoj en niaj lernejoj estas
tre primitiva, kaj ili estas la plej ofte instruitaj de Belgaj profesoroj, kvankam iii devus ĉiam esti instruitaj
de fremduloj. 	.

Tion komprenis akurate kelkaj privataj Institutoj kaj Societoj de lernadoj Sed tamen, ne estas ankorait
la solvo de la demando.

Cu Lia Reĝa Moŝto, kiu amas antaŭvidi la estontecon, ne vidas ke la junaj generacioj ne povos
kontentiki per du aŭ tri lingvoj, kiujn Li konsilas, kaj ke la estonteco apartenos al dua lingvo, sama por
ĉiuj popoloj

Kial ne kuraĝigi la penojn de la partianoj de Esperanto, de tiu helpanta lingvo jam konata de miloj da
komercistoj, kaj kiu trudiĝos antaŭ tiel malmulte da tempo ke jam grandaj fremdaj firmoj postulas ĝian
konon de iliaj novaj oficistoj.

La instruo de Esperanto en la Belgaj  lernejoj estus la plej bona rimedo elvoki rapidan etendon kaj
disvastigon de la Komerco kaj Industrio Belgaj en fremdaj landoj. De  min, Esperanto povas fari servojn
pri kiuj oni malmulte dubas ; post kelkaj jaroj oni ne povos nescii k - it1 se oni deziras komerci kun la
frenidu1aro.

Tio ne plu estas iom duba, multnombraj faktoj atestas tion ĉiutage, kaj estas bedaŭrinde ke kia influo
ne estas plibone komprenita de niaj ministraj direktantoj.

Cu oni komprenas ke, en fondo de Komerca Lernejo, fondo tute nova en Bruselo, oni ne zorgis por

Paroles Royales.

Le premier janvier, S. M. Léopold II, roi des Belges, répon-
dant aux souhaits de la Députation nationale parla ainsi :

« Nous devons préparer la jeunesse à la lutte contre la con-
« currence mondiale. Nous devons la pousser à s'expatrier à
« l'étranger......

« Faisons l'éducation de notre jeunesse, apprenons lui les
langues, l'anglais et l'espagnol surtout, car tous les Alle-

« mands connaissent l'anglais, et nos relations avec l'Amé-
« rique du Sud nous imposent la connaissance de l'espagnol....

Les paroles royales sont fort sages.
Mais Sa Majesté, qui connaît la question mieux que person-

ne, sait tout aussi bien que l'étude de trois langues n'est
possible que pour celui qui n'a rien d'autre à apprendre ; et
encore lui faudra-t-il un bon nombre d'années avant de
pouvoir se servir facilement de ce qu'il a appris. D'autre part,
l'enseignement des langues étrangères dans nos écoles est
très primitif, il est le plus souvent donné par des professeurs
belges alors qu'il devrait toujours être donné par des étran-
gers.

C'est ce qui a été compris par un certain nombre d'Institu-
tions privées et de Sociétés d'études. Mais là, cependant, n'est
pas encore la solution de la question.

S. M. le Roi qui aime à entrevoir l'avenir, ne voit-Elle pas
que les jeunes générations ne pourront se contenter des deux
ou trois langues qu'Elle préconise et que l'avenir appartient
à une langue seconde, la même pour tous les peuples ?

Pourquoi ne pas encourager les partisans de l'Esperanto,
de cette langue auxiliaire connue déjà de milliers de commer-
çants et qui s'imposera d'ici à si peu de temps que déjà de
grandes firmes étrangères exigent sa connaissance de leurs
nouveaux commis.

L'enseignement de l'Esperanto dans les écoles belges serait
le meilleur moyen de provoquer une extension rapide dit com-
merce et (le l'industrie belges à l'étranger. Ceci n'est plus
douteux, de nombreux faits l'attestent chaque jour, et il est
regrettable que son action ne soit pas mieux comprise chez
nos dirigeants. Comprend-on que dans la création d'une Ecole
de Commerce, création toute récente faite à Bruxelles, on
n'ait pas songé à y adjoindre un cours d'Esperanto ?

aldoni al ĝi kurson de Esperanto ? Tiuj, kiuj fondis ĝin, ne povas alvoki sian nescion pri la Esperantista
movo ĉar ili tiel pruvus ke ili ne konas la demandojn kiuj estas difinitaj por, se rie elenversi, almenaŭ
tute ŝanĝi la komercajn rilatojn de la tuta mondo.

Lia Reĝa Moŝto estus parolanta tiel, kiel Li parolis, antaü deko da jaroj, Sin turnante al la generacio
kiu direktas la nunajn aferojn. Sed priparolante pri la instruo kiun devas ricevi la junularo, Li povus
aldoni ke la lernado de tri aü kvar lingvoj estos superneceso kian la internacia helpanta lingvo estos
ricevinta la sankcion, kiun ĝi nepre meritas.

Plie, la kono de Esperanto ne malhelpos la gejunulojn kiuj intencas lerni la fremdajn lingvojn, kontraŭe,
incitos kaj kuraĝigos ilin pri tio. Kaj al tiuj, kiuj kredus ankoraü la nepoveblon de artefarita idiomo,

ni memoru al ili la legendon trovitan en la ruinaĵoj de Pompeio, elvokitan de Sro Th. Cart dum unu el liaj
paroladoj, en « Charenton » :

Al la juna paŝtisto kiu, la unua, estis eltiranta sonojn de fluta kano, la Sakuloj de Grekujo estis
respondantaj ke artefarita muziko ne estis ebla kaj ke neniam ekzistus alian muzikon ol la kanto de la
birdoj kaj la voĉo de la junulinoj. Tamen, malgraŭ la opinio de la Saĝuloj, la artefarita muziko, eltrovita
de la juna paŝtisto, êarmas niajn orelojn, silentigante nek la kanton de la birdetoj nek la dolĉan voĉon de
la junulinoj.

Cu niaj nunaj Saĝuloj ne estos pli sagacaj ol la antikvaj Grekoj ?

Jra la mondo esperanfisfa.

La internacia Kongreso en Boulogne-sur-Mer okazos de la 3a Ris la 13a de Aügusto 1905. La kunveno
ŝajnas al ni tro longdaŭra ; la organizantoj ankoraü ŝanceliĝis pri tio, ĉar ili proposas du ĉeftagojn, la 6Rn

kaj 10an de Aŭgusto. La direktanta komitato decidis kotizaĵon da tri frankoj ; ĉiu alikanto ricevos specia-
lan karton por la tuta daŭro de la Kongreso, kiu permesos al li alesti rajte kaj senpage al ĉiuj festaj

A travers le monde Espérantiste.

Le congrès international de Boulogne-sur-Mer se tiendra
dit :t au 13 août 1905. La réunion nous semble de trop longue
dorée ; les organisateurs ont également hésité à ce propos
car ils proposent deux journées principales, les 6 et 10 août.
Le comité de direction a décidé une cotisation de trois francs ;
chaque adhérent recevra une carte spéciale pour toute la
dorée du congrès, laquelle lui permettra d'assister de droit et

Dwars door de Esperantische Wereld.

Het Weder landseb Kortgres van Boulogne  a: Zee zal van den lot
1.;'en Augusl us 1905 gehoudene worden De vergadering schijnt ons
van le langen duur; de inrichters hebben insgelijks over dit punt
geaarzeld, want zij stellen twee voorname dagen voor : den (en en
den !Oen Augustus. Hel bestunrkomi/eit lieert eene bijdrage van
drie frank vastgesteld; elke deelnemer zal eene bijzondere kaart
ontvangen voor ganscli den duur van het Kongees, welke hem zal 

Koninklijke Woorden.

Op eersten Januari, Z. .11. Leopold II, Koning der Belt;s•a,
antwoordende op de wenst hen der nationale Afvaardiging, spiu
aldus :

« Wij nsoelen de jongelingschap bereiden tot den slr jd legen d^
» •ereld-concurentie. Wij moeien ze aans•tooten lot uilwil.;inn,
» naar den vreemde.

» Maken wij de opvoeding onzer jongelingen, leerels wij hen Jr
» talen, het Engelscls en het Spaansch vooral... Ivan! alle
» Duilscliers kennen hel Engelscls, es, onze belrekkingen met dikt
» Amerika leggen ons de kennis van liet .Spaansch op...

De koninklijke woorden zijn heel wijs.
Maar "Zijne .Majesteit, die de zaak be/er kent dan iemand, wed

ook zeer wel dat de studie vans drie talen slechts mogelijk is  r
deze die niets anders te loeren !reeft ; en nog zal hij een
gelai jaren noodig hebben vooraleer zich gemakkelijk te kun
bedienen van hetgeen lij geleerd heer!.  van een anderen kan:
hel onderwijs der vreemde talen int onze .s•cholen zeer  prangt.
liet wordt meestal gegeven door liel,çi. che leenaars, dan wast,
het zou moeien door vreemdelingen gegeven worden.

't Is hetgeen ven staan is geworden door een zeker getal gestii
en sludiensaa/scliappjen. i1/aar d(icár is toch nog de oplossiis
kwestie niet.

Ziet Z. M. de koning, olie çaarn de toekomst inkijkt Hiel ia
de jonge geslachten zich sliet zullen kunnen tevreden stellen sic,
twee of drie talen, welke Hij bedoelt en dat de toekomst aan
tweede taal behoort, dezelfde voor al de volkeien

Waarom de aanhangers niet aangemoedigd van hel Esperau'
van deze hulptaal, reeds gekend van duizenden handelaars, r,.
ziek binnen eeur5-en lijd van hier zal opdringen, zoodai:
reeds ,çroo/e vreemde handelshuizen van hunne nieuwe beis. ,i,,,
haie kennis vereischen. 	.

Ilet onderwijs van llet. Esperanto in de Belgische scholen re
hel beste middel om eene rappe uitbreiding van de Belgnnsh•
handel ere nijverheid in den vreemde teweeg te brengen. Dit nJ wM
aseer twijfelachtig, talrijke fatal. bewijzen hel alle dagen, en kil ••
beklagenswaardig dal zijne werkinig niet beter begrepen w,', Ii
ome beheerders. Verstaat men dal, in de stichting eenex hau,s, .
school, stichting zeer onlangs te Brussel gedaan, men niet et/dei
Nebbe er een Esperanlischen leergang toe Ie voegen

Jos. JAI1IN.



t!vis, meritas apartan atenton. La « Annales Politiques et Littéraires » (Politikaj kaj Literaturaj
notoj) enpresas kurson de Esperanto kiu komencis en la Decembra numero. Ĝiaj abonantoj povos

partopreni al konkurso kun multaj premioj, el kiuj la ĉefa estos senpaga vojaĝo per la Francaj fervojoj
de la landlimo aŭ de la loĝejo en Francujo ĝis Boulogne-sur-Mer dum la Kongreso.

La « Annal€ s Diplomatiques et Consulai re s » (Diplomataj kaj Konsulaj Jarnotoj) rikoltis, per Esperanto,
'liniojn de multaj fremduloj pri la « Flavrasa Danĝero » kaj ilin kunigos en serio da artikoloj.
« The Folkestone Herald » (Folkestona Heroldo) raportas pri vizito de Francaj Esperantistoj kaj

,Inoncas fondon de nova tiea grupo.
« The British Esperanto Association « (Angla Societo) disdonas sian dupencan propangandan. folion,
havantan multajn sciigojn, adresaron de Societoj, k. t. p.
La Greka Psikiatria kaj Nevrologia Revuo publikas enhavon de ĝia dua jarkolekto en Esperanto.
La « Bulletin de l'Union des Sténographes et F,spérantistes Gapençois » (el Gap, Franca Alpa urbo)
havas kurson de Esperanto kaj multajn artikolojn skribitajn Esperante.
« La France du Nord » raportas pri vizito de Anglaj samideanoj en Boulogne-sur-Mer, kunveno, festo,

k. t. p. « La Banlieue de Paris » enhavas longan raporton pri parolado de tiro Th. Cart ĉe la grupo de
harenton. Tiu parolado estis « dialogigita » t. e. kelkaj personoj partoprenas teatran scenon kiu montras
ion, neceson kaj facilecon de Esperanto. Tin nova elmontro kaj la koncerto kiu finigis la kunvenon
evis grandan sukceson. Ni citu ankoraŭ la ĵurnalojn : « La Petite France » el Le Havre, «Lyon Républi-
in », « La Turco-Revue » el Al ĝ cro, k. t. p.

Jos. JAMIN.
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kaj laboraj kunsidoj. Ni petas ke la Belgaj aliĝantoj sin turnu de min al nia kunlaboranto Sr Doktoro
Sevnaeve, en Heule lez Courtrai, kiu centrigos la Belgajn ali ojn.

X

La « Germana Esperantisto » ĵurnalo de niaj Germanaj samideanoj aperis la unuan de januaro, tiel kid
ni tion anoncis. Ĝi estas tre bela dekdupaka gazeto, zorge presita kun ilustraĵoj. Inter la interesindnj
artikoloj ni citos leteron de Doktoro Zamenhof, la oficialajn avizojn de la Germanaj grupoj kaj rilaton . de
vizito al la Molaj Insuloj, verkitan de la ĉefredaktoro Sro J. Borel.

Pri la aliaj novaj ĵurnaloj, kies aperon oni anoncis antaŭe, ni nenion ricevis.

La « Vocabulaire Français-Esperanto » (Vortareto) de Sen Th. Cart, Merckens kaj P. Berthelot, kiu estas
tiel utila al ĉiuj kiuj parolas france, ricevis sian trian eldonon. La nova eldono enhavas grandnombron
da novaj vortoj eltiritaj el la germana vortaro de Dr" Zamenhof.

El Francujo ni ankoraŭ ricevis « Pr€mier A'Ianuel de la Tangue auxiliaire Esperanto » (Unua lernolibro),
kies prezo estas nur 10 centimoj. La libreto estas tre bone prezentita sed ni dubas iom pri ĝia neces0,
ĉar la propaganda broŝuro de la Franca Societo de propagando estas plibone difinita por la unuaj sciigoj.
Ni raportos nek pri la nekorekta historio de Esperanto enhavata en tiu stranga libreto, nek pri la neklii•
rigebla ostracismo kiu atingas certajn librojn kaj ĵurnalojn Niaj sciamaj legantoj povos ricevi pli vastajn
sciigojn, pri tio, de la Decembra numero de la ĵurnalo « L'Espérantiste. »

* *
Ĵurnaloj kaj Revuoj pli kaj pli raportas pri Esperanto. Ni ne povos ĉiujn citi, sed kelkaj el ili, kiujn ni

La : loto de la Loterio por la Esperantistaj blinduloj okazos la 22an de Januaro, en la granda amfiteatro
de - la •« Palaco de la Artoj » en Lyon'o. Ni enpresos la gajnontajn numerojn kiuj estas venditaj de nia
ĵurnalo. Krom tio, la personoj kiuj, kun mendo de la biletoj, konigis siajn nomon kaj adreson ricevos
poŝtkarton sciigante la lotaĵon gajnitan. Oni devos pagi la elspezon de ia sendo.

*

*

gratuitement à toutes les séances et festivité. Nous prions
les Espérantistes belges de s'adresser, dès maintenant t notre
collaborateur le docteur Seynaeve,à Heule lez Courtrai, qui
centralisera les adhésions belges.

. t

•Le tirage de la Loterie pour les aveugles Espérantistes
aura lieu le 22 Janvier, clans le grand amphithéâtre du Palais
des Arts à Lyon. Nous publierons les numéros gagnants qui
ont été. vendus par notre journal. Outre cela les personnes qui
ont fait connaitre leur nom ct leur adresse lors de l'achat des
billets recevront une carte postale annonçant le lot gagné.

On devra payer les frais d'envoi.

***
Le journal de nos partisans allemands« Germana Lsperan-

tisto » a paru le premier janvier, ainsi que nous l'avions
annoncé. C'est une très belle publication de douze pages,
soigneusement imprimée avec illustrations. Parmi les articles
intéressants, nous citerons une lettre du Dr Zamenhof, les avis
officiels des groupes allemands et une relation de voyage
aux Iles Eoliennes (Lipari) écrite par le rédacteur en chef
M. J. Borel.

Concernant les autres nouveaux journaux, dont la venue a
été annoncée antérieurement, nous n'avons rien reçu.

***
Le Vocabulaire Français-Esperanto de MM. Th. Cart et

consorts, qui est si utile à tous ceux qui connaissent le
français, a reçu sa troisième édition. Celle-ci contient un
grand nombre de nouveaux mots tirés du dictionnaire
allemand du Dl' Zamenhof.

Dc France nous avons encore reçu le Premier Manuel de
la Langue auxiliaire Espéranto, dont le prix n'est que 10 cen-
times. La brochure est fort bien présentée, mais nous doutons
un peu de sa nécessité, car la brochure de propagande de la
S. F. p. E. est mieux combinée pour les premières informa-
tions. Nous ne parlerons ni de l'histoire inexacte de l'Espe-
ranto contenue dans cet étrange manuel, ni de l'ostracisme
inexplicable qui frappe certains livres et journaux. Nos
lecteurs, qui désireraient en savoir plus, pourront lire à ce
sujet le no de décembre du journal L'Espérantiste.

Les_ journaux et les revues s'occupent de plus en plus de
lEsperanto. Nous ne pourrons les citer tous, mais quelques-

ioelafen alle zitli'ugen en /ei.r/el jklieden, vaal rech/swege en ko,sle--

lovs, hij le e'aien. 11 ij verzoekera de Relgirclrc EsperanIis/en aa' ,
r'an heden af te wenden /o/ onzen miledere'erker, dokter Set'na6t.
/c !letale, b j Kortrijk, die de Belgische deelnemingen zal onclvangt''.

***
De trekking der loterij voor de blinde Esperau/!sten, zal p/es'

hebben op 22en Januari, in /1a'! G, vol Amphi/healer vaan
Kransten-Paleis te bron. l'h j :-rillen de winnende nummers .l
kennen, die doorons blad verkocht z.'erdea.Bisilen dal, :_rillen de /
.olien die bij derf aankoop der briefjes bunnen naram erf lira,, /la id
r,'ijS lieten, we/en Pene postkaart ontvangen, liet fer.'nnnn1
meldende.

:liefs zal de zendingskosten moe/en betalen.
** -1

Hel blad onze/ D,ri/sc/le panij/ enooteil « Germana Esprier '
/ilvIû » i.s' op jen Januari verschenen, zooals wij het aangekonch
hadden. 't is• Gene si li cone nulgave van twaalf bladzijden, zo,,&•+
.1sgr gedrukt en •ç_ eïllres'Ireerd. Onder de belangrijke Pidee ,

wij eersen brie] van Dokter Zamen/1o1, de of/rc•ü ele bei le/i1ri .e
Duitse/1e groepen cis crue verhandeling van Gene iei:r netai
I•oolsche eilanden (bipari) çesehleven door den hoo/dopslet

J. Bord.
Wopeus de anderr nieuwe bladen, 7.'elke, koransi r'rae',t,'o Net

aangekondigd, hebben wij niets on/r'eansgens.
** *

He/ Pransch-Esperanli.rch woordenboek van _I1.1/. 771. l vnl
konsoor/en, dal zoo ilullig is voor al deren die Pranseh kr
Irena fl zijne derde nilgar'e gehad. Deze behelst een grol gelal
woorden, ge/nokken reit bel Dra tsc'it woordenboek pan /44
Zamenho f;

Uit /'iank/ijk hebben ît' nog oil/veiligen bel : Eerste Bande
der Ilulp/aal !'speranto, welks pr j.r .vlei hts 1J centiemen,
hoekli:; koest :_eer wel voor, ,naaar - wij twijfelen een z'eaule n'
-iJ11e noodzakelijkheid, want het prnpcaganslahvekje der S. 1', /t.
is beter samengesteld voor «'at de eenste inlühtinige'n aanhaal. 1'
::allen hiel streken, noch van de oujn/r/e gesc'hiede'nis raas
Esperanto, in Glit _onderling /landhoek l'a'ai, noch van de ore,

leçhare uitsluiting Waarmede svrmnige boeken en bladen çetl..
zijn. Onze le..e,.i•, die begeren er meer r'an te a'e/Cn, milt/„ .'
dit onderwerp hel nar pan Deiemhe'r r'an liet //ad «L'Espé ante
kruinen lezen.

***
De dagbladen en tijdschriftenchri//en bespreken al meer en art

.'speranto. inj zullen ze niet allen kunnen opnoemen, doch

de ceux qui nous otit étí  envoyés, méritent une attention
Male.
es Annales Politiques et Littéraires contiennent un cours
speranto qui a commencé dans le no cle décembre. Les

onnés de cette revue pourront prendre part à un concours
ec plusieurs primes, parmi lesquelles la principale sera un
gage gratuit sur les chemins de fer français de la frontière
de toute ville de France jusque Boulogne s'11'ier pendant

r congrès.
1,es Annales Diplomatiques et Consulaires ont rassemblé,

ou moyen de l'lisperanto, les opinions de plusieurs étrangers
ur le « Péril jaune h et elles les publient dans une série
'articles.
• The Folkestone Herald » -c. urane un compte-rendu d'une
ite d'Espérantistes français et annonce la fondation d'un
otipe local.
« 'I lie British Esperanto Association » distribue sa feuille

propagande à 2 pence contenant de nombreuses indica-
ns. des adresses de sociétés, etc.
,a Revue grecque de Psychiàtrie et de Névrologie publie
table des matières de sa seconde année en Esperanto.
Le Bulletin de l'Union des Sténographes et Espérantistes
pençois (de Gap dans les Alpes françaises) contient un

tirs et plusieurs articles d'Esperanto.
.< La France du Nord » rend compte d'une visite de partisans

Anglais à Boulogne s Mer, réunion, fête, etc.
4, La Banlieue de Paris, » contient un long compte-rendu

41'une conférence de M. Th. Cart au groupe de Charenton.
Cette conférence était dialoguée, c'est -a-dire que quelques

Fpersonnes prenaient part à une scène tliéati ale qui démontre
utilité, la nécessité et la facilité de l'F,speranto. Cette nouvelle

t!t''monstration et le concert qui termina ta réunion obtinrent
un grand succès.

Citons encore ies journaux : La Petite France, du Havre,
Lyon Républicain, la Turco-revue d'Alger, etc.

Jos. JAM11'.

I,a morto, denove, falĉis en la Esperantistajn
rangojn.

linu el la plej sindonetm_lj membroj de la komi-
tato de la Franca Societo por la propagando de
Esperanto, Sinjoro Lucien Bernot, mortis de kelkaj
tagoj en fonlê nay sous Bois.

Lucien Bernot, plibone konata sub la pseŭdo-
notno « Elber No » verkis multajn muzikaĵojn pri

r'an deze die nors toegezonden  werden verdienen Gene bijzondere op-
merking.

De «.liinales• Politiques cl Litteraires• » bevatten eenera leer-
gang van .-'speranto, die begonnen /r iu liet nummer van
December.

De Inschrijvers op dit 1. jd ri/srrll zullen kunnen deelnemen aan
eenera u•eds -li jd mei verscheidene frijnen, waaronder de belang-
!ijksle zal bestaan uit eerar.kosteloo ereisopdeFranse/re ijzerwegen,
van aan de grens of van gelijk welke Fransc/se stad tot Boulogne
a Z,ee,gedzirende he/ konagres. De« Annales Diplomatiques et  Con-
sulaires 2. hebben, bij middel van het Esperanto, de denkwijzen
verzameld van verscheidene vreemden, nopens lidel K Geel gevaar n;
zij geven die nu in eerle reeks' artikelen uit.

•« The Folkestone Herald » geeft een rei-slag van  een bezoek van
I'iansche Esperanlisle n en kondigt de .r/ickling aan eener plaat-
selijke ,ç' cep.

« The. Rritisch /:speranto!lssociation . deelt aan 2 pence zijra
propagandablad isil, behelzende talrijke aanwijzingen, adressera
van maatschappijen, enz.

flel Grieksch l jc/schrifi vara Zielkunde  eu Zenuwkunde geeft
de inhoudstafel van zijnen tweeden jaargang ira. hel Espe-
rando rail.

Het Nullet ju der s/enaag/ a fen- en Es perantas/enner eensging van
Gap (in de /'iansclse tilten) beval eenera leergang en verscheidene
Esperantisclie artikelen.

« La France dir Nord r geef/ verslag overeen bezoek van Engel-
sel/e pattügangers aan Boulogne a. Zee, vergadering, feest, enz.

« La Ranlicue de Para., » behelst ecu lang verslag over ecue
voordracht van _llr iii. (.'art aan de groep van Charenton.

Deze voordracht «'as gesprekswijze, '! is le zeggen dal eeralge
personen deel namen aan een schon7e'hrsrgachlig toonzeel dal liet nul,
de noodzakelijkheid en het gemak van bel E.rpcnanto betoon!. Deze
nieuwe ve,lov/uug en, !let kozicezI dal de rengaderinç sloot, behaalde
een looien bijval.

.lIelden w j nog de bladen : La petite France van Le Hari% Lyon
Iiépublicain, de Turco- revue van Alg-iers, enz,

Vertaald door A. -J. WIT'l'ERYCK.

kiuj ni ofte parolis ; li direktis ankoraŭ, en la ĵur-
nalo : L'Espérantiste » la rubrikon « amuzaĵoj » ;
lia sindonemo al nia afero estis ĉiutaga kaj ni povas
montri ĝin kiel ekzemplo al niaj amikoj.

Li estis unu el la plej fervoraj kunbatalantoj niaj
kaj ni prezentas al lia familio la sinceran kondolen-
con de la Belgaj Esperantistoj.

LA REDAKCIO.

v'ekrologio.
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JCroniko eelga.
Paroladoj. Dum ĉi tiuj lastaj monatoj, la membroj de 1'Antverpena Grupo faris kelkajn paroladojn :
I)um la Novembra monato, Sr° A. Vander Biest faris tre sukcese paroladeton por Esperanto ĉe. 14

Antverpena Sekcio de la Federacio de l'Instruistoj; la 5a11 de Decembro, Sr° Van Schoor, vic-prezidanto de
l' Grupo, aŭdigis en Dendermonde (Termonde) poresperantajn parolojn : tiu parolado, farita en la Urbea•
trara Domo antaŭ granda aŭdantaro, ankaŭ ĝuis grandan sukceson, kies eĥojn oni trovis en inulta/
ĵurnaloj, precipe en « Gazet van Antwerpen a ; fine, nia amiko Sr° Coox paroladis, la 21 a11 de Decembro,
ĉe la « Club Philatéliste de Bruxelles ».

Diversajoj. Antaü kelka tempo, nova ĵurnalo: « La Presse » naskiĝis en Antverpeno : en ĝia unua
numero, tre pruvema artikoleto, sciigante pri nia lingvo, raportis pri la grandaj sukcesoj de niaj Anglai
Esperantistaj amikoj Sr° Lekeu en « Réveil de Bruges » kaj Sr° E. 1-Iathys en « Le Moniteur des Notaires •
daŭrigas sian serion da artikoloj por Esperanto. En « Le tllatin » kaj « Handelshlad » el Antverpeno aperi►
laŭdaj artikoletoj pri la nova verko : « Paĝoj el la Flandra Literaturo ». Aliparte, « h andelsblad » publikl
gis serion da artikoloj favore de l' malfeliĉa posteulo de Volapük : « Idiom Neutral ». Cu ia respondo
estas vere necesa

En unu el la lastaj numeroj de 1' ĵurnalo : « Le Matin » , ni legis bonegan artikolon por Esperanto : QI
raportis interparoladon kun Sr° R. Van :Nlelckebeke, prezidanto de l' Grupo. Per « Gazette de Lie'g » ,

ni eksciis ke, pro tro granda aüdantaro, oni devis estigi duan kurson de Esperanto, kiu estos faratn
de Sr° Sloutzky. S'° Witteryck ĵus finis la kurson de Esperanto kiun li presigis en sia ĵurnalo : « /'.
Lusthof » : de nun, li presigos interesajn legajojn en nia lingvo ; inter la abonantoj de tiu tre kuraĝiginda
revuo, jam 222 aprobis la agadon de S'° Witteryck por la diskonigo de Esperanto. Tio estas bela rezult:tto.

Ni ankaŭ konigu ke Italo, S' ° Luis Carlos el Bardonnèche (Piemontlando) apudestas la kursojn de l' Sekcu.
Esperantista de l' Klubo Poiiglota (Bruselo) kaj ke, dank'al Esperanto kiun li facile parolas, li prosperi
trovi oficon en presejo Brusela. Dro

(de Anton (eĥov).

Jiasko

Chronique Belge.
Conférences. Plusieurs conférences ont été faites en ces der-

niers temps par des membres du Groupe d'Anvers :
Dans le courant du mois de Novembre, Mr A. Van der Biest

a fait avec grand succès une causerie sur l'F,speranto au sein
de la Section Anversoise de la Fédération des Instituteurs ;
le 5 Décembre, \fr Van Schoor, vice-président du groupe,
allait porter la bonne parole ft Termonde. Cette conférence,
faite Ŝa l'Hôtel de ville devant un nombreux auditoire, recueillit
aussi un vif succès dont les échos se retrouvèrent dans
plusieurs journaux, notamment dans la « Gaze/ ran Antz.•er-
pen »; enfin, notre ami Mr Coox a conférencié, le 21 Décembre,
au Club Philatéliste Bruxellois.

Nouvelles diverses. Il v a quelque temps, un nouveau journal :
oLa 1'i esse» a vu le jour à Anvers : dans le premier numéro
tin articulet très suggestif, présentant notre langue, relatait
les brillants succès remportés par nos amis d'Angleterre.
Mr Lekeu dans le « Réveil de Bruges» et Mr E. Mathvs dans le
o Moniteur des 1Volai,es » continuent leur série d'articles. Dans
o Le Alalin » et le « Handelshlad» d'Anvers, ont paru des
notices élogieuses pour l'ouvrage o Paĝoj et la Flandra Lite-
raturo ». D'autre part, le o Ilandelsblad » a publié une série
d'articles en faveur du malheureux successeur du Volapük :
l'Idiom Neutral. Une réponse est-elle bien nécessaire ?

Dans l'un des derniers numéros du journal ; « Le .Malin »,
nous avons lu, sous la forme d'une interview avec M. R. Van
Melckeb( ke, président du Groupe, un excellent article de pro-
pagande pour l' Esperanto. Par la « Gazelle de Liége» nous
avons appris cite, par suite du trop grand nombre d'auditeurs,
un second cours d'Esperanto, professé par Mr Sloutzky, a dît
'être organisé. 14f'' Wittervek a terminé le cours d'Esperanto
qu'il donnait dans son journal flamand : « I)e lusthv/ » ; il
publiera dorénavant des lectures intéressantes dans notre
langue. Parmi les abonnés de cc journal, n2 ont approuvé
jusqu'ici les efforts de Mr \Vittcryck pour l'enseignement de
l'Esperanto. C'est un beau résultat.

Signalons aussi qu'un italien, Mr Louis Carlos de Bardon-
nèche (Piémont) fréquente la section Espérantiste du Cercle
Polyglotte de Bruxelles et que, grâce à l'l-■speraiito qu'il parle
très bien, il a pu trouver un emploi dans une imprimerie Bruxel-
loise.

Dr M. SEI'NAEVE.

Ni memoras al niaj gelegantoj la propagandan
broŝureton speciale eldonitan de « La Belga Sono-
rilo » por la disvastigado en Belgujo.

Nova eldono kun la sciigoj pri la Belgaj grupoj,
estas presita de la la de Januaro 1905.

M. SEYNAEVI3.

Belgische Kroniek.
Voordrachten. Verscheidene voordrachten werden in de:e

.de lijden door de leden der Anly ,erpscheg,oep gegeven.
1n den loop der maand November heeft M. A. l'an der fi

met reel bijval een gesprek gevoerd over het Esperanto ira
school van de -lnlwe,pscheafdeeliii''- der Onderwij.:ersverecuig
op sis December ging _11r Van Schoor, óndeiv'oorzillervan deg
de goede leer le Dendermonde prediken. Deze voordracht, geg
in liet stadhuis vdór een dalrijk loehoorderschap, verwies/ ook
levendigen bijval waarvan weerklank in verscheidene dagblad
z oornanielijk in de« Gazel veen 1l ntweipen . le hervinden trai
eindel jk heeft onze vriend :)/r Coox op 21" December gesprokt"
den « C'lub Philatéliste Bruxellois ».

Verscheidene berichten. Over eenigen lijd heeft een uien
« /,u Presse x le Anlwerpen het /khi gezien : in hel eerste m.,
behaudell een zeer opwekkend ail,kellje, dal onze faal voors/.
de schiller ende trilslagen behaald door onze vrienden van I
land. 211r hekoir in de « Réveil de Bruges » en Mr E. Mailti
den « ,lloniter,r da's :Volaires » vervolgen hunne reeks ai li1
Ier « Le .1 faliu » eet hel « Handelsblad» verschenen lo/blei.
nota's over hel werk o Pakoj el la !"landra Lileraluro ». I '.r
anderen kant heelt lied Handelsblad eerre reeks artikelen ruls e
ten vov, deele van hel Idiom 'Ventral. » — Is een anlw'ee
wel noodig

In een der laatste nummers van het dagblad « Le ,lait.-
hebben wij, onder den VO TM van een interview met Air
:1lelckebeke, voorzitter der Groep, een uitmuntend propage.
artikel voor liet Esperanto, gelezen.

Wij hebben door de « Gazelle de Liége » vernomen dar h+
gevolge van liet te groot gelal doelrooi der s, een tweede leeig
Esperanto, onderwezen door .'11r Sloutzky, is moeten ï'.
worden. AIr Ifitter rck heeft den leergang, welken 	 «
lrvl » gal, geeincligd; voortaan zal hij belangwekkende le:,'
onze faal uitgeven. Onder de ingeschrevenen van dil blad,
er loi hiertoe reeels 222 de pogingen van Mr Witterrck Óet,
'I onder Te-ijs van 'I Esperanlogoedgekeurd. 't ls een .; choont •

Jlelden tel ook dat een Ilaliaan,alr Louis Carlos van 1'.i•
nèche (P&monli cie Esperanlische afdeeling van den !althl
van Brussel bijwoont en dal hij, dank aan het Esperanto dei
zeer wel s]» eekt, eene bediening /reeft kunnen vinders ,M
1)'russelsc re drukke, ij.

Vertaald door A. J. WITTEI(Vaia -

La broŝureto kostas nur 0.15 frankon.
Por la propagand e) , la prezo de unu cento rrde.

5 frankoj.
Sin turni rekte ĉe nia administracio.

Ilja Sergeeviĉ Peplov kaj lia edzino Kleopatra
Petrovna staris apud la pordo, avide okupitaj je
pttbaŭskulto. Post la pordo, en malgranda salono,
Aajuis inalvolviĝi deklaracio de amo. Tiu ĉi deklara-
cio fariĝis inter ilia filino Nataŝinjo kaj la lernigisto
ili• la distrikta lernejo Sêukin.

--- La fiŝo iras al la hoko ! -- mallaüte diris Pep -
ltiv, tremante de malpacienco kaj frotante al si la
manojn. Aŭdu min, Petrovna ! En la momento, kiam
li ekparolos pri siaj sentoj, tuj demetu de l' muro la
banktfiguron, kaj ni rapide benos ilin.... Ni certege
kaptos lin.... La beno per la sanktfiguro estas sankta
kaj nerompebla.... Li ne povos defariĝi de ni, imal-
grait ĉio ajn.

Dume post la pordo la sekvanta konversacio
havis lokon.

— Vi estas en eraro ! — diris Sĉukin, fajrigante
alumeton per froto sur sia ĉeldesegna pantalono.

Mi eĉ ne pensis skribi al vi leterojn.
— Kaj vi opinias ke mi tuj kredos vin ? — diris

la fraülino, ridegante kaj afekte krietante sen
rgesi (*) ekzameni sin en la spegulo. — Mi tuj
konis vian manon ! kia strangulo vi estas ? Lerni-
Sto de skribarto, kaj vi skribas kiel kokino per la
edeto ! kiel vi povas lernigi, se vi mem skribas
albone ?
— Hrn.... Tio ĉi nenion signifas. La ĉefaĵo de la

kribarto estas ne la skribo ryi em, sed ke la lernantoj
ia forgesu siajn devojn. Al min oni devas doni per
la liniilo sur la kapon, la duan oni devas genustarigi...
kaj vi diras — skribo ! Al kio la skribo, kiu estas
pura bagatelo ? Nekrasov estis verkisto, sed kian
tnanskribon li havis ? ! En la kolekto de liaj verkoj
i'stas modelo de lia mano.

— Nekrasov ! — diris ĝemante la fraŭlino. —
tiekrasov estis verkisto dum vi.... Verkiston mi
dzinigus kun plezuro. Iri ĉiam skribus por mi ver-
ĵojn kiel memorajon.
— Versoj ? I'Ii ankaŭ povas skribi ilin por vi, se
deziras.
— Kaj pri kio vi povas skribi ?
— Pri amo.... pri sentoj... pri viaj okuloj.... Vi

*) Mi ne vidas kaüzon, malpermesantan uzi la infinitivon
t la prepozicio ,t sen » kiel ĝia uzas la francoj kaj germanoj.
I:a angloj kaj rusoj uzas la participon, la lasta forma estas

k pli malbona nek pli bona ol la infinitivo. A. K.

Jes ! Kion oni vidas ? Ĉiu scias ke, okulo estas
optika aparato plej miriga ; nenia artefaritaĵo,
nt•tiia lensaro (3:) povas ĝin bone anstataiti. Nu !

ti provis fari fotografaĵojn per boy' okulo, kaj oni
rosperis. Boy' okulon oni sekcis ; okul' lenson oni

clprenis, aranĝis en specialan aparaton kaj tian
naturan lenson oni uzis same kiel artefaritan. Kom-
preneble, tio ne estis facila ; okul' lenso estas tre
pereema, post ne longa tempo ĝi sekiĝas kaj per-

(I) Lenso-lensaro: fr. lentille (optique); lat., aug.: lens; geren.:
Wolf.

svenos legante ilin, vi ploregos ! Nu, se mi estos
skribinte al vi poetajn versojn, ĉu vi permesos al mi
kisi vian maneton ?

— Kisi ? kia grava afero ! vi povas kisi tuj !
Ŝĉukin eksaltis de sia loko kaj, larĝiginte 1' okul-

ojn, kliniĝis al la mola maneto, odorinta ovsapon.
— Demetu la sanktfiguron ! — rapidigis Peplov

sian edzinon puŝinte ŝin per sia kubuto. Li paliĝis
de malkvieteco kaj butonumis la surtuton. — Ni iru,
rapide !

Kaj sen perdi sekundon Peplov malfermegis la
pordon.

— :Miaj infanoj... — li ekmurmuretis, levinte la
manojn kaj tremiginte larmeton en 1' okuloj. — Ke
Dio benu vin, miaj infanoj.... Vivu, fruktiĝu.... mul-
tobliĝ u....

— M i... mi ankaü benas vin.... — malrapide diris
la patrino, plorante de feliĉo, — Estu feliĉaj, miaj
karaj ! Ho, vi prenas al mi mian solan trezoron ! —
diris ŝi al Sĉukin. — Amu mian filinon, estu al ŝi
delikata....

Ŝĉukin malferrnegis la buŝon pro mirego kaj
teruro. La atako de l' gepatroj estis tiel subita kaj
kuragega ke li ne havis la forton diri eĉ unu vorton.

« Kaptita! Perdita ! — pensis li, preskaŭ svenante
de teruro. — Ci estas enŝlosita sen povi iam eliri! »

Kaj li rezignacie mallevis la kapon kvazaŭ li volis
diri : « prenu min, mi estas venkita ! »

— Mi be... benas vin, — daŭrigis la patro, siavice
ekplorinte. — Nataŝinjo, mia filinjo, stariĝu apud
li... Petrovna, donu la sanktfiguron...

Sed subite la patro ĉesis plori kaj lia vizaĝo ŝan-
ĝiĝis de kolero.

— Stipo ! — diris li al sia edzino. -- Malsaĝa kapo !
Ĉu tio ĉi estas sanktfiguro ?

— Ha, ĉielo !
Kio okazis ? La lernigisto de l' skribarto timeme

levis 1' okulojn kaj ekvidis ke li estas savita : la
patrino, en sia rapideco, prenis de la muro, anstataŭ
la sanktfiguro, la portreton de la verkisto Laĵeĉ-

j nikov.
I La maljuna Peplov kaj lia edzino Kleopatra Petrov-
I na staris konfuzitaj, la portreto en la mano, sen scii

kion fari.Lalernegisto uzis la embarason kaj forkuris.

El la rusa lingvo trad. A. KOFMAN.

das sian diafanecon ; oni bezonis ĝin meti inter du
speciale kurbigitajn pecojn da vitro, interne akvum-
itajn, kiujn oni kunigis kaj kovrigis per nigra pa-
pero, ĉe kies centro oni allasis nur malgrandan
truon.

Stranga afero ! fotografajoj tiel deprenitaj aperis
naŭoblaj rilate la vastecon kiun ni vidas ". Kion bovo
vidas ? Lu ĝi vidas ĉion naŭoble pli ,granda ol ni ?
Kia estas la vera vasteco de aĵoj ? Cu ĝi estas tia,
kia ni ĝin vidas, aŭ kia bovo ĝin vidas ? ? — Oni
konjektu!

Sed, estas afero ja pli miriginda : oni esperiinentis

eia propaganda broŝurefo.

Xian oni vidas ?
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per « kunmetitaj » okuloj insektaj, precipe de
skaraboj, kies okuloj konsistas el proksimume
25000 lensoj. (Oni scias ke insekt' okulo konsistas
el multego da okuletoj — plej ofte heksagonalaj —
lokantaj ĉiu ĉe pinto de nerveto ; imagu diamanton :
ĉiu el ĝiaj facetoj estas kvazaŭ okuleto, kaj dia -

inanto-mem estas kvazaŭ okulo « kunmetita »).
hotografaĵoj deprenitaj per skarab' okulo montris

nur inultegon da preskai"i nevideblaj punktoj. — Ilin
pligrandiginte, oni vidis ke ĉiu el ili estas fotogra-
faĵoj de la sama objekto, deprenita tra la mikros-
kopaj lensetoj de tiu « kunmetita » okulo !

Kion vidas skarabo ? Cu 25(X)0 figurojn de unu
objekto ? Kredeble ne ! Kial ĝia cerbo plimultigus
tiun objekton ? Tre kredinde, skarabo vidas ĉion tre
malgranda ; kaj jam de longatempe, oni opiniis ke,
grandeco, vasteco, amplekso, malsimilas laŭ gran-
deco de l' vidantoj-mem, kaj rilatas ilian grandecon.

Cetere, kio estas vasteco kaj grandeco, spaco
kaj lumo ? Nur sentaĵoj trafantaj nian cerbon ! Cu
ĉiuj cerboj sentas same ? Kredeble ne ! Ĉu figuro

de tiu-ĉi folio alvenas tiel granda en vian cerbon
kiel en mian ? Se mi interŝanĝus miajn okulojn j•
tiuj de ia el miaj legantoj, ĉu mi revidus saman
grandecon ? ? — Vi kaj mi, ĉiuj, ni vidas tiun-el
folion blanka ; ĉu mia cerbo ricevus saman koloron
per viaj okuloj ?? Tio ne estas certa ! Ni nur inter
konsentas pri tiu-ĉi fakto : tiun Ĉi koloron ni noiuzi
blanka.

Sanie pri lumo : ne estas certe ke, ambaŭ rigar
dante la Sunon, mi kaj vi ricevus saman kvanton

•da lumo kelkaj birdoj vidas plibone nokte ol tage.
— Sajnas, ofte, ke tempo estas longdaŭra ; tamen,
tempo eĉ plej longa, esta nenio, tute nenio, rilato
al eterneco.

Konkludo :Ĉio estas nur rilata en Universo !

Sciigo pri aparatoj eltirita el Antverpena ĵurnuld
« Le 14Iatin ». Cetero originale verkita de

J. COOx,
Duurrl;r. (Belglando).

Teksto el la rondiranta gazeto « Kunfratibo ».
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I,a « b'E1.G<1 S0NORILO » acceptera des annon-
ces qui devront satisfaire aux conditions suivantes :

10 Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Emaner de personnes s'engageant ài corres-

pondre en Esperanto  ,

3° Les annonces doivent être prises pour une
année entière.

1 1G de page annuellement fr. 8.00
i 	 » 	 » 	 » 	 » 15.00

De «BELG A SONORILO» czazzveerdtaankouzdig n-
en die aan de volgende voorzwaarden moeten voldoen :
10 Opgesteld zijn uitsluitel jk ist Lsperanto ;
2' Gegeven zin (looi personen die zich verplichten

in Esperanto te schf yven ;
30 De aankolzdigin era moeten ,ti eMOIII Ji worden

voor een g ansclz jaar.
t ; l^ blad;;. jaarlijks f r. $.0(

1" ;'s 	 » 	 »
	 >i›-.
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Csperanfaj Verkoj.
Lernolibroj, Literaturo, Propagandiloj. k. t. p.

.Volu bone. — La inontritaj ciferoj estas la kosto ĉe la vendistoj. Oni devas aldone 1.t sendpagon kiam oni deziras i ti,
la librojn poète.

Ĉiain peto (le sciigoj aŭ informoj estu sendota kun poŝtinarko por respondo.
Kun ĉia mendo oni devas aldoni pagon de la libroj menclitaj.

Principaux Manuels en langue francaise.
eer z.eUte aux dépôts de la _Maison HAeriETTE & C 1e et chez SPINFUX & C ic à Bruxelles.
ammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. DE I )RAI:FRONT.

Prix 1.50 frc (port en plus.)
Esperanto en 10 leçons par Tu. CART et M. PAGNIER. -- Prix 0.75 (port en plus.)
ctionnaire Esperanto -Français par L. DE BRAUrRO\'T. — Prix 1,50 (port en plus)
cabulaire Français- Esperanto par TH. CART, M. MERCKENS et P. BERTHELOT. Prix 2.50

(port en plus.)
èmes (l'application par L. DE BEAUFRONT. — Prix 2.(l') (port en plus),

Nederlandsche Dandboeken.
(lelt schrijver te Hilversum (Holland) - Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal

Esperanto, 1coor Uxrv>~:s [JITTERrnJCK, Troil>pscliool, Hilversum. ---- Prijs : t(: 1.5{)
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

den drukker van La Bel gil Sonorrlo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
tien lessen. aan fr. 0,5(.).

I9

KOLEKTO RSPERANTA APROBITA DE Dr° ZAMENHOF.

ĉe Hachette ^C Kie 79. Bd St-Germain, Paris.
Vocabulaire Français - Esperanto, de STOi Th. Cart, Merckens kaj Berthelot.
Tria eldono (3111e édition) fr.

DIV ERSAJOJ.

Ĉe British Esperanto Association, 14, Norfolk street, Strand, London, W. C.
How to read the International language Esperanto, Propaganda folio. 	  Prezo

Ĉ e la Grupo Esperantista, 28, rue Serpente, Paris.
Premier Manuel de la langue auxiliaire Esperanto.  	 fr. t;

Ce L. Vandersleyen, 31,rue des Patriotes, Bruxelles.
L'Esperanto, propaganda broŝuro. Eldono de la Belga Sonorilo 	  Prezo 4
Speciala rabato por la propagando, vidu detalojn sur nia kovrilo.
A V I Z O . — Tiun ĉi rubrikon ni daŭrigos laŭ apero de novaj libroj.
La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas peti senpagan cnskribon post sendo de ia presita verko. Ili povas uuku

informi nin pri forgesata verko aŭ pri eraro.

LA NC)RI)-AMERIKAJ UNUIGITAJ ŜTATOJ EN XXS1 JARCENTO de P. Leroy Beaulieu ;
AKCIA ESPERANTISTA SOCIETO, nova propagandilo ;
El la PENSOJ DE, SAÔULOJ POR ĈIU TAGO, de Lev. Tolstoj.

MULTAJ LITI;RATr'RAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA MONATA REVUO

LINGXLO [
JARE : 4 frankoj. Kun literatura aldono : 6 1 .. frankoj.

27, Boulevard Arago, PARIS aŭ ĉe Sro Jos. JAMIN, 78, rue de la Longue Haie, BRUXELLI

e Cosiiopo1itan Corespondonoe Club L'ÂME 1

LVUO POLICLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGV01

iras en la lingvoj franca, angla kaj gerniana la 5an kaj
20au (le Ĉitl monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».

s membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj
trui rekte al « l'Ire .S :. .retari• oC the C. C. C.» 1MIilwaukee.
:onsiri. T'. S. A.

.:/H !!'3•);i ((1 1(1. 1)i7'('t,'Ii;'r'(; ,,'° h'. HL'h'.li.l .VV

25, rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord),

LA REVUE POLYGLOTTE

E h'_\ . I Cf .1 0A'( _ 1 _vfs.1l0 - MONATA ORGANO DE LA KOI.T KT ANTOJ

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

(i ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA
ORGANO DE DEK PILATELAJ KAJ PRESAJ-
AIVIAN'I'AJ SOCIETOJ; al êiuj membroj de tiuj
societoj, g-i estas sendita devo.

JARA ABONO: 2 frankoj en êiuj landoj.
MAI.GR<'1^ DA.! ANOAL'OJ: 3 frankoj por 12 en-

lokigoj po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro, S' ' ARMAND DETHIER,

66. rue Floris, Bruxelles, Belgique.

•

Oni Korespondas Esperante.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre-
o, Sro J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belg-lando).

ldonu poŝtmarkon por la respondo.

ederacio de la Belgaj Fi1ate1istoj, Oni deziras aĉeti Flandran-Francan kaj Francan-
Flandran vortarojn de CALLEW'AERT ellalastaeldono.

Oni deziras vendi je profita prezo, vortaron de
Flandra lingvo de VAN DAr ., el la lasta eldono, bele
bindigitan, preskaŭ novan.

Sin turni al Sr° L. VAN DERSLEYI:N, 31, i'ue des
Patriotes, Bruxelles.

VORTAROJ.
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Ç IESPIETJ X

l'OR TEATRAJ ARTISTOJ,

IIAŬTRU(iJLC)J KAJ KOI.ORIÔII,OJ.

{ La kosto por unu ekzemplero, kun la transporta mono, est: .

fr. 1.60 por Belgujo; fr. 1.75 por la aliaj landoj.

Komercaĵoj de la firmoj :  Gur;ItI,AII^, PivaR,
HoCBIGAXT, kaj MoTIIiizoN el PARIVO.

Praktika Rovuo cie Komercaj Sciencoj.
Redaktita en Franea lingvo sub la direkcio de

Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de
Lieĝo. — I;liras ĉiulnonate dum naŭ monatoj, de la
15a de Oktobro ĝis la la de.Aŭgusto.

Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj.

Aillaudo : 7.50 frankoj.

Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,
LIEÔO (LIÉGE).

FREMDA LIBREJO 	 FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour
,_ SEL Q.

Telefono 3688  )	 Telefono 3688 

Libroj eldouitaj de HACHETTE 8 CIE
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, generale,

ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.

KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

Sin turni al S( , \VITTERYCK, Eldonisto, Brug-o.

POSTAJ KABlree
kun desegni titolo de la « BLLÙÀ SONORIL()

rieeveblaj de 5 0 A.-J. \VITTaRYCR en Bruges.

Prezo de la cento: 1,25 franko.

L'ESPÉRANTO.
Solution du problème de la Langue Internation, auxiliaire

PROPAGANDA BROŜURO.

Nova eldono -- la de Januaro 1905.

PREZOJ : 1/

(
1 

Unu ekzernplero
10 ekzempleroj
20	 » .	 1.50
50 	 » .	 3.00

100	 » .	 5.00

. 015fr

 La Ie1ga Sonorilo
DU JARKOLEKTOJ•

Prezo de ĉia 	 Belgujo :
kolekto 	 ' Alilando :

`2 50
3,00

frankoj.
trunkoj.

LA PERILO DE LP. AZETISTARO,
(L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach. BRUXELLES.

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili,
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.

Ĉiu kiu deziras interesadiĝi'je ia demando, abonas
« l'Intermédiaire de la Presse. »

Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ ĉ einando.  .

Oni korespondas en Esperanto.

LON DONG.
PENSIO POR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortajoj. Bano (varma kaj malva►

MODERAJ PRRZ0J.

ONI PAROLADAS KAJ KORESI'ONDADAS EN l S1'1;N A'

ANGLA KAJ FRANCA LINGVOJ.

Sinjorino O'CONNOR, Esperanto / '

St-Stephen's Sqr, Bayswater, 10.

a

PARFUMVENDEJO DE LA OPERO
PARFUMERIE DE L'OPÉRA

E. VAN VOLSOM
10, tue "Veuve, BRI ' VELLF_S.

SPECIAL() DE PARFUNMAJOJ

NOS/7:X LIE3RO

PAGOJ El, LA FLANDRA LITERATURO
KOL$KT1TA J KAT 'fRADL?KITAJ

de D) M. Seynaeve kaj Dr- R. Van Melckebeke.

Sin turni al Srn L. VANDERSLEYEN,
, I, ride . <7e.% Palrioles, RRI 1L/.f / S.
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