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De kelkaj tagoj ni ricevis tiun ĉi leteron de nia
amiko Kazi-Girej. Pri la propono de monofero, ni
petas niajn legantojn ke ili sciigu al la redakcio ĉu
ili konas jam jurnalon aŭ revuon kiu komencis rikolton de oferoj pri tiu celo.
Ĥarbin, 25 de Decembro 1904.
7 de Januaro 1905.
Kara frato ka; sinjoro Jamin,
"Tre longe mi nenion skribis al vi pro multaj
kaŭzoj, el kiuj plej ĉefaj estas la manko de tempo,
k.tj terura laciko fizika kaj morala. Tiu-ĉi terura,
senfina milito elturmentigis nin ĉiujn, ĉar ni ne
vivas normalan vivon, sed ĉiu tago estas venenita
Per la impresoj de tiu-ĉi sanga tragedio, kiu pasas
tiel proksime de ni, ke ni sin sentas kvazaŭ ĉirkaŭitaj per densa, sufoka, sanga atmosferô, plena je
l' homaj suferegoj. Krom tio, preskaŭ ĉiu el ni havas
iun proksiman, karan, parencan, partoprenantan
en tiu-ĉi masa hommortigado. Mia propra sola
parenca frato, subkapitano de dragona regimento
ankaŭ partoprenas en tiu-ĉi sanga batalo kaj mi
preskaŭ ĉiani vivas sub la premado de la demando :

« Lti li estas viva ankoraŭ, aü ne ? » Krom li mi
havas multajn bonajn konatojn kaj unu tre proksiman amikon, partoprenantajn en la milito. Kaj tiel
same povas diri preskaŭ ĉiu Rusa homo, - kaj,
kredeble, ankoraŭ Japana homo ; ĉiu havas inter
batalantoj aü fraton, aŭ filon, aŭ patron de familio.
Kontraŭvole en la animo sin levas malnova, sed gris
nun ne solvita demando : «ĉu estas necese tra sovag a
maniero solvadi internaciajn demandojn kaj ĉu la
demandoj mem estas efektive tiel gravaj por la
feliĉa vivo de batalantaj flankoj, ke oni ne devas
domaĝe elverŝi por ilia solvado la tutan maron de
homa sango ? » Mi scias, mi komprenas, ke similaj
dei,aandoj estas vanaj, ke ili, eble, jam tedis al la
societoj, sed kiam vi vidas preskaŭ Ĉlutage la tutajn
vicojn de senmove kuŝantaj sangigitaj homoj kun
palaj, suferaj vizanoj, portataj ĉiutage sur la porti
loj tra la urbo estas tre malfacile sin deteni de tiaj
« vanaj » nialutilaj konsideroj. Mi ofte ricevadas
leteroju de la militkampo de mia frato kaj de mia
amiko. Jen estas kelkaj linioj el la unua letero de
mia frato, skribita de li en la unuajn tagojn de lia
alveno al la loko de batalado : « 28 de septembro mi
aliĝis al mia regimento en la momenton de batalo.
-

-
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Alproksimiĝante al la pozicio, mi vidis malfacilajn
tabulojn de transportado de l' vunditoj : facilvunditaj
iradis memstare, senhelpe, kelkaj el ili sin apogadis
sur la pafilojn, kaj, lamante, iretadis al difinitaj
hospitaloj (malsanulejoj) aŭ al fervoja stacidomo ;
aliaj, vunditaj en brakon, kapon aŭ ŝultron iris vigle ;
kelkaj havis eĉ kontentajn vizaĝojn kredeble pro
tio, ke ili tiel kompare malmulte ekpagis por la
evito de la morta danĝero ; estis tiaj, kiaj havis
fieran elvidon, entute oni povis observi plej diversajn
nuancojn de homaj sentoj sur la vizaĝoj de vunditaj
soldatoj. Sed jen montriĝis la vico duradaj veturiloj ;
jen la tuta vico haltiĝis, ĉar en la antaua duradveturilo de unu vundito forfalis la bandaĵo kaj oni
devis lin transbandi : oni sidigis lin sur la teron, du
kondukantoj lin subtenadis, la « frato kompatanta »
lin transbandas, la malsanulo estas vundita en la
ventron. Lia kapo senforte dekliniĝis malantaŭen,
la okuloj estas duonfermitaj, la malsana paleco
kovras la tutan vizaĝon kaj la dentoj estas forte
kunpremitaj. Nenia ĝemo, kaj nur la esprimo de
vizaĝo montras la suferegon. En la fino de tiu-ĉi
sama veturilaro nlovlĝas kvarrada simpla veturilo,
en kiu sidas 5 vunditoj ; unu el ili frapegis min per
sia vido, lia malsupra makzelo estis dispecigita ; la
sango senhalte fl uas tra la bandaĵo sur lian veston
kaj li mem sidas kun senpense fiksita en unu punkton
rigardo, tenas en la dekstra mano ian sangigitan
bulon de ŝtofo aŭ de vato kaj ofte, ofte kaj regultempe altuŝigas tiun-ĉi sangan bulon al sia disbatita
makzelo ; oni povas vidi, ke la doloro estas akra,
turmenta, kaj ke li apenaŭ sin detenas de la ĝemoj
kaj krioj... »
En alia loko de la sama letero li priskribas la
scenetojn, kiujn li ekvidis pli malproksime, en la
sama rajono de batalado : « Jen alflugis kaj eksplocliĝis malainika bombo kaj tuj falis unu nia artileria
soldato, forte vundita ; alia soldato en tiu-ĉi sama
momento iel strange, kvazaŭ konvulsie fleksis kaj
kaptis per ambaŭ brakoj unu sian piedon kaj
komencis sur alia piedo salteti flanken ; trasaltinte
ĉirkaŭ 20 paŝoj, li ankaŭ falis sur teron... La piedo
okazikis vundita... »
Per sekvantaj vortoj li priskribas la kampan
kuracistan punkton : « Negajan tabulon prezentas
kampa kuracista punkto, kiun mi vidis iom poste
tiun-ĉi tagon: iom flanke de la vunditoj kuŝas sur la
maldika tavolo de « gao-ljano » (*) jam mortintaj
militistoj ; mi kalkulis sep mortajn. En kelkaj paŝoj
de tiu-ĉi loko estas elfosita granda kavo kaj du sanitaroj trenas je l' manoj la mortintojn al la kavo,
apud kiu staras la pastro. Kiam ĉiuj mortaj estis
kuŝigitaj en la kavon, la pastro tralegis mallaùte
mallongan preĝon kaj la sanitaroj superŝutis la
kavon per tero... kaj ĉio estis finita... dume la pafilegoj kaj pafiloj daŭrigis ambaŭflanke preparadi
novan materialon por similaj kavoj....»
Post la ricevo de tiu-ĉi letero pasis jam preskaŭ
tri monatojn, kaj tiu-ĉi okupado daŭriĝas ĝis nun,
*) hoka Ĥina kultura kreskaĵo tre disvastigita, havanta
grandegan signifon en ekonornia vivado de Mandĵura vilaĝa naro; tiu-ĉi herba kreskaĵo servas kiel nutraĵo por homoj, nutraĵo por ĉevaloj, bovoj kaj azenoj, la trunketol de gao-]lano
estas uzataj kiel hejtaĵo kaj oni uzas ilin ankaŭ en konstruaĵojn por kovri la tegmentojn de domoj kaj por la bariloj.
1;ntutc gao-ljano estas plcj grava universala kreskaĵo en la
mastraĵo de Mandĵura vilakano.

kvankam la lastan tempon ambaŭ armeoj staras nun
kontraŭ alia tute senfare ; ambaŭ preskaŭ duonmi
lionaj kaj prepariĝas por la batalego, kiu devos,
terurigi la mondon. Dume-do, (*) ĝis la komenco de
estonta masa batalo, la militistoj de ambaŭ flankui
interŝanĝas maloftajn pafojn kaj okazajn atakojn (10
malgrandaj volontaj partioj. La rilatoj fariĝis tri
strangaj kaj originalaj. Nn kelkaj punktoj la malarnlkoj staras tiel proksime unu de la alia, ke estas eble
aŭdi la voĉojn de malamikoj, kaj la soldatoj sin
amuzas iafoje per plej fantaziaj manieroj : ekzemple,
ia Rusa soldato elŝovas supren el sia pafilista lon ►kavo sian manon ; la Japanoj tuj pafas eu ĝin; se hn
mano estas vundita, Rusoj montras ruĝan flageton
se ne, tio estas se la Japanoj ne trafis, Rus,
montras blankan flageton. Post tio-ĉi la Japann
soldato elŝovas supren la brakon kaj Rusoj tuj pafa
se rezultato estas prospera, tio estas se la brako
Japano ricevis vundon, la Japanoj montras rukaii
ili montras blankan. Iafoje L
flageton, se ne,
malamikoj militistoj interŝanĝas per la leteroj, skrt
bitaj en Rusa lingvo, ĉar multaj Japanoj scias Rusai,.
lingvon; iafoje eĉ konatiĝas persone, interŝankrsti
la papirosojn, la fotagrafaĵojn...Tiaj faktoj plej boni
montras, ke la milito estas io arta, ke ĝi ne estas 14
sekvo de reciproka popola kolcrego; ne, kontraŭa
kiam niaj soldatoj kaptas Japanajn, ili rilatas al ili
plej bonaniine; tiel same rilatas reciproke niaj kq^
Japanaj vunditoj, kuŝantaj en niaj malsanulejoj
Tamen, malgraŭ ĉio dirita, baldaŭ denove komen.
ciĝos inter ĉi-tiuj homoj terura bestsimila mortis
batalo, kaj kiam vi ricevos ĉi-tiun leteron, kredehl
jam centoj da miloj de homoj, vivaj kaj sanaj
nuna momento, plenigos per siaj sangigitaj malviva
korpoj la tombajn kavojn en \iandĵurujo.
Kaj la vagonaroj ĉiutage veturas, veturas 1
Rusujo, plenaj je soldatoj, pafilegoj, ĉevaloj kaj ah
militiloj; kaj tiu-ĉi senĉesa rivero de homaj vivi
homa sano, energio kaj juna forto fluas ĉiutag
ĉiunokte jam dek monatojn kun sola stranga cell
aŭ mortigi, aŭ esti mortigita... Tia sama rivero ^l
homaj ekzistaĵoj fluas de la alia flanko el Japanta,
kun la sama celo.
En tiu-ĉi milito estas ankoraü une cirkonstanc .
kiu faras ĝin ankoraŭ pli kruela ; tio-ci estas 1
sorto de Mandĵura loĝantaro en la loko de batait , i
ili perdis ĉion: iliaj domoj estas detruitaj tute 1 ,,
fine, iliaj kampaj semaĵoj ekstermitaj, ilia li elit,
brutaro estas tute forprenita per militantoj, kaj i ++
ili mem restis senhejmaj, sen rimedoj por vivi, po.
nutri sin mem kaj sian malsatan infanaron. Ili vento
das nun en urbojn kaj serĉadas la angulojn, kie tié
povus pasigi la vintron kaj sin savi de la front+ga
kaj de l' malsata morto.
Tie-ĉi formiĝis Rusa societo por helpi laŭfortr w[
tiu-ĉi malfeliĉuloj ; mi aŭdis ke tia Japana ei
Eŭropa societo formikis en Iukeo kun la sama calai
— sed ĉu povas multe fari tiuj-ĉi malfortaj soeicto j
Kvankam nur tiuj-ĉi du popoloj, t. e. d. Ruso) M id
Japanoj, estas kulpaj en la malfeliĉo, katizita l++
ilia batalo al la Mandĵura loĝantaro, — seci eu sni*s.e
momento la forto de Rusoj kaj Japanoj estas itd•' ,,
--

}

,

,

( *) Dume-do, formo ofte uzita de la skribanto; kvunh .
gajnas ion:ete stranga ni konservas ĝin, la leganto koni!
facile la sencon kiu egalas la vorton « dume ». (A
redakcio).

Plene englutitaj per la batalo mem ke ili ne povas,
malgraŭ la deziro. helpi en sufiĉa mezuro al la
.nfenditaj per ili Ĥinanoj. Jen kie estas la larĝa
kampo por hoinara kompato, kaj kristana Eüropo
Povus tie-ĉi montri la altan ekzemplon de nobla
Helpo al senkulpe suferantaj homaj. ekzistaĵoj. Difinante proksimume la kvanton de Eŭropa lokantaro
,i•irkaŭ 4(X) milionojn de homoj (kun F,ŭropa Rusujo),
kaj supozante ke nur unu dekona el tiŭ-ci nombro
povus partopreni en la oferado, kaj ke ĉiu oferanto
meze donos nepli el unu duonfrankon, kolektg,os la
sumo ĉirkaŭ dudek milionoj frankoj, se prosperos
kolekti eĉ unu duonon de tia sumo, t. e. nur dek
milionojn de frankoj, estus eble serioze subteni
tlutne la tutan jaron preskaŭ ĉiujn senhejmigitajn
.\landjurajn vilaĝanojn. Ni povu komenci ĉi-tiun
aferon kaj kun la espero ni atendu bonajn rezultatojn, kiuj montros, ke Eŭropo ne vane portas la
nomon « kristana. ».
Sajnas al mi ke plej bona vojo por venigi tian
monon al la manoj de l' suferintoj estas disdonadi
la monon tra la kristanalEŭropaj misiistoj, logantaj
Preskaŭ en ĉia granda Hina aŭ 11•'Iandĵura urbo. La
granda kvanto de l' suferintoj venis en urbon Ibiukden kaj aliaj, proksimaj al vlukden urboj — Tjelin,
_Kajuau kaj aliaj — kaj en ĉiuj nomitaj urboj loĝas
l rancaj kaj Anglaj misiistoj. Sendube ili ne rifuzos
preni sur sin la zorgon disdonadi la oferatan monon
ul malfeliĉaj senhejmuloj. Se vi mem, kara frato,
konsentas ĉi-tiun ideon, ne rifuzu helpi al kia disvastigado en Eŭropa societo per la gazetaro, kiu
sendube volonte transpresados necesan alvokon.
l'or la komenco mi sendas tie-ĉi du rublojn (5.30 fr.)
kaj esprimas plenan pretecon servi, kiel perulo en
la transsendo de l' oferaĵoj al la misiistoj, inter kiuj
mi havas kelkajn bonajn konatulojn.
Se tiu-ĉi propono efektivikos kvankam en unu
eentono de supozita mezuro, t. e. se prosperos
kolekti nur cent milojn de frankoj, ni povos sin teni
feliĉaj ke estas farita vere bona internacia afero,
kaj fieriĝi, ke ĝia komenco apartenas al nia lingvo,
/nniernac/a Esperanto.
Kelkajn vortojn mi deziras diri pri la esperoj je
l,t disvastig- ado de Esperanto tie-ĉi, en nia urbo
i = larbin. Tamen antaŭe mi diros kio estas urbo
I l arbin. Tiu-ĉi nova urbo, ekzistanta nur de kvar jaroj
konsistas el tri partoj : le Malnova Ĥarbin « Starij
I l arbin », 2e Nova Ĥarbin « Novij Ĥarbin », 3e Ĥarbin-Haveno « Ĥarbin Pristanj ». La tria parto. t, e.
l l arbin Pristanj kuŝas tute apud la bordo de la rivero
Sungari granda plenakva rivero, servanta kiel bona
vojo por multenombraj vaporŝipoj. Per tiuj-ĉi vapor*ipoj apartenantaj en plej granda parto al la societo de Ĥina-Orienta fervojo, estis alportita grauTega kvanto da materialoj por la konstruado de
fervojo : la relojn, la arbaĵon, la cementon, la vitron,
najlojn, vaporilojn, kaj tiel plu. Dank' al tiu cirkonstanco, sur la bordo de tiu-ĉi rivero, en la punkto de
h.tltiĝo de vaporŝipoj rapide ekbolis la vivo, tien«' i tuj altirikis privataj komercantoj kaj tiamaniere
Ire -ĉi formiĝis baldaŭ malgranda komerca urbeto,
tre vivplena. La tuta lokaĵo estis por fervoja administrantaro regule displanita, kaj post du jaroj la
placo de une kvadrata kilometro estis kovrita per
densa amaso de domoj, dometoj, butikoj, magazenoj,
metiejoj, hoteloj, « kafe-ŝantanoj », komercaj kontoroj k. t. p., aperis eĉ unu teatro kaj unu cirko. En
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nuna momento, Ĥarbin Pristanj prezentas per si tre
vivan urbeton, ĉirkaŭ de kvadrataj kilometroj de
spaco, kun granda kvanto da bonaj grandegaj duetaĝaj ŝtonaj domoj, kun multego da privataj metiejoj, fabrikoj, kun kelkaj gigantaj vaporaj sesetaĝaj
farunmuelejoj, kun multego da bone aranĝitaj gastdomoj, publikaj ĝardenoj, kaj tiel simile. Estas nur
unu manko, tre serioza : Ĥarbin Pristanj kuŝas sur
la loko tre malalta, negarantiita kontraŭ granda
superakvo de la rivero, dank' al tiu-ĉi cirkonstanco
la fervoja administrantaro elektis por la estonta
granda urbo « Ĥarbin » alian multe pli altan lokon,
en tri kilometroj de la bordo de Sungari, tiu-ĉi loko,
tre larĝa. estis regule displanita kaj ricevis la nomon
« Novij Ĥarbin ». Tie-ĉi la fervoja administrejo
komencis konstrui « ĉiamajn » ŝtonajn domojn por
la fervojaj servantoj, grandegajn domojn por la
fervoja administrejo (nun jam finita kaj okupita),
por komercaj lernejoj, teknikaj lernejoj, fervojaj
societaj kunvenoj, malsanulejoj, grandegaj domoj
por fervojaj militgardistoj kaj tiel simile. En nuna
momento « Novij Ĥarbin » prezentas per si belan
grandan urbon kun multego da belaj ŝtonaj domoj
konstruitaj en « style moderne », kun larĝaj, rektaj, pavimitaj stratoj kun belaj magazenoj k. t. s.
Kelkaj domoj, kiel ekzemple la domo de fervoja administrejo, konstruita en tre bela kaj severa nova
stilo, tuta en natura ŝtono, enhavanta pli ol 15000
kvadratajn metrojn de interna spaco, sendube
turnus sur sin la atenton en ĉiu granda Eŭropa
urbo. Tre belaj ankoraŭ estas la konstruaĵo de ĉefa
stacidomo, de teknikaj lernejoj, de urba gastdomo
kaj aliaj ; multaj el ili estas lumigataj per elektra
lumo. En la urbo iradas publikaj aŭtomobiloj, eliras
ĉiutaga gazeto « Ĥarbina Sciigisto » (Ĥarbinskij
Vjestnik), duonoficiala, kaj de la la Januaro de
1905 komencos eliradi dua gazeto, ankaŭ ĉiutaga,
sed tute privata ; en urbo ekzistas kelkaj privataj
presejoj. El tiuj-ĉi nemultaj vortoj, vi povas ricevi
kelkan proksimuman komprenaĵon pri la urbo Ĥarbin. Mi forgesis diri ion pri « Malnova Ĥarbin »
(Starij Ĥarbin) ; ĝi estas la punkto kie haltiĝis kaj
loĝiĝis unua grupo de inĝenieroj, yenintaj tien-ĉi
sep jarojn antaŭe por konstrui la Hinan-Orientan
fervojon ; tiu-ĉi loko sin trovas en la distanco de
31 2 kilometroj de la bordo de la rivero Sungari
sur la rekta linio, iranta de la Ĥarbin-Haveno al
Nova Ĥarbin, tiamaniere Nova Ĥarbin sin trovas
inter Ĥarbin-Haveno kaj Ĥarbin Malnova. Dume la
konstruado de Ĥarbin Nova, Malnova Ĥarbin servis kiel loko de loĝado de tuta fervoja-konstrua administrantaro kaj servantaro, ili logis en « tempaj »
domoj, konstruitaj el nebruligita briko. En nuna
momento, kiam la fervoja administrantaro transloĝigis en novan urbon, Malnova Ĥarbin estas loĝita
precipe per privata neriĉa loĝantaro kaj per tiuj
fervojaj servejoj kaj servistoj, por kiuj ĝis nun ne
estis pretaj la « ĉiamaj » domoj en nova urbo. En
Malnova Ĥarbin komencas disaĉetadi la teron multaj privataj personoj ; oni konstruis tie kelkajn malgrandajn fabrikojn kaj metiejojn, tie loĝas kelka
parto de fervojaj militgardistoj kaj tiamaniere Malnova Ĥarbin ludas la rolon de « apudurbo » ; ĝi
estas nun unuigita kun Nova Ĥarbin per bona pavimita rekta vojo, laŭ kiu iradas publikaj aŭtomobiloj
de unu privata kompanio, veturigantaj la publikon
inter Nova kaj Malnova Ĥarbin. Kompreneble ambaŭ
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tri punktoj, t. e. Nova, Malnova Ĥarbin kaj ĤarbinHaveno estas ligitaj inter si per telegrafo kaj telefono ; la lasta ekzistas en ĉiu pli ail malpli signifa
dormo. En nuna momento, ĉi-tiuj nomitaj punktoj
komencas jam unuis,,ri per konstruita nova domaro,
kaj inter Nova urbo kaj Haveno nun jam ne restis
malplena spaco ; la strato, kunliganta tiujn-ĉi du
punktojn estas jam en tuta sia longeco ambaŭflanke
okupita per privataj domoj de diversaj signifoj
magazenoj, metiejoj, gastdomoj. k. t. s. Kompreneble, tute ne ĉiuj gastdomoj kaj magazenoj estas
« belaj », sed tamen ĉiuj havas pli aŭ malpli konvenan eksteran elvidon kaj la vivo ĉie bolas kaj sur
kelkaj ĉefaj stratoj estas ĉiam tioma movado de
veturiloj kaj piedirantoj, ke vi sentas vin kvazaŭ
en ia granda Eŭropa aŭ Amerika urbo. Al ĉio dirita
oni devas aldoni ke oni kalkulas nun en Harbin
ĉirkaŭ sesdek milojn da loĝantoj.
Kaj jen en tiu-ĉi urbo mi intencas nun komenci la
propagandon de nialingvo. Cetere, mi jam komencis,
sed en malgranda rondeto, kaj nenion faris por pli
larĝa publika disvastigado. Nun la intereso, aperigita por nia lingvo per kelkaj miaj bonaj konatuloj,
kunservantaj inĝenieroj, igis min tuj preni la zorgon
pri pli 'larĝa propaganda agado, kaj mi decidis
antaŭ ĉio organizi tie-ĉi la disvendadon de lernolibroj esperantaj. Por tiu-ĉi celo mi vizitis lokan
librovendejon, apartenantan al S-ro Rovenskij,
inteligenta homo, kaj eniris kun li en kunsenton, ke
li akiros kaj ĉiam havos en sia magazeno la. esperantajn eldonojn por ellernado de lingvo, kaj mi
prenos sur miri la zorgon anoncadi pri tio-ĉi de
tempo al tempo en loka gazeto. Mi esperas ke la
afero tie-ĉi iros dume la milito ne sen sukceso, kaj
post la milito kun bona sukceso.
Nun jam estas kelkaj homoj, tre sin interesantaj
per nia lingvo, jam skribintaj al doktoro Zamenhof
pri la elsendo al ili de lernolibroj, vortaroj kaj
ekzercaroj kaj esprimintaj al mi la kunsentojn
aranĝi tie-ĉi esperantan rondeton. Se la afero iros
pluen tiel-do sukcese, mi elklopodos la rajton fondi
tie-ĉi oficialan filion de la societo « Espero ».
Antaŭ unu semajno mi skribis al doktoro Zamenhof leteron en kiu mi detale priskribis la kaŭzojn,
malhelpantajn al mi dume lastaj kvin jaroj sin okupi
serioze per disvastigo de nia lingvo. Efektive, kruela
fatala sorto senĉese persekutis min dume la lastaj

jaroj de mia vivo kaj ne donas al mi la eblecon pli
aŭ malpli « fonde » aranĝi mian vivon ; vere, durit•
lastaj kvar jaroj mi jam la duan fojon suferas kuna
kun mia familio de la plena runuigo de mia hejma
dank' al militoj. Unuan fojon mi perdis ĉiun mian.
havaĵon dank' al Ĥina kontraŭeŭropa ribelo ku j
post kelketaga batala sindefendo estis devigita
forkuri kun mia familio en unu sola vestaĵo el urb.
Tjelin en Ĥarbin'on parte per piediro, parte
rajdante kaj dume dekdutaga vojaĝo sep fojojn sin
defendi proprarnane kontraŭ masaj atakoj de Hi ll a)
ribelantoj kaj soldatoj. Tiam tuta mia havaĵo, rein
tinta en Tjelin (en meza l'landĵurujo) pereis por mi,
Post tio, dume du jaroj mi havis en nenia loko fou.
dan hejmon kaj loĝis duondise kun mia familio en
kelkaj punktoj,-nenie pli longe ol ses monatoj. l"inu
mi fondiĝis en urbo Dalny, kaj revis aranĝi siait
vivadon laŭ « hobia » maniero, t. e. kun ĉiama
laŭeble agrable aranĝita loĝejo, — sed, ho ve ! ni
par longa tempo.... La tondraj sonoj de pafilefi.+
denove forpelis mian ĵus venintan familion kaj
veturi Rusujon, forĵetinte tutan nian havajon, kiu
kostis al ni tiom multe, ĉar ni elspezis tutan niait
ŝparaĵon por ĝin aĉeti. Post forveturo de mia fami.
tio rili transveturigis kun grandega] malfaciia1'1
nian malfeliĉan propaĵon en Port-Artur'on, kaj muni
lokikis tie por helpi al « Rus• a Kruco », ĉar niaj pli
vataj profesiaj okupadoj, per kiuj mi intencis subte
nadi mian vivon, ĉesiĝis subite dank' al milito, kij
mi vivis en Port-Artur'ogis la mezo de Aprllp
(novastile), kiam la fervoja administraro alvokio
min per telegramo el Port-Artur'o kaj propou
al mi la laboron en Harbin'o. Kaj denove tuta tU
proprajo pereis en Port-Artur'o, kiu antaŭ nelou
falis. Denove mi devas aranĝi mian hejmon, Ĉar
Port-Artur'o mi venis nur en unu surtuto, supoza
reveni Artur'on, sed tio-ĉi ne prosperis al mi, t
Artur'o baldaŭ estis fortranĉita, kaj ĝri tute t
ekzistas, ĉar ĝi estas sendube dispecigita per lm
boj...
Mi finas la leteron, kara frato. Se vi dezirnr,,
povas ĝin presi en « Belga Sonorilo ». Se mi 1i,1'
la tempon mi skribados ankoraŭ al vi neunulol
dume-do premas vian manon kaj restas,
,

Niaj legantoj trovos, en la partoj de la letero de
L. de I3eaufront kiujn, kun permeso, ni ĉerpas el
« L'Espérantiste », opinion kiu estas respondo al
kelkaj neoportunaj kritikoj pri vortfarado kaj elekto
de radikaj vortoj.
Ni jam vokis atenton de la l- sperantistoj al la
danĝero kiu minacas nian aferon... hodiaŭ ni estas
feliĉaj ricevi certigon de nia diro.
Prudenteco kaj ĝentileco estas tre necesaj ecoj;
ni esperas ke nenia samideano intencas forgesi tion.
La letero de la Prezidanto de la Societo Franca
por la propag ando de Esperanto estas adresita al la
redakcio de « Lingvo Internacia » kaj tiel ricevos
vastan publikigon :
Diversfoje mi legis en Lingvo Internacia kritikojn

Zamenhof ne vidis aŭ blinde aprobis. Karaktere kaj
sen ia timo mi ĉiajn akceptis, akceptas kaj akceptos
la plenan respondecon pri miaj agoj, diroj kaj skriboj. Sed oni komprenos, ke mi akceptas tiun ĉi
respondecon nur en la mezuro, laŭ kilt mi ĝin meritas. 'Tial mi devas tie ĉi ripeti, ke nenian vorton, ne
•cĉ unu, nenian Iornion, ne t'ĉ unit, mi metis en
illiajn librojn de la Kolekto aprobita sen la certa,
certega ekzameno kaj aprobo de Dr° Zamenhof.
Tion mi povas pruvi al ĉiuj per centoj da paĝoj
kuŝantaj ĉe mia hejmo.

,

Via kore sindona
Nin;or.^ J KAZI-GIREJ.

neoportunaj kritikoj.
Sro

61

LA BELGA SONORILO.

LA BELGA SONORILO.

pli-malpli justajn aŭ ĝustajn pri punktoj de l' vet k
kiujn la unua mi faris por utili al la franca Espes
tistaro kaj al la kritikintoj mem, kiuj lernis la Itmi
se ne tute, almenaü parte, dank' al ili. Gis min
silentis kaj lasis diri, tiel ke se hodialt mi ur.lir. ti
fuzeblan rajton, mi plenig us unu tutan num(•i utt
detala respondo. Mi tre kredas, ke tiam oni L
status kelkan malfortecon en kritikoj, kiuj
ŝajnis tre fortaj al la aŭtoroj. Sed, venante n.
nutri diskutadon, kiun mi ĉiam tre bedaŭris en
ĵurnaloj kaj eĉ proklamis danĝera, mi agus tiam
sekveee.
Aliparte mia eterna silentado povus kredis
kelkaj, ke mi ne respondas pro tio sola, ke M
povas respondi. Kaj, fakto pli grava, oni pentu
vere mi metis en miajn librojn aferojn, kisi»

Oni vidus kiel skrupule mi evitis prezenti ion
I3eaufront'an sub la aprobo de Zamenhof. Konsiderante lin kiel almenaŭ la plej kompetentan el ĉiuj
l?sperartistoj, mi ĉiam pliamos liajn vortojn, formojn,
klarigojn ol ĉiujn aliajn kaj, eĉ se mi havus preferon
kontraŭan, mi ĝin forlasus antaŭ modelo donita aŭ
konsilita de nia majstro. 1Ii tiom pli volonte tiel
ekster la kampo tekniagos, ke mi ne vidas kial,
ka —, mi ne konfidus al la kreinto de Esperanto pri
unu detalo, kiam ni konfidas al li pri la tuta cetero
de la lingvo kaj ni eĉ prokiamas lin genia pro tiu ĉi
tuta cetero. Cu do la nekreintoj de Esperanto povus
kredi, ke ili estas pli kapablaj ĝuste juĝi kaj trovi
pri la lingvo ol la kreinto mem? Aŭ ĉu ili vere
opinius, ke plezure kaj senatente ni a majstro povus
renversi per unu mano, kion li konstruis per la alia ?
--

Mi altiras la atenton de la amikoj al la jena penso :
Nun la mondo ankoraŭ Inalŝatas nin pli-malpli; sed
tre certe venos tago, en kiu pro niaj konstantaj kaj
ĉiam pli grandaj progresoj Ti nin ne mak%atos plu.
Tiam malamikoj ellernos Esperanton ne por ĝin
subteni, sed por ĝin renversi. Ili do atente tralegos
niajn ĵurnalojn kaj ni povas esti certaj, ke ili tre

zorje kolektos kontraŭ ni la riproĉojn aŭ mallaŭ-

dojn, kiujn ili tie renkontos pri multegaj punktoj de
nia lingvo. « Strange, ili diros, tiuj homoj ĉiutone
kantas la bonegecon de sia lingvo, kaj tuj de ĝiaj
unuaj tagoj, ili konstante plendis pri tiu aŭ alia
punkto en ĝi. Si vi ne kredas al ni, legu iliajn gazetojn kaj vi trovos ĉe kelkaj el ili riproĉojn sufiĉe
multajn kaj fortajn por deturni ĉiun saĝan homon
de la lerno de tia lingvo. Metu la kritikojn de Petro
apud la kritikojn de Paŭlo, la mallaŭdojn de tiuj ĉi
flanken de la mallaŭdoj de tiuj, kaj vi konstatos, ke
la Isperantistoj ĉiam plendis pri sia lingvo, ke per
tiaj multegaj kaj senĉesaj plendoj ili faris ridinda
sian certigon pri la bonegeco de Esperanto kaj
fakte ĝin kondamnis publike. Ili do estas tute nekompreneblaj, kiam ili kurakas proponi al la mondo
sistemon, pri kiu ili ĉiam malpacis inter si kaj skribis
niem tiamaniere. »
Kion ni tiam respondos je tiu rezono ? Ĉ.0 simpla
neo sufiĉos por detrui ĝian videblan fundamenton
kun ĝia ŝajna vereco? Kaj ni ne kredu, ke niaj
publikaj diskutoj kaj eĉ disputoj pri la lingvo ne
eliros el la rondo Esperantista. Ni ankaŭ plene
erarus dormante trankvile pro la bona intenco, kiu
ĉiam inspiris kaj ankoraŭ inspiras ilin. Certe, neeviteble, fatale ili estos konitaj de niaj malamikoj,
kiuj ne serĉos, ne komprenos la intencon, sed
ekspluatos la fakton kontraŭ Esperanto. Pro leteroj,
kiujn mi ricevis, mi jam povas certigi, ke kelkaj sin
preparas por ilin uzi en la favora momento. Cu do
ni daŭrigos elforĝ•i kontraŭ ni la plej potencajn
armilojn por nin ataki kaj bati en la venonta tago
de 1' granda batalo ?

L. nn BEAUFRONT,

Prezidanto de la Societo franca por
la propagando de Esperanto.

•

,C'efero de Zokforo e. Zamenhof.
La ĵurnalo «Lingvo Internacia » ricevis la sekvantan leteron de nia estimata Majstro :
En la komenco de januaro, mi ricevis de mia milita
estraro la ordonon forveturi al la milito? Iaudĵurujon
kiel kuracisto; poste, pro la malforta stato de mia
sano, oni min liberigis de tiu ĉi devo, kaj mi povas
nun trankvile dailrigi mian laboradon por nia afero.
Pro la alvoko kaj poste pro la liberiĝo mi ricevis de
ĉiuj flankoj tre multe da varmege amikaj kaj bonde-

ziraj leteroj. Ne povante respondi al ĉiuj aparte, mi
permesas al mi nun esprimi publike mian plej koran
dankon al ĉiuj miaj amikaj korespondantoj.
Ĉar multaj personoj intermiksas mian nomon kun
la nomoj de miaj fratoj, kiuj ankaŭ estas kuracistoj
kaj esperantistoj, tial
por averto de ĉia malkompreniĝo — mi devas sciigi, ke la nomoj de miaj du
fratoj, kiuj trovikas nun en la milito estas Leono kaj
—

Alek sana'ro.

Lunovino LAZARO ZAMENHOF.

éra la monda &speranfisfa,
Nova ĵurnaleto aperis en la Esperanta ĉielo, modesta ĵurnaleto al kiu ni deziras bonvenon kaj kiu, ni
esperas, pligrandikos baldaŭ ĉar ĝi naskiĝis meze Esperanta centro tre agema. Ĝiaj baptopatroj baptonomis ĝin : La A1ĝera stelo ; ĝi aperos cluonmonate kaj estas direktata de junuloj, ĝi celas, interalie,
A travers le Monde Espérantiste.

Dwars door de Esl,erantische wereld.

Un nouveau 'petit journal a paru dans le ciel Espérantiste,
'modeste petit journal à qui nous souhaitons la bienvenue et
qui, IlOuS l'espérons, grandira bientôt car il est né au sein d'un
.centre Espérantiste très actif. Ses parrains Vont baptisé :
L'étoile Algérienne; il paraîtra bi-mensuellement et est dirigé
par des jeunes ; il vise, entre autres choses, à faire connaître

L'elu nieuw klein bla(' e is iu. den Tsst ra/alist ken hemel veisclteuen, een uederig kleiir blad/e welk wij rcrzr'elkomen en dal.
liepen wij, 1✓elhaaasi -al ve /ooten, ',van/ bel is çebol en in den
schoot van een zeer werkzaain Lsper anliscla. midden. Zijne pelers
hebben liet « 1h' Algeriaansclae .Sler » izcdoopl ; het zal twee maal
le maande verschijnen en wordt opgesleld dooi jonken ; Irel berjl,
-
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diskonigon de Alĝerio, de ĝiaj vidindaĵoj, pejzaĵoj, ĉarmoj, k. t. p. Direktoro Barthélemy Bals, administranto Louis Landes ; adreso 57, rue d'Isly, Alger ; kosto de la Jara abono 3 frankoj (Francujo 2.50 fr.)
« Espero de Katalunjo » estas titolo de alia nova jurnaleto, presita de L. Lamiot, en Ceret (Orientaj
Pireneoj, Francujo) kaj tute skribita en Katalunja idiotno. La ĉefa artikolo traktas « la llengua ausiliar
internacional » ĝi enhavas ankoraŭ « primera lliço d'I;speranto » kun « exercici de Ilegir » kaj nomaron
de « llibres y llibretes! » Ni deziras ke sukceso kronigas la penojn de ĝiaj fondantoj, plenaj je suda
entuziasmo.
Bonan ekzercaron en Gernlana lingvo eldonis STO J. Borel sub titolo : Alosilo de la plena lernolibro
(Schŭssel zum Vollstiindig€tl Lehrbuch), kiu estas traduko de la ekzercoj de alia libro de tiu agemst
aŭtoro ; tiel la profesoroj ricevas bonan kaj facilan helpon. La « Slosilo » kiel la « Lernolibro » estas
aprobitaj de Dr° Z,amenhof.
La sindonema prezidanto de la Societo « Esperanto » en Keighlev (Anglolando), SY° Jozefo Rhodes,
entreprenis kolekton de Esperantaj rimoj, tre pacienca laboro kiun plenumis tre lerte nia simpatia amiko.
Ni rekomendas la « Vortaron de Esperantaj rimoj » al ĉiuj poetoj, ili povos pli facile agordi sian liron kaj
nin ĉarmi per siaj ensorĉaj akcentoj.
Doktoro Saquet, prezidanto de la Esperantista grupo el Nantes (Francujo) publikigis bonan montron
de la demando Esperanta en la Bultenoj de la Akademia Societo de la « Loire-Inférieure ». Tiun artikolon
li eldonis en aparta broŝuro por la propagando.
Dr ' Saquet prezentis ankaŭ al la supredirita Akademia Societo la celon de la Delegacio por la enkon•
duko de ia helpanta lingvo ; li sukcesis, la Societo aprobis Esperanton kaj nomis l)r°' Saquet delegito.
**
Niaj Francaj samideanoj daŭrigas sian energian propagandon ĉe la ĉiut<agaj ĵurnaloj. Fn ĝia numero
de la 19a de Februaro, le « Voix du Peuple (Voĉo de 1'Popolo) raportas pri la lingvo kaj kia utilo.
La 26.n1 de Februaro, SYU Th. Cart faris sian dialogan parolndon en la urba domo de Saint-!1landé, apud
Parizo, kaj tre bone sukcesis ĉar ĉirkaŭ 600 personoj alestis al tiu originala parolado kaj konvinke aplaft.
dis la simpatian parolinton. Jos. JAMIN.
'Algérie, ses curiosités, ses paysages, ses charmes. etc. On
trouvera dans le texte ci-dessus toutes les indications de prix,
adresse, etc.
« Espero de Katalunjo » est le titre d'uni antre petit journal,
imprimé à Céret (Pyrénées Orientales) et entièrement écrit en
idiome catalan. L'article principal traite de la langue auxiliaire
internationale, il contient encore une première leçon d'F,speranto, un exercice de lecture, une liste de livres et brochures
etc. Xons souhaitons que le succès couronne les efforts de ses
fondateurs, remplis d'un enthousiasme méridional.

.r. * *

buiten andere dingen, voor doel, Algiers le doen kenoen, z ijsre u'on•
(/erheden, zijne landschappen, _:joe bekoorlijkheden, cnv. _)Iers sa.
in den lekst hierboven alle inlicklingen vinden over den prix,
t'buiswijs, enz.
o Espero de Âalalunj• » is' de hoo/i/iu; zaai een amie,•r kir
kladje, te Ceret ( Ooster-1'rrenei ii) gedrukt, en gansc'/i in Kat
laaiisc/ic gewest spraak geschreven. tiet hi^_/da.rtikel behaal.
de' zt'ederlaardsche hulptaal, hel behelst nog eerre eerste les r.
Esperanto, cene lees•oetening, (:cue lijst van boeken en, vinr,•sel- ,
/en, enz. Il ij wegsollen dat bijval de pogingen bekrone van
stichters dip van ecue zuiderl jhe gees/drifl z'crrirld zijn.

***

Un bon recueil d'exercices pour les Allemands vient d'être
édité par M. J. Borel sous le titre cle « Clef du manuel complet »; c'est la traduction des exercices d'un autre livre de
l'actif écrivain ; de cette façon les professeurs recevront un
bon et facile appui. La « Clef » et le « Manuel » sont approuvés par le I)r Zamenhof.
Le dévoué président de la Société « Esperanto » de Keighlev
(Angleterre i, M. Joseph Rhodes, a entrepris de réunir les rimes
Espérantistes, travail de patience, accompli fort habilement
par notre sympathique ami. Nous recommandons le Dictionnaire des rimes de l'Esperanto à tous les potes ; ils pourront
plus facilement accorder leur lyre et nous charmer de leurs
accents enchanteurs.
Le docteur Saquet, président du groupe Espérantiste de
Nantes (France) a publié un bon exposé (le la question Esp&
rantiste dans les Bulletins de la Société Académique de la
Loire-Inférieure. Il a édité cet article en tiré-àt-part pour la
propagande. Le docteur Saquet a présenté aussi à la Société
Académique susdite, le but de la Délégation pour le choix
d'une langue auxiliaire ; il l'a fait avec succès, la Société a
approuvé l'Esperanto et a nommé le docteur Saquet délégué.
x

Eeue goede verzauielia:g oe/enrrr ç en van T)uilschers werd »
langs uilgegereia door :l1. J. Borel onder den titel « .S•entcl r^r
het volledig handboek » ; hel is' de vertaling der oe/i'nin;yen zou f
ander boek raai den werkzamen schrijver; op die wijze zult
leeraars een ,goeden en ,ç -emakkelijkei ^.rlernr ontvangen. De« .■
tel. » en het «Handboek» On door L)e• Zamenhof goedgekeurd.
De iez'erie voorzitter van de .l faalschappi « Esperanto s. Keighlev (Engeland), _'11. Joseph .Rliode.s• hee/t onde,iwiiu..
E',.s frert iilische' r• jniwooiden le verzamelen, b'e'rk L'an geduld, o.
hendigl jk door onzen toegenegen vriend vûllooi(l. ïï', bevelen h
z✓o,/denbLek der Lsperailrsc'/re romen aan al de dichters; ,.
me lier kunnen stemmen en on.s diep
zullen gemakkelijker !mime
hunne belooz.'creide klaskeu behagen.
De dokter .Smnai, voorzitter der Esperanlis•che Groef .,
.1 antrs (f'ï•aikrjki /teeft in de « Bulletins de la Soc'iété Al
niche de la Loire-lntérieurc » ce tte goede verklaring der /
r•aulis(•/ic zaak laten verschijnen. [Ij treeft di/ artikel in .
drukje uitgegeven voor de propaganda. De Dokter .Saque,
ook aan bovengemeld Academirclt Genootschap liet doel ,r
vaardigiug voor den keir.s ceuer /iolplaal voorgesteld;
het ,gedaan viel goed gevolg, de .l faatschappij heef/ het Esjle,
goedgekeui(t en den Dokter Saque/ to/ Afgevaardigde benoem.

Nos partisans 'français continuent leur énergique propagande dans les journaux quotidiens. Dans son numéro du
19 février, la « Voix du Peuple » de Paris parle de la langue et
de son utilité.
Le 20 février, M. Th. Cart a fait sa conférence dialoguée à la
mairie de Saint-Mandé, près de Paris et a particulièrement
réussi car 600 personnes environ assistaient à cette conférence originale et ont applaudi avec conviction le sympathique
conférencier.
Jos. JAMIN.

**
Onze /'ransche /'artiji' -angers zetteil /rumre hardnekkige
r' . /ar zijn
`i ariraa nil.er (cr
1Onbr
, 114kb,
F'
van d
den 19
da.glladerr , vort
s;•anrta in de dagbladen
« La VV oi:Y du Peuple» van f ar j.s, over de Mal en luxe,
Op 26n Februari hee _l1. Th. (. ar/ zijne voordrac•lil ons/,
van samenspraak gegeven iii lie/ .Sad/tuis z'an .Sa/n/-.I/,(
js, en heeft bijzonder wel getakt, wan/ ongeveer c , ;' •
Parijs,
woonden deze eigenaardige vergadering bij en hebbeír met
gin A,›- den /,'('geaieg ett noordrtschigerer locgcjui('/Il. •

.
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Cirkaiŭ !a Jeongreso.
Baldaŭa starigo de « Centra Komitato ». -- La projektoj de Dr(' Zamenhof.
Rapide alproksimiras la dato de la unua Kongreso Esperantista de « Boulog ru'-.sur-Mer » kaj ĉiutage
la preparado de tiuj iinponantaj festoj kaj ]a sciiĝo de 1' gravaj faktoj tiam okazontaj, pravigas la vortojn
de nia Majstro, Dr° Zamenhof, kiam li skribis al la organizantoj de l' Kongreso :
«'l'in Kongreso havos grandegan signifon, kaj, se la I3ulonjaj Esperantistoj bone aranĝas la Kongreson,
ili alportos al nia afero grandegan servon, plej grandan en la tuta historio de nia afero. »
Mi estas feliĉa ĉar mi povas konigi al la legantaro de « La Belga Sonorilo » kelkajn uediritajn informojn
pri la organizacio de 1' Kongreso.
La Kongreso oficiale daiiros 10 tagojn ; vere, la plej gravaj festoj kaj laboroj tre verŝajne okazos de
1' sabato vespere (5£11 de aŭgusto) ĝis la mardo vespere (8n" de aŭgusto) : dam tiuj ueinultaj tagoj estos
tio la vera Kongreso kaj kunvenos ĉiuj kongresanoj. Dum la restantaj tagoj, oni faros festojn kaj laborojn
malpli gravajn. La programo de l' festoj kaj ekskursoj estos tre plena kaj certe kontentigos ĉiujn, eĉ la
plej tnalkontentemajn.
Kelkaj amikoj min demandis, kion oni aranf;os por ke la kongresanoj facile trovu lokejojn kaj nlanĝejojn; ĉu la prezoj ne fariĝus altegaj okaze de la Kongreso :
En la tuta daŭro de la Kongreso, la kongresanoj povos ĉiam peti konsilojn kaj helpon ĉe ia « oficejo por
informoj ». Tie oni trovos, inter aliaj, la nomaron de 1' hoteloj kaj privataj domoj, en kiuj oni povos lokadi,
kune kun ĉiuj necesaj klarigoj. Oni petos la restoraciojn de la urbo ke ili ĉiutage sendu al tiu oficejo la
manĝokartojtl kun la prezoj por tiea publika elmontrado. Tiuj prudentaj rimedoj ne ebligos ke oni tro
kruele vundu la Esperautistajn monujoju.
Plie, programo de l' Kongreso, en broŝura formato, estos liverata kune kun la kongresa karto al ĉiuj
kongresanoj. En tiu broŝuro oni trovos, krom detala programo, ĉiujn sciigojn necesajn ait nur utilajn por
la kongresanoj, kaj precipe resuman urbkarton kun montro de la « informa oficejo », de l' ĉetaj lokoj, k. c.

Autour tlis Congrès.

Rond het Congres.

Création prochaine d'un a Comité Central ».
Les projets du DI Zamenhof.

Aanstaande inrichting van een « Middenbestuur ».
De voorstellen van Dokter Zamenhof.

Rapidement approche la date du premier Congrès Esp&
rantiste de Boulogne-sur-Mer et de jour en jour les préparatifs
ale ces fêtes imposantes, ainsi que l'annonce des graves événements qui s'y dérouleront, justifient les paroles de notre Maître,
le I) Zamenhof, écrivant aux organisateurs (lu Congrès :
« Ce Congrès aura une signification excessivement importante et si les Espérantistes Boulonnais l'organisent bien, ils
rendront à notre entreprise un service immense, le service le
plus grand clans toute l'histoire de l'F,speranto ».
Je suis heureux <le pouvoir donner aux lecteurs (le
o La Belga Sonorilo » quelques renseignements inédits sur
l'organisation du Congrès.
La durée officielle du Congrès sera de 10 jours ; en réalité,
les fêtes et les travaux les plus importants se feront très
probablement du samedi soir, 5 Août, au mardi soir, 8 Août :
ces quelques journées constitueront donc le véritable Congrès
et verront réunis tous les Congressistes. I,es autres journées
seront consacrées à des travaux et fêtes d'ordre secondaire.
1,e programme des fêtes et excursions sera très chargé et
contentera certainement les plus difficiles.
Des amis m'ont demandé quelles dispositions seraient prises
en vue de faciliter aux Congressistes la recherche des logements et restaurants ; si ceux-ci n'exigeraient pas des prix
exorbitants à l'occasion du Congrès :
Pendant toute la durée du Congrès, un bureau permanent de
renseignements sera a la dispositiondes Espérantistes. On y
trouvera notamment la liste des hôtels et maisons privées
offrant des logements, avec toutes les indications nécessaires.
Les restaurants (le la ville seront priés (l'envoyer journellement à cc bureau, afin d'y être affichés, leurs menus avec
indication des prix, etc. Ces sages mesures permettront de
ne pas entamer trop largement les bourses Espérantistes.
De plus, un programme. du Congrès, sous forme de brochure,
sera donné en même temps que leur carte à tt-us les Congressistes. L)ans cette brochure se tr(uveront, en outre du programme détaillé, tous les renseignements nécessaires ou
seulement utiles aux Congressistes, et notamment un plan
sommaire de la ville, avec indication du bureau de renseignements, des principaux endroits, etc. Le prix (le la carte du

Fat nadert de datago van het eerste Espei antisep Con res van
Boulogne ca Zee, en van dag lot dag wettigen de voorbereidselen
lol deze indrrikrc'ekkerade_jees/en alsook de aankomt/{grog der belangrijke gebeurtenissen die er .:gullen geschieden, de woorden van
onzen .11ecster•, Dokter Zamenhof, schrijvende aars de inrichters
van liet Congres :
« Dit Congres zal eerre bijzonder belari,rjke beleekcnis hebben,
en indien de Esperantisten van b'oulogne h e, / wel inr•ich/en, .zullen
zij aan onze oude,nemiüg een overgrooten diens/ bewijzen, den
grootsten diens/ iii gaars'c/a de geschiedenis• valt het Esperanto ».
1k ben gelgkki' aan de lezers van de « Beha Sonorilo » eenigc
onuiteegcven inlrc•/dingen le kunnen geven over de inrichting van
het Congres.
De vfl('ieele duit z'an liet Congres zal 10 dagen zijn ; iu
zc'ezenllijkheid zullen de feesten en de belangrijkste werken zeer
waarschijnlijk plaat.s,gr• jpeu van den Zaterdag avond, .gen Augustus lot den Dinsdag- avond .oen Augustins : deze weinige dagen
zullen dus liet eigenlijk Congres c/aarstelleai en zullen alle de
(.'ongressiden r'ereeniçd zien. De andere dcaf, ,-en zullen besteed
worden aan werken eni feesten van tweeden rang. flet pivgramma
der jeesien en uil.s . lappeaa zal zeer gezuld zijn en zekerlijk de moeilijksten fez , / eden stellen.
rr•ienderi hebben mij gevraagd welke schikkingen zouden genomen worden om aan de Congres.s•il ien het vinden van verblijf
en sp jshui:zen te vergemakkelijken ; indieai deze gecie overdreven
prijzen zouden eischep ter gelegeulteid van hel Congres:
Pins/ .gaarseb den duur van het Congres zal een bestendig
inlic/rtinçenbureclleu diens/e der Esperantisten s/aan..!/en zaler
namelijk vinden : de lijst eter gasthuizen en b jz;ondeie huizen die
<eibl jt verleenen, met alle noodre aanduidingen. De .sp jsh ti:zeu
der .star/ zullen ver,oclil zoogden, dagelijks. aan dit bureel liutne
spijskaarten met acrudrridin,, der pr jsear, enz. te zenden, om ei aangeplakt le worden. Deze wijze voorzorgen zullen niet toelaten
le veel schade te doen aan •de E.sperautische beurzen.
Bovendien zal, le :zamen met hunne kaar/, acre alle Congressisten een programma van bel ('origres, onder vorm rail boekje, gegeven worden. ln dit hoekje .:lillen zich bevinden, huilen liet Fritgebreid
programma, alle uoodige of enkel nuttige Inliclilingen aan de
('ongressistcu, en na'itelijk een vereenvoudigd plan der stad sneu
aanwijzing van lie/ irilichtingeuhureel, vara de bijzondere plaatsen,

,
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LA BELGA SONORILO.

La kongresa karto kostos 3 frankojn : per ĝi oni povos ĉeesti ĉiujn festojn. Evidente, oni povos tre frue
ĝin ricevi.
**
La Kongreso mem estos certe tre sukcesa : el ĉiuj flankoj de 1' mondo alvenas konsentoj. En unua
nomaro de l' aliĝoj, jam aperinta en. decembro, oni vidas la nomojn de Esperantistoj Hispanaj, Italctj,
Belgaj, Holandaj, Svedaj, Anglaj, Svisaj, Rusaj, Japonaj, Kanadaj, k. c. De tian, nova nomaro aperis
ĉiusemajne. Cetere, la ĉeesto de l' aŭtoro de r'speranto estos la ĉefaĵo de l' Kongreso.
Multaj Belgaj F sperautistoj jam sendis al mi sian aliĝon. La lasta ricevita aliĝo estas tiu de nia kara
kaj eminenta amiko, Komandanto Lemaire, kiu, el centra Afriko, skribis al mi la 3Can de novembro :
« Evidente mi atestos la unuan Kongreson Esperautistan, dum kiu kun feliĉo mi premos la manon de
tiom da kuraĝuloj ». Bedaŭrinde, ne ankoraŭ estas nepre certe ke nia kuraĝa sainideano, kiu de preskaŭ
3 jaroj senhalte daŭrigas pezegan laboron, jam estus reveninta Eüropon je la dato de l' Kongreso.
Mi ree incitas la Belgaja Esperautistojn por ke ili plej multaj aliru la Kongreson : verŝajne dum longa
tempo la Kongreso ne plu okazos en loko tiel proksima de nia lando ; aliparte tiu unua Kongreso, pro
siaj specialaj faroj, estos treege interesa por ĉiuj kiuj atente rigardadas la malvolviĝadon de nia afero.
Estus dezirinde ke ĉiuj Belgaj Grupoj sendu almenaŭ unu dele'giton, por ke ili povu defendi. sian opinion
en la demandoj pri kiuj oni diskutos kaj en la voĉdonoj. Ĉar la plej gravajn projektojn :,ni publikigos kelkajn
monatojn antaŭ la Kongreso, la Grupoj povos diskuti pri ili kaj komisii delegiton por konigi ilian opinion
en la Kongreso. Mi petas ke niaj Grupoj volu tre atenti je tio.
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entran Komitaton ». D 10 Zamenhof permesas al mi publikigi ke, inter multaj tre gravaj projektoj kiujn
li prezentos al la Kongreso, estos precipe, kaj antaŭ ĉio, projekto de « Inteillacaa Centra komitato ».

-

-

*'*
La legantoj eble memoras pri la letero kiun, antaŭ unu jaro, sendis al mi D r° Zamenhof kaj en kiu,
plenumante miajn ambaŭ al li konigitajn dezirojn pri la organizo de Kongreso kaj la starigo de ia orga
nismo, posedanta en la Esperantistaro la necesan aŭtoritatecon, nia Majstro jam difinis la ĉefajn regulojn
de l' Kongreso kaj anoncis ke li baldaŭ kreus « Centran Komitaton ». De tiu tago, la okazintaĵoj pli k '°
pli insiste postulis la estigon de tia rajta estreco ; tial mi, kiu senĉese batalis por la efektivi#,ro de tiu id
kun plej granda plezuro nun fine, unua, sciigas ke la Kongreso donos al ni la tiel deziritan « Interna

Aliparte, Sr° C. Bourlet, Prezidanto de la Pariza Grupo, konfesinte post multaj aliaj la senunuecon de
nia nuna agado, skribas en « Lingvo Internacia » (l a Januaro 1905) ke la sola rimedo kontraŭ tia situacio
estas « la fondo de grava internacia komitato por severe observi la unuecon de nia lingvo », kaj anoncas
ke la Pariza Grupo preparas projekton por la kreo de tiu komitato, projekton diskutotan en la Kongreso.
Kelkajn semajnojn antaŭe, la Redakcio de « Lingvo Internacia » eldiris la saman opinion. Dr° zamenhof,
eksciinte tiun intencon per S r° Bourlet, respondis al li ke li ĝojis ĉar la Pariza Grupo preparis tian
- • projekton kaj konsilis al li ĝin publikigi kelkajn monatojn antaŭ la Kongreso.
Ĉar « Lingvo Internacia » kaj Sro Bourlet petas ke la Esperantistoj konigu sian opinion pri tio, mi diros
ke al mi ŝajnus prave se oni antaŭe difinus precize kian klaran kaj ekskluzivan celon havus tiu nova
komitato. Cu la komitato, por kies starigo la Pariza Grupo preparas projekton, estas esence la sama kiel
la « Centra komitato » kiun post kelkaj monatoj D' ° Zamenhof proponos al ni ? Se jes (kaj tia supozo
ŝajnas ja esti vera), la laborado de l' I'ariza Grupo montriĝus nekomprenebla, ĉar jam de longe
D r° Zamenhof, per letero dispublikigita kaj de ĉiuj bone konata, sciigis nin ke li preparas projekton
de « Centra Komitato » kaj plie, hodiaŭ, li permesas konigi ke tiun projekton li prezentos al la venonta
Kongreso; efektivigante sian intencon, la Pariza Grupo ŝajnus voli nescii la projektojn de l' Majstro kaj
. ilin malhelpi per senutila kaj maloportuna agado : ĝi malebligus la metodon tiel facilan kiun proponas
D r° Zamenhof: unu projekto, kiun li prezentus sed kiun la tuta Esperantistaro ekzamenus, aliigus kaj
akceptus. (*) Se ne, tio estas se la projekto de la Pariza Grupo celus la starigon de komitato ne la sama
(*) En tia okazo, oni ne povus riproĉi al Dr° Zamenhof ke li ne tnalkonsilis al la Grupo I'ariza ellabori tian projekton ĉar,
tion farante, li difektus kian rajtan iniciatetnon ; aliparte, la Pariza Grupo kiel ĉiuj Esperantistoj jam de pli ol unu jaro konis
la intencon de Dro Zamenhof.
Oni, kontraŭe, agas tute malsaine, konigante jam nun ian opinion pri la « Centra komitato o aŭ cê, por klarigi la ideon, proponante en Privata maniero ian projekton, kiel ĵus faris Sro Delignv en « L'F_spé,anlrsie ». Tia farado, evidente tre utila, estas
unitinda kaj tre diferencas je la intenco oficiale proponi projekton, por kies elverko oni alvokas la tutan Esperantistaron.

,

Congrès a été fixé à 3 fr. : cette carte donnera le droit d'assister à toutes les fêtes. On pourra naturellement se la procurer
â l'avance.

enz. De prijs der congreskaart is vastges/eld op 3 fr.: deze kap
zal Ziel recht genera aan alle Pees/en deel te nemen. l/en zal ze
natuurlijk vooraf kunnen aanschaf%en.
***

Le Congrès promet (l'être fort brillant : de tous les
points du monde arrivent des acceptations. Dans une première
liste d'adhésions, parue déjà en décembre, se remarquent les
noms d'Espérantistes Espagnols, Italiens, Belges, Hollandais,
Suédois, Anglais, Suisses, Russes, Japonais, Canadiens, etc.
Depuis, une nouvelle liste paraît chaque semaine. La présence
de l'auteur de l'Esperanto sera d'ailleurs le clou du Congrès.
I)e nombreux Espérantistes Belges !!l'ont déj . envoyé leur
adhésion. La dernière en date est celle de notre cher et éminent ami, le Connut Lemaire, qui, du centre de l'Afrique,
m'écrit à la date du 3) novembre : « Il va cle soi que je ne manquerai pas d'assister au premier Congrès Espérantiste, où je
serai heureux de serrer la main à tant de vaillants ». sfalheureusemcnt, il n'est pas encore tout à fait certain que notre
courageux partisan, qui depuis près de 3 ans poursuit sans
relâche une tâche extrêmement dure, sera revenu en Europe
au moment du Congrès.
J'engage à nouveau les Espérantistes Belges <t se rendre en
grand nombre au Congrès : il est probable qu'avant longtemps le Congrès n'aura plus lieu dans un endroit aussi rapproché de notre pays ; d'autre part ce premier Congrès, par
la nature de ses travaux, présentera un intérêt exceptionnel
pour tous ceux qui suivent de près le mouvement de notre
langue. Il serait à souhaiter que tous les groupes Belges y
soient représentés au moins par un délégué, afin qu'ils puissent défendre leur opinion dans les décisions à prendre et les
votes à émettre. Comme les projets les plus importants seront
publiés quelques mois avant le Congrès, les Groupes pourront
les examiner et charger un délégué de porter leur opinion au
Congrès. J'appelle sur ce point la très sérieuse attention de
nos Groupes.

Hel Congres belooft zeer schilferend te zijn : van alle kani - der wereld komen deelnamen joe. In eerre ecrsle lijst van deels.
mers, reeds in December verschenen, bemerken wij de nameer tva
S aansc/re, Italiaansche, Belgische, hollandse/re, Zz.'ccdsa'4 4 ,
:ragelst he, Z,w•itserrche, A'rassische, Japaansche, Canar/ee.re ■
Esteraul/sien, enz. De tegenwoordigheid rara den _1/aker van wr'
Ei er•arr/o al, !en andere, cie hoofdzaak van hel Congres ziet..
jke. Belgen behben mij reeels hunne deelname loegezoie*
Talr
De laalsle is deze van omen doorbaren en ttilnrrnrlenclen vr^4Ara.
/s o/e/rrandant Lemaire, die, ni/ liet ,melden ,.'art A f' /ka, mij sehr 1n
op datum van .'iaen .1'oveuaber : « Net spreekt van zelfs dal rk uu r
zal nalaten deel le nemen aan fret eerste Eiperanlisch r.'ngie
waar ik gelukkeg zal zijn de hand te drukkeer van zoovecl mate
gen.» Ongelukkiglijk as hel nog niet geheel en gansclr zeker
onze moedige par•] jgenoot, die sedert bijna .i jaren, zonder rtr
zen eerre allerrnoeil jk.r/e krak vervolgt, in Europa zal u'edl
keerel zijn op hel l jdstip van het Congres.
Il. noodrag opnieuw de Belgische E.speranlis/en uit om z
gelal na is , bel Con; res te begeven : het is z4'aarsïh jrrl ĵh
i",) ;r langer' tijd /rel Congres niet meer ::al plaats /rebben in
plaats zoo dicht bij ons land gelegen ; van een anderen kant
eerste Congres, door deer aard zijner werkzaamheden, ce'e
gewoon belang opleveren voor al dezen die z"eist nabij de r
onzer taal volgen. TTel ware le wensc/len dat al de Belgisci .
pen er ten minste door éénen afgevaardiçc/e roer/c• :;errs'a•
waren, opdat zij hunne nrcening kunnen verdedigen in de le e.
besluiten en in de stemmingen. Gelijk de belarr,gr jks/ e r'ovi
eenige maanden vergt fret Congres zullen uitgegeven v'orden,
de groepen ze kunnen onderzoekers en eenen a /gevaardi dt
/en linrrne mecniug op /iel Congres le doen kernren. 1* te
zeer ernstige aandacht van onze &rivepeu op dit puan.

Les lecteurs se souviennent peut-être de la lettre que m'adressait, il v a un an, le Dr Zamenhof et dans laquelle, répondant au (loŭble désir que je lui avais exprimé de voir s'organiser un Congrès et de se créer un organisme, assurant dans le
inonde Espérantiste une autorité nécessaire, notre Maître
traçait déjà les grandes lignes du Congrès et annonçait qu'il
créerait bientôt un « Comité Central ». Depuis ce jour, les événements ont rendu de plus en plus nécessaire l'établissement
d'une telle autorité reconnue ; aussi, est-ce pour moi, qui n'ai
cessé de lutter pour cette idée, un réel plaisir de pouvoir enfin
annoncer, le premier, que le Congrès nous dotera du « Comité

***
De lezers :Teringeten zich misschien den brief dien /)r Za
m j over een jaar loesia,u ie en in denwelken onze .Iteesl
ik hem
tri/
.woordender
o . den dubbelen
welkenr
z^ ensclr z<
el er
t ce^
Iw
een Congres te zien oprichten en eerre organasche sanreusv
alert z'ormerr, reeds de gracie lijnen van hel Congres aller
aankondigde dat /rij welhaast een « .1fidderrbestuur ►►
richten..S'ederl data hebben de gebeu,lenissen de stiehtirrs,' r 0
crue erkende ower/reid meer en mee,' noodzakelijk gemaakt ;
liet voor mij, die nooit ophield voor dit gedacht te sar jden, eert
genoegen van, de eerste, eindelijk te kannen aaukorrdr;een 440
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Central Inlernatiorral » tant désiré. Le Dr Zamenhof m'autorise
.1 publier que, parmi plusieurs projets très importants qu'il
présentera au Congrès, se trouvera notamment et avant tout
un projet de « Comité Central International..
D'autre part, M. C. Bourlet, Président du Groupe de Paris,
reconnaissant après tant d'antres le défaut d'unité qui caractérise en ce moment notre mouvement, écrit dans « Lingvo
Inleruacia» (1 Janvier 1905) que le seul remède à cette situation est « la création d'un important comité international pour
sauvegarder sévèrement l'unité de notre langue » et annonce
(lue le Groupe de Paris prépare un projet pour la création de
ce comité, projet qui serait discuté lors du Congrès. Quelques
semaines auparavant, la Rédaction de « Lirsgvo Internacia »
avait émis les mêmes idées. M. Bourlet avant fait connaître
cette intention au Dr Zamenhof, celui-ci lui répondit disant
qu'il se réjouissait (le ce que le Groupe de Paris préparait un
tel projet et lui conseillait de le publier quelques mois avant
le Congrès.
Puisque « Ling-vo luter naĉ ia » et M. Bourlet demandent à ce
sujet l'avis des Espérantistes, je dirai qu'il me semblerait bon
de bien définir d'abord quel but se proposerait exactement et
exclusivement ce nouveau comité. Le comité, pour l'établissement duquel le Groupe de Paris prépare un projet, est-il analogue dans son essence au « Comité Central b que nous proposera (lans quelques mois le Dr Zamenhof?Si oui (et il semble
qu'il en soit bien ainsi), l'u uvre du Groupe de Paris ne se comprendrait pas du tout puisque depuis longtemps le Dr Zamenhof, par une lettre rendue publique et connue de tous, nous a
annoncé qu'il préparait un projet de « Comité Central» et de
plus, aujourd'hui, il permet d'annoncer qu'il présentera ce projet
au prochain Congrès ; en réalisant son dessein, le groupe de
l'aris paraîtrait vouloir ignorer les projets du Maitre et les
contrecarrer par une intervention inutile et inopportune : il
porterait obstacle à la méthode si simple que nous offre le
Dr Zamenhof : un seul projet, proposé par lui, qui puisse être
examiné, modifié et adopté par tous les Espérantistes (*). Si

Congres oras• liet zoozeer geze'euse•hle « Wederlandsclr atiddenbestuur» wal geven. Dokfoor Zamenhof oorloott mij bekend te maken
dal, onder verscheidene zeer belangrijke voorstellen welke hij het
Congres zal aanbieden, zich namelijk en vooral zal bevinden een
voorstel van « Wederlandscic .iliddenbestnnr. »
Anderzijds, erkennende na zoo veel anderen, het gemis aan eenheid
dat voer hel oogenblik onze beweging kenmerkt, schr /t M . C. Baur•let, voorzitter van de Groep van parijs, in « Lingvo 1 nternaciao
(In Januari 190.5), dat liet eenige geneesmiddel tegen vlezen leestand is : « hel inrichten van een gewiclrlag weder•landsch bcstuur, om ernstigl jk de eenheid onzer taal te beschutten » en kondigt aan dat de Groep van I'ar j.s• een voor.rlel bereidt tot stichting
van dil Bestuur, voorstel dal bias/ fret Congres zou besproken
worden. Ee, ii e weken le voren, had de « Liiigvo Internacia » de
zelfde ,gedachten uiteengezet. Doklei• Zamenho/; over deze meening door .11. Bourlet ingelicht zijnde, antwoordde hem, zeggende
dal hij zich verheugde omdat de Groep van Parijs zulk een voorstel
bereidde en raadde hem aan hetzelve cenige maanden vddr liet
C:ongre.s• kenbaar te maken.
Vermils « Lin gvo Internacia » en ;1L Boorlet over dil print fret
gevoelen der Esperan/inert vragen, zal ik zeggen dal fret vrij ,goed
zou schijnen van reist wel te bepalen welk doel dit nkuze Bestuur
zich jtustcl jk en uitslltitel jk zou voors•lellen. Is fret Renluur, voor
welks inrichting de groep van Parijs een voorstel bereidt, in zijne
grondstof gelijk aan hel o .1/iddenbestuur» dat Dr Zamenhof
ons binnen eenige maanden zal voorstellen .- Zoo ja, (en het
schijnt dat liet zoo is) dan is- hel werk van de Par a ssche Groep
in t. ,geheel eiel le verstaan, vetrails Dr Zamenhof sedert lang, in
een openen en van lede, een gekenden brie f; ons aangekondiç'd heeft
dal hij een ontwerp van « _lliddenbertuur » geleed maakte, en
te meer, vandaag veroorlooft hij mij aan le kondigen dat hij het
ontwerp op het aanstaande Congres zal aanbieden; ziin voornemen uitvoerende, zou de Groep van Parijs schijnen le willen de
oniwe,pen van den :llcester niet kennen en ze legen le werken door
eerre nuttelooze en slecht. ,geplaatste tusschenkomst : zij zou crue
hinderpaal stellen aan de zoo eenvoud,/,re wijze welke Dr Zaren/rot ons aanbiedt : een enkel voorstel, gedaan door hem, dal
kan onderzocht, gewijzigd en aangenomen werden door al de Esperantisten (*). Zoo niet, het is te zeggen indien hel ontwerp der

(*) On ne pourrait, dans ce cas, reprocher au Dr Zamenhof de n'avoir
point dissundé de son projet le Groupe de Paris car c'eut été porter
atteinte à la libre initiative (le chacun de nous; d'autre part, les intentions du Dr Zanierhof sont connues du Groupe de Paris comme
de tous, depuis plus d'un an.
Autre chose est, évidemment, d'exposer dès maintenant des vues
au sujet du « Confite' Central» ou même, pour éclaircir les idées, de
proposer à titre privé des projets, comme vient de le faire M. Deli2ny
dans « L'Lsperautute ». Cette façon d'agir, certes très utile, est digne
d'être imitée et n'a rien de commun avec le fait de vouloir présenter
officiellement un projet, à l'élaboration duquel on convie tout le
monde Espérantiste.

( a ) .alen zon, in dit geval, aan Dr Zamenhof niet kunnen verwijtende Groep
van Par ijs (raar ontwerp niet ontraden te hebben, warst drt ware aanslag maken
tegen de wijze ot,vattasg van elkeen van n es; van een andoren kant zijn de
inzichten van d>, Zamenhof door de Groet, van Parijss gelijk door alle groepen ;
sedert ,rr,-er dan eenjaar ,nekend.
Bene andere zaak ware het, gewis, van reeds van beden inzichten nopens kef
« slliddevrbesturu-» voor te .;tellen, of zelfs, onr de gedachten te verklaren, afzonderlijke voorstellen le doen, zonals M. l)elig uy hei onlanA', gedaan heeft in
« l.'Espérantiste ». Die handelwijze, ongetweeld zeer nuttig, is waardig gevolgd te werden en heeft niets gemeens niet de daad van plechtiglyk een ontwerp aan te bieden, tot welks bewerking men ,gansclr de lŝsperantischre wereld
nstnoadsgi.
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kiel la « L'entra Komitato », la funkcioj de tin komitato certe estus parte tiuj de la « centra Komitato »,
ĉar ĉu la funkcio de tiu ĉi lasta komitato ne estos antaŭ ĉio la zorgado « por severe observi la unuecon
de nia lingvo? »
Vere, ŝajnas al mi ke la propono de l' Pariza Grupo estas aŭ maloportuna aŭ nesufiĉe klara.
Ni prefere atendu ĝis kiam D r O Zamenhof diskonigos siajn projektojn (kaj mi sendube ne estos maldiskreta, aldonante ke ili estas baldaŭ publikigotaj) : se tiam restos ankoraŭ ia malbono ne forigita, la
tempo ne mankos por ekzameni tiun punkton kaj ion decidi pri ĝi dum kaj eĉ antaŭ la Kongreso.
Sed mi firme kredas ke tio ne okazos kaj ke, per la alpreno de l' projektoj de I)i° Zamenhof, la Kongreso
donos al ni, laŭ la diro mem de nia Majstro, « komunan kaj severe difinitan organizacion, kiu estas
por ni tre grava kaj necesa ».
Dru M. SRYNAEVE.
non, c'est-à-dire si le projet du Groupe de Paris vise la création
d'un Comité autre que le « Comité Central», les attributions
(le ce comité rentreraient certainement dans la limite des pouvoirs qui seront dévolus au « C'omité Central», car n'appartiendra-t-il pas avant tout à ce dernier de prendre les mesures
nécessaires « pour sauvegarder l'unité de la langue ? »
A vrai dire, il me semble que la proposition du Groupe de
Paris est ou inopportune ou insuffisamment explicite. Attendons plutôt le dépôt des projets du Dr Zamenhof (et, sans être
indiscret, je crois pouvoir révéler qu'ils seront livrés sous
peu à la publicité) : si alors il reste encore quelque lacune
a combler, il sera toujours temps d'y procéder et (l'examiner
ce point pendant et même avant le Congrès. Mais je crois
fermement qu'il n'en sera point ainsi, et que, par l'adoption
des projets du Dr Zamenhof, le Congrès nous donnera, selon
l'expression même du Maître, « une organisation générale et
sévèrement établie : ce qui, pour nous, est très important et
très nécessaire ».
Dr M. SEYNAEVI;.

Groep van l'ar r de slichling betracht van een Komitel't anders
dan liet o .Middenbestuur» dan zouden de werkzaamheden van (hl
bestuur voorzeker toebehooren lol de macht die aan het « aliddcnbesluuro zal ten deel vallen, want zal hel nie/ eerst en vooral aan
dil laatste belaooren de noo(liçe maatregelen le nemen « om de
eenheid der taal te beschutten .- o
In der waarheid, liet .schijnt rn dat het voorstel van de groef
van Parijs wat te vroeçlijdig is of, voer het minst, niet klaas
genoeg: Wachten «-ij hier hel nederleggen der ontwerpen van
Ur Zamenhof af (en, zonder onbescheiden le zijn„ geloof ik le
kininen veropenbaren dat zij binnen kort ruchtbaar zullen ge•
maakt worden) : indien er dan eene.le vullen leemte overblfl, zal
er altijd tijd zijn om Iret le doen en deze punten binst, en zetfs
hel Congres le onderzoeken. :Mar ik gelaat vast dal hel zoo niet
wezen, en dal door het aannemen der ontwerpen van D E /,aan,
hof, het Congres ons, volgens de uitdrukking zeloe des :1leesh
zal geven : « eerre algemeene en ernstig vastgestelde organl:rche
werking» hetgeen, voor vos, zeer belangrijk en zeer noodzakelijk ss.
Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

JCror, iko )'elga.
Sr" L. Blanjeaii faris paroladon, la 28 811 de februaro, ĉe la « Germana Societo » en Antverpeno : lasi lu
diro de ĉiuj Antverpenaj gazetoj, la paroladanto bonege elmontris la ecojn de Esperanto kaj meritu
grandan sukceson. La samon ni povas diri pli parolado farita en Ougrée de Sr" Doyers el Seraing.
La « Pedologia Jarlibro, 1904 » enhavas detalan raporton pri parolado farita de Sr" E. Van den Kerckhove ĉe la « Antverpena Pedologia Societo », parolado kiu kaŭzis la alikon de tiu societo al la Delegacin
La « Adresara Libro de la Antverpena I'rovinco » enhavas, en multaj ĉapitroj : « Societoj », «Lingvoj
kursoj », k. c., ĉiajn sciigojn pri la konsisto de l'komitato, la celo kaj la rimedoj de l'Antverpena Grupo
Esperantista. En la «Bottin Général de la IBelgique» troviĝas la samaj informoj. Tia lerta maniero por
diskoniĝo estas inda je la atento de niaj aliaj Belgaj Grupoj.
La gazeto : « L'Opinion I,ibérale » (Namur, Ga 11 de februaro) publikigis bonegan kaj longan artikolon pri
la demando de lingvo internacia : nia konkludo estas tute favora je Esperanto.

Chronique Belge.

Belgische kroniek.

Mr L. Blanjeau a conférencié, le 28 février dernier, à la
Société Allemande d'Anvers: d'après ce que nous lisons dans
tous les journaux Anversois, le conférencier a excellement démontré les mérites (le l'Esperanto eta obtenu un franc succès.
Nous pouvons en dire autant d'une conférence faite á Ougrée
par M'' I)oyers de Seraing.
Le « Pedologisch Jaarboek, 1901 » renferme un compte-rendu
détaillé d'une conférence sur les langues internationales et
l'Esperanto, faite par Mr Rrn. Van den Kerckhove au « Pedologisch Gezelschap » d'Anvers, conférence qui a provoqué
l'adhésion de cette Société à la Délégation.
Le «Livre d'adresses de la Province (l'Anvers » renferme,
sous plusieurs rubriques: « Sociétés », « Cours de Langues »,
etc., toutes les indications concernant la composition du
Comité, le but et les moyens d'action du Groupe Espérantiste
d'Anvers. Dans le «Bottin Général de la Belgique» se trouvent
les mêmes informations. Cette ingénieuse façon de se faire
connaître est digne d'être signalée à nos autres groupes
Belges.
Le journal: « !.'Opin ion Libérale » de Namur (6 février) a
publié un excellent et long article sur la question de la langue
internationale: les conclusions en sont tout à fait favorables
:l l'Esperanto.

_11. L. Blanjean heeft op 28"" /'ebrwari 11. eene voordracht 04
geven in de .nuitsche 'llaatschappli van -intwerpen : volde s*
hetgeen wij in al de Anii'er psche bladen lezen heeft de sprekrs 4
ui/muntende wijze de verdiensten van het Esperanto bewezen, rea
een sckoonen bilval behaald. Wij kunnen evenveel ~eggen vast es
voordracht gegeven te Ougrée, door i11. Boyers van Seraing.
Hel « Pedologisch Jaarboek, 1901» beval een uitgebreid re' glt.
van eerre voordracht over de wederlandsche talen en het EspesaN/y
gegeven door al. Ern. 1%c in den Kerckhove, in liet « Peda/otsi a
(le.^elsrltap » van Antwerpen, voordracht die de deelname
ilaatschappij aan de Afvaardiging leweeghracht.
Hel « Adresboek der Provincie Antwerpen » behelst onder' r,
scheidene rubrieken :« :llaalsclaappijen », « Taalleergangen, s ealle inlichtingen nopens de samenstelling van het Reslsa►,
doel en de werkmiddelen van de Antwer psche Esperanttache 4
ln den « Bottin Général de la Belgique » (Algemeen /1r
adresboek) staan cie zelfde inlichtingen. Deze u'eluihr•manier van zich te doelt kennen, is waardig aan onze ait..
Relgische groepen aangewezen le worden.
%Iel blad « L'Opinion Libérale» van Namen. (G P'ebruarsi
een uitmuntend en lang artikel uitgegeven over de keaft»
w'ederlandsclie taal : de gevolgtrekkingen ervan zijn lier /:.r
ganscla voordeelig.
.
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« La Métrop ole » el Antverpeno (27" de januaro) enhavis tre bonan artikolon : internacia kongreso de
/,ŝ/reranto. Restitue koniginte la lastajn progresojn de nia lingvo, tiu Ĵurnalo priparolas la baldaüan
kongreson kaj diras fine : « Ne necese estas diri ke La Métropole, kiu ĉiam tre interesiĝis je tiu gravega

demando, atentos de proksime je la laboroj de tiu kunveno, en kiu definitive ekstarig os la praktika ekzisto
de Esperanto ».
La revuo « L'Union internationale du C.om m erce et de l'industrie » (februaro 1905) enpresis la alvokon de
l' francaj societoj por la Kongreso de Boulogne.
Dt° M. SEYNARVE.
-

« La .Métropole » d'Anvers ( 2, janvier) a inséré un excellent
article : « Un Congrès International de l'Esperanto ». Après
avoir résumé les derniers progrès réalisés par notre langue,
ce journal s'étend sur le prochain Congrès et termine ainsi :
« Inutile de dire que La :Métropole, qui n'a jamais cessé de
s'intéresser à cette passionnante question, suivra de près les
travaux de ces assises, où s'établira définitivement l'existence
pratique de l'Esperanto ».
. Le journal « L'Union luternalionale du Commerce et de
Industrie» (nYO de février 1905) a reproduit l'appel lancé
récemment par les groupes français en vue du Congrès de
Boulogne.

Dr M. SEYNACVE.

« La alétropole » van Antwerpen (27 Januari) heeft een tiitmunlend artikel ingela.rclll: « Een Í1 ederland.rcla Esperanli rk
Congres ». .1'`a de laatste vorderingen onzer taal aangeduid le
hebben, spreekt het blad breedvoerig over bel aanstaande Congres
en eindigt aldus : « Onnoodig le zeggen dal La Métropole die
nooil opgehouden heeft in deze prikkelende zaak belang te stellen,
van dichtbij de werkzaamheden zal volgen dezer zittingen., waar het
werkdadig bestaan van het Esperanto zich voor goed zal vaststellen.»
TTel blad « L'Union Internationale du Commerce et de l'Iuctustrie» (Februarinummer 1905) h eeft den oproep, onlangs door de
Fransche ;roepen nopens hel Congres van Boulogne rondgerluurd
overgeschreven.
Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

Alvoko al la v3elga Csperantistaro.
De tri jaroj, Esperanto multe kreskis kaj disvastikis en Belglando. :Multaj Belgoj eklernis la Lingvon, multaj grupoj fondiĝis. Tiuj grupoj helpis interkonatiĝon de samurbaj Esperantistoj, sed la grupoj
mem ne havas interrilatojn, kaj, almenaŭ plej
ĝenerale, la Belgaj Geesperantistoj ne interkonas
sin reciproke.
Mi ne pritraktos nun la demandon : ĉu estus ebla
aït dezirinda la fondiko de Belga Societo, enhavanta
ĉiujn Belgajn grupojn, kaj kiel eble plej el la izolaj
Esperantistoj ?
Sed jen mi eldonas ideon jam de longe vekiĝintan
.ĉe kelkaj samideanoj : ĉu ne estus ebla la interkonatig o de la Belgaj Geesperantistoj ?

Baldaŭ malfermiĝos en Lieko la Internacia Ekspozicio. Tre vereble, multego da Belgoj tien iros,
kaj inter la vizitontoj estas multe da Esperantistoj.
Cu ne estus eble interkonsentiki, kaj elekti ian
someran dimanĉon por kunveni en Liekon, tute ne
por kongresi, sed nur por interkonatiĝi ?
Ĝis nun ekzistas nek programo nek dato. Ĉio tio
estas elektota kaj priverkota laŭ respondoj kaj
opinioj kiujn ni estus kolektintaj. La. diversaj kluboj
bonvolu pripensi la aferon, kaj ĝin diskonigi inter
siajn anojn. Kompreneble, Iremdlandulojn oni
ĝojege ricevus ĉe tiu kunveno.
Vin turnu al

J. COOX, kontisto, Durr•Fr..

-

alvoko por la fondo de Societo Jnfernacia Csperantista por la paco is
La demando pri la lingvo internacia estas enskribita en la programo de la 14v' tutmonda Pac-kont relo, kaj de la 3a franca Pac-kongreso, kiuj
kunvenos, tiun ĉi someron, en Lucernon kaj Lille'on.
Jam la la kongreso tutmonda (1889), kaj poste la
8a (1897) esprimis sian intereson pri tin demando :
oni povas certigi, ke ĉiuj Societoj por la Paco
akceptas la principon de Lingvo Internacia. Bezone
estas, nun, komprenigi al ili, ke la problemo estas
solvita.

Estus do tre utile fondi, se eble, antaŭ tiuj baldaŭaj
kongresoj, « Societon internacian esperantistan
por la Paco ». Tiel, la kongresanoj havus la nediskuteblan pruvon de la taŭgeco de nia lingvo.
La Esperantistoj, kiuj estas « pacifistoj » (t. e.,
kiuj estas jam anoj de ia Societo por la Paco, aŭ
kiuj, ne estante tiaj, intencas favori la movadon por
la Paco) estas petataj konigi sin, kiel eble plej
baldaŭ, al Sr° Gaston Moch (76, avenue de la Grantic-Armée, Paris 17e).

JCispana v3akonto.
Vilaĝano iris en Madridon por vidi la grandajn
festojn, kiuj estis efektivigotaj en la Hispana.
t efurbo pro la reĝa plenaĝ o. Iam, kiam nia j uiia
inonarĥo iris en I'arlamenton por ĵuri Staton Konstitucion, la vilakano staris sur la strata piedirejo,
inter amaso da personoj, kiuj atendis la alvenon de

la reĝa sekvantaro ; tiam alproksimiĝis al li ŝtelisto
dirante lin per ĝentilaj manieroj : —Sinjoro, vi devas
pagi al mi dek pesetojn por resti en tiu ĉi loko.
La vilaĝano tute mirigita pro la stranga peto, diris :
— Kial ? — Car la aŭtoritato tion ordonas, respondis la alia. — La demandito, ŝajne tre mallerte,
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eltiris el sia poŝo oran moneron da dudekvin pesetoj,
kaj donis ĝin al tiu, kiun li jugris aŭforitata delegito.
La ŝtelisto redonis la reston, t. e. : dekkvin pesetojn, kaj forkuris de tie.
Reirinte hejmen, la vilaĝano rakontis la okazon
al sia Madridloĝanta filo, kiu, kompreneble, tute
kolera pro la malsaĝaĵo de sia patro, ekkriis. — Vi
estis mallertulo, patro mia ; Vi estas trompita, ĉar
tiu aŭtoritata delegito estas nur ŝtelisto. — Ne
koleriĝu, mia kara, ĉar la ora monero, kiun mi

Deziras

donis al li, estas tute falsa ; tamen li redonis al mi
dekkvin pesetojn tute bonajn.
La filo mutiĝis, tial ke li komprenis, ke lia patro
estis vilaĝano, kiu povas iri sola tra la Madridaj
stratoj.
Originale verkita de
ANTONO LOPEZ Y VILLANUEVA.
Murcio (Hispanuj o).
Teksto eltirita el la rondira gazeto :« Kunfratiko ».

Principaux Manuels en langue française.

eN vente aux dépôts de la 1i1aison

HACHETTE

& C 1e et chez SPIxET:x & C 1e à Bruxelles.
.

Grammaire et exercices de ia langue Internationale Esperanto par L. DE I3 >~At r ROKT. —
Prix 1.50 frc (port en plus.)
'Esperanto en 10 leçons par TH. CARI` et M. PAGNIiR. — Prix 0.75 (port en plus.)
Dictionnaire Esperanto -Français par L. DE BEATJFRONT.
Prix 1,5(1) (port en plus)
Vocabulaire Français- Esperanto par TH. CAR'r, M. MFRCKEXS et P. BER rH1~LoT. Prix 2.50
(port en plus.)
Thèmes d'application par L. DE BFAUFRONT.
Prix 2.00 (port en plus),
—

—

Nederlandsche Handboeken.

JCor espondadi,

den schrijver te Hilversum (Holland)
Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal
Esperanto, door DRFVrs UITTERDIJCK, Trompschool, Hilversum. -- Prijs : fl : 1.50
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.
den drukker van La .8e/ga Sonorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
tien lessen, aan fr. 0,50.
-

37. Sinjoro A. C. Body, .,34, Greenbank Avenue, Plymouth (Anglujo) per poŝtkartoj ilustritaj kun
fremdaj Geesperantistoj. Ciam tuj respondos.

Çsperanfaj Verkoj.
Lernolibroj, Literaturo, Propagandiloj, k. t. p.
I.a montritaj ciferoj estas la kosto ĉc la vendistoj. Oni devas aldoni la sendpagon kiam oni deziras ricevi
Nolu bone.
la librojn poŝte.
Ciam peto de sciigoj aŭ informoj estu sendota kun potmarko por respondo.
Iun ĉia mendo oni (levas aldoni pagon de la libroj inenditaj.
-

KOLEKTO ESPERANTISTA APROBITA Dl; Dr° ZAMENHOF.

1

Ĉ`e Miller & Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin.
Schlüssel zum Vollstandigen Lehrbuch der Esperanto-Sprache, von J. Borel.
Prezo

Mk are

DI VERSA ĴOJ.

N

»

Sen pr ':u,

A V I Z o . — Tiun ĉi rubrikon ni daŭrigos laŭ apero de novaj libroj.
I,a I.sperantistoj de ĉiuj landoj povas peti senpagan enskribon post sendo de ia presita verko. Ili povas ankui
informi nin pri forgesata verko aŭ pri eraro.

»

»

» 15.(Xi)

e Cosmopolitan Correspondoilce Club
—

Ĉe la Hon. Sek. de « The Esperanto Society » : H. W. Hamilton, 15, Nashville Terrace, Keighley, England'
Vortaro de Esperantaj rimoj kolektita de Joseph Rhodes, F. J. I.
Fr (1.1e
Prezo afrankite
Ce Biroché & Dautais, 5, place du Pilori, Nantes, France.
par le Docteur Saquet
Une langue internationale « L'Esperanto
Brochure de propagande

I,a « BELGA .SONORILO» acceptera des annonces qui devront satisfaire aux conditions suivantes :
10 Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Emaner de personnes s'engageant à correspondre en Esperanto ,
30 Les annonces doivent être prises pour une
année entière.
1; 1t, de page annuellement fr. 8.00

INTLR ACJA URGANIS iJO —

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGS BLAJ EN LA
DUONMONATA REVUO

LING\1O I

kas membrojn el ĉi fij landoj. — Pri pli detalaj informoj
urni rekte al u The 5er,etary oC the G'. C. C.» Milwaukee.
consin. IT. S. A.

LA REVUE POLYGLOTTE
) POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

Sen literatura aldono
Kun literatura aldono
Unu numero

frankoj.
5
7.50 frankoj.
60 centimo j

Sin turni ĉe la « Presejo Esperantista » 33, rue Lacépède, Paris Vètl'r.

la

.

DE LA KOT.EKTANTOJ

da poŝtsignoj, ĵurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj

5an

kaj

in turni al la Direktoro S° F. HER-11_dNN
25, rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord).

deracio de la Belgaj Filatolistoj1

JARA ABONO

LANNOUE TIMBROLME
MONATA ORGANO

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».

iras en la lingvoj franca, angla kaj germana
an de ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

De «I3ELGA SONORILO» aa,zveerdi aankondigin,gen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:
Opgesteld zijn uitsluitel jk in F_speranto ;
?° Gegeven zijn door personen die zich veiplichten
in E.speranto te schrijven ;
•-3° De aankondigingen moeten genomen worden
voor een gattsch. jaar.
1 r/6 bladz. jaarlijks I r. ^YUD
»
»» 15.U0
7 's

r )ni Korespondas Esperante.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekrerio, S f° J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando).
ld onu poŝtmarkon por la respondo.

estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por
la interŝanĝantoj.
ĈIi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESAĴAMANTAJ SOCIETOJ; al ĉiuj membroj de tiuj
societoj, ĝi estas sendita deve.

JARA ABONO: 2 frankoj en ĉiuj landoj.
MALGRANDAJ ANONCOJ: 3 frankoj por 12 en1lokigoj po 4 linioj.

Sin turni al la Direktoro, Sr" ARMAND DETHIER,

66, rue Floris, Bruxelles, Belgique.

Luebla Loko.

LA BELGA SONORILO.

Marto 1905.

PARFUMVENDEJO DE LA OPERO
PARFUMERIE DE L'OPÉRA

E. VAN VOLSOM
10, rue Neuve, BRILYLLLES.
SPECIALO DE PARFUMAJOJ
I•<>It TEATRAJ ARTISTOJ,

rgos177 LIr3R0

PAGOJ 6L LA FLANDRA LITERATURO
KOLEKTITA J KAJ TRADUKITAJ

de D''° M. Seynaeve kaj D r° R. Van Melckebeke.
La kosto por unu ckzemplero, kun la transporta mono, cst,,
fr. 1.60 por Belgujo; fr. 1.75 por la aliaj landoj.

HAŬTRUĜII,OJ KAJ KOLORItiII,OJ.

Komercaĵ oj de la firmoj: GUERLAIN, PIVER,
HOUJJJGANT, kaj MOTHIRON el PARIZO.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj.
Redaktita en Franca lingvo sub la direkcio de
Sinjoro Ŭ. Orban, profesoro de la Universitato de
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la
15a de Oktobro ĝis la la de Aŭgusto.
Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj.
Alilanclo : 7.50 frankoj.
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,
LIEÔO (LIÍ;GE).

SPINEUX & C'E
FREMDA LIBREIO

POSTA.) K T °Jr
.

01
kun desegna titolo de la « BELGA SO :11,()
riceveblaj de Su A.-J. ïV TTravci en Bruges;

Prezo de la cento : 1,25 franko.

L'ESP RA1NTO.

Solution tiu problème de la Langue Internation, analer
PROPAGANDA BROŜURŬ.
Nova eldono

-

la de Januaro 1905.

Unn ekzemplero
10 ekzempleroj
»
20
50
»
100
»

PREZO

. o

.

1

•

FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour

elfe:usez».

Telefono 3688

Sin turni al S° WITTERYCK, Eldonisto,

Telefono 3688

Libroj eldonitaj de HACHETTE & CIE
Vendas êiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale,
êiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORF,SPŬNDANTŬJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

« La Belga Sonorilo
DU JARKOLEKTOJ•
Prezo de ĉia
kolekto

i
!

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

Sin turni al

Sr.

L. VANDERSLEYEN,

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

1, rue n ies Patrivtes, nie(_ ' 17 1.-LT `.

LA PERILO DE LP. GAZETISTARO.

LON DON O.

(L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.
Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn jurnalojn,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 demando.
Uni korespondas en Esperanto.

PENSIO POR GESINJOR01.
Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj
MOLER AJ PREZOJ.
ONI PAROLADAS KAJ KORESPONDADAS I;N It`
ANOLA KAJ FRANCA LINGVOJ.

Sinjorino O'CONNOR,

/`

Esperanlo

St-Stephen's Sqr, Bayswater, lu

.

