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2a JCongreso.

La unua internacia Kongreso kie, ĉiu partopre-
nanto facile komprenis ĉiujn aliajn kongresanojn,
okazis en Boulogne-sur-?'ter (Francujo) de la 5 ,i ĝis
la 10=t Aügusto 1905.

Gis nun, en ĉiuj internaciaj kongresoj, oni uzis
ian nacian lingvon kaj ĉiafoje, parto de la kunveno
malfermis grandajn okulojn sed komprenis nur kiam
oni uzas ĝian gcpatran lingvon. Tial laplimulto de la
kongresanoj ne povis utile alesti al tiuj kongresoj,
ili komprenis la diskutojn nur kiam ili estis ricevan-
taj la tradukon de la raporto.

En la Kongreso de Boulogne-sur-Mer, tio ne
okazis; Ĉiuj kongresanoj komprenis kaj parolis
saman lingvon.

Esperanto faris tiun miraklon kaj la dato de tiu ĉi
unua Kongreso enskribiĝos per oraj literoj en la
Historio de la Mondo.

Tamen, krom kelkaj eminentaj esceptoj, la scien
culoj tion nescias... prave oni diris: ĉiu nescias sian
riĉecon

La unua generala Kongreso de la Esperantistoj
fariĝis vere triumfa. Neniam oni vidis saman entu-
ziasmon. De la alveno en urbo Boulogne-sur-Mer, la
sukceso estas videbla kaj la bonan impreson oni pli
kaj pli ricevas. La urbo vestiĝ•is por la festo, grand-

nombro da magazenoj, kafejoj, privataj domoj kaj
ankaŭ la urba Teatro ricevis specialan ornamon per
Francaj standardoj kaj tutnovaj Esperantaj stan-
dardoj. La standardo de Esperanto konsistas el verda
rektangulo kies supra angulo montras malgrandan
blankan kvadraton, en la mezo de tiu blankaĵo
montrias verda kvinpinta stelo.

La verda steleto brilas ankoraŭ sur la brusto de
ĉiuj Esperantistoj kiujn oni renkontas en la stratoj
de la urbo, virojn kaj virinojn, fraŭlojn kaj fraülinojn,
oficirojn kaj soldatojn, pastrojn, servistojn, velo-
cipedistojn, aŭtomobilojn kun verdaj flagoj, k. t. p.
Oni aŭdas ĉie la Esperantajn sonojn kaj, stranga
fenoineno, kiun kelkaj el ni tre bone rimarkis, kiam
en la ĉirkaŭaĵo oni parolas ĉu france ĉu angle, oni
dubas kaj ŝajnas ke nur Esperanton oni aŭdas.

La ĉefa triumfanto de la momento estas Doktoro
Ludoviko Zamenhof, kiu estas en la urbo kun sia
edzino kaj kiu baldaŭ prezidos la Kongreson. Ĉiu
klopodas por renkonti lin, premi liajn manojn, aŭdi
lian voĉon, krii siajn kontenton kaj ĝojon. Kiam
Zamenhof promenas en la stratoj de la urbo, li estas
Ĉirkaŭata de multaj kongresanoj kiuj senĉese aplaü-
das kaj per krioj festas la simpatian Doktoron ; nubo
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da fotografistoj sekvas lin tiel ombro kaj en la
kafejoj kaj restoracioj la manifestantoj, lacigitaj,
trinkas aŭ ĉampanvinon « Esperanto » aŭ apertivon
« Zamenhof » aŭ digestan likvoron « Esperantine ».

La vendistoj de ĵurnaloj krias la specialajn eldonojn
de la lokaj kaj Esperantistaj ĵurnaloj. Ĉiuj ekparolas
Isperanton.

La unua kunsido de la Kongreso okazas eu la
urba Teatro je la Ses horo vespere, la sabaton 5at' de
Aŭgusto.

La salono de la teatro estas plena, multaj Espe-
rantistoj staras en la pasejoj ; êiuj havas la verdan
stelon kaj la teatro estas kvazaü vera formikaro.
Sed subite oni aŭdas signalsonon kaj en tondra
aplaŭdo, la kurteno leviĝas kaj montras Dokto-
ron Zamenhof en la centro de la komitato. La
orkestro ludas la Francan himnon «La Marseillaise»
kaj la delira manifestaĵo kreskas pli kaj pli kaj nur
haltiĝas kiam Sr° Michaux, prezidanto de la grupo de
Boulogne kaj organizanto de la festoj, prezentas la
komitaton starantan sur la sceno. Apud Dr° Zainen-
hof staras Sro Peron, urbestro (france : maire)
Sro F. Farjon, prezidanto de la Komerca Ĉambro,
Generalo Sebert, delegito de la Franca Turing
Klubo, Sr° Th. Cart, vicprezidanto de la Societo
Franca por Propagando, S'° Carlo Bourlet, prezi-
danto de la Pariza Grupo, Sr" Boulet, sekretario de
la organizanta Komitato.

Horo de virinoj kaj fraŭlinoj kantas la himnon
« L'Espero »kun granda sukceso kaj tuj Sr° Michaux
parolas kaj deziras bonvenon al ĉiuj, S'° Peron,
urbestro kies paroladon tradukis Sr" Boulet, kaj
Sr° Farjon, en Esperanto, faras ambaŭ paroladojn
de bonveno. Kaj baldaŭ la atendita momento alve-
nas : Dr° Zamenhof leviĝas, nova manifestaĵo okazas
kaj en religia silento, la Doktoro legas longan
paroladon. Li skizas la historion de la lingvo kaj
kiam li alvokas la memoron de la mortintaj Espe-
rantistoj, tremeto skuas la alestantojn kiuj unumove
sin levas. Zamenhof laŭdas ankoraŭ ĉiujn, kiuj
laboradis al la afero, li donas justan lokon al ĉiuj
kiuj disvastigis en la mondo la ideon de helpanta
artefarita lingvo kaj precipe honoras abaton
Schleyer, kiu farigis grandan paŝon al la demandop
er Volapuko. En la fino de la parolado, Doktoro
Zamenhof deklamas poeziajon speciale verkitan por
tiu okazo Grandan sukceson li ricevis kaj la pruvo
por la facila uzado de Esperanto — kiu ne estis plu
necesa — montriĝis al la plej skeptikaj.

Du grandaj koncertoj okazis ; la unua post la
parolado de Doktoro Zamenhof, sabate; ĝin organi-
zis speciale la samideanoj el Boulogne. Kantoj kaj
deklainoj sukcesis, ankoraït la komedio : Mensogo
pro amo, traduko de la Franca Komedio de Labiche:
« Le Misanthrope et l'Auvergnat ». Ĉiuj aktoroj
rikoltis aplaŭdojn, precipe Sro Boulet kiu estis ricev-
onta novan sukceson la morgaŭan lagon.

I)ua granda koncerto okazis la dimanĉon vespere
en la urba teatro. Al tiu koncerto paitoprenis
Esperantistoj de ĉiuj landoj kaj tiel oui povis
konvinkiĝi pri la vera niirinda facileco de la lingvo
por ĉiuj, kia ajn estas la patrolanda lingvo de la
deklamanto. Ni ne povas citi ĉiujn partoprenantoju,
ĉar nia ĵurnalo ne sufiĉus por la raporto, sed ni citos

kelkajn nomojn inter la kantistoj, ŝiro° Guivy (Franca)
kaj DrO Hanauer (Germana) inter la monologistoj
Sr°i Lambert (Angla) kaj Doré (Franca), Srin°R. Junck
(Italina) kiu prezentis specialan verkon de Sr° Cl.
Bicknell titolita : ĝis la revido, Sr° Hulme (Skotlan-
dano) kiu freneze kantis la amuzantan verkon : « Plu
kreskis la barbo »; maljuna virino, ĉirkaŭ okdekjara
kies nomon ni ne aŭdis, deklamis tre lerte longan
poemon kaj pruvis ke Esperanton oni povas lerni en
ĉia periodo de la vivo : longan aplaŭdon ŝi ricevis.

Sed la ĉefa sukceso de tiu neforgesebla festo
estis la ludo de la komedio de Molière « Edziĝ - o
kontroïtvola» (Le Mariage forcé) traduko de Victor
Dufeutrel. La roloj de la komedio estis disdonitaj al
samideanoj de nad nacioj kiuj, sen escepto, donis al
ni iluzion de komedio ludita de aktoroj parolante
ĉiutage komunan lingvon La sukceso estas niirinda,
eĉ por la plej konvinkitaj Esperantistoj; persone mi
ne estis antaŭvidanta tiun rezultaton.

Tie estas la detalo de la roloj :

EDZIGO KONTRAÜVOLA.
tTNUAKTA KOMF,DIO DE i\•IOLIÈRE

tradukis VLToR DUi EtyrriE ,.
Dorimeno, filino de Alkan taro Sriro Rosa JuNcK (Italino).
C frua ciganino 	  Fino HILDA CEDERBLaD (Svedina).
Dua ciganino 	  Srino AvILOV Rusino).
,S-czuarcic, , amant° de Dorimeno. Sr , ' PAUL BoULET (Franco).
I'ankraso, filozofo . 	 . 	 .'o BULINGBkoKE N•IuDIE (Anglo).
.1lariu iso, filozofo. . . . ST° Saixr MARTIN (Kanadano).
Gerontimo, amiko de Sganarelo Sro J. ANSEL (Franco).
.11kanloro, patro de Dorimeno. Sro Cooix (Belgo).
sllcidaso, frato de Dorimeno. S r ') KUCHLER (Germano).
Likaslo, amanto de Dorilneno. Si" Allum (Norvego).

Al ĉiuj ni sendas dankon de la Esperantistoj ĉar
ili entreprenis tre gravan pruvon de la uzebleco da
la lingvo kaj ili sukcesis plene.

La ĝYeneralaj kunvenoj de la Kongreso okazis d e
la lundo gis la merkredo kaj prezentis tre grandan
intereson par ĉiuj Esperantistoj. 1.) ° Zamenho4
prezidis honore kaj S'O Boirac, rektoro de la Akade
mio de Dijon prezidis efektive ĉirkaŭataj de ripre
zentatoj de ĉiuj lingvoj, de ĉiuj nacioj. Ni clin
generalo Sebert, Sr° Michaux, SY11° Bergier (Fran-
coj) Leŭtenanta-Kolonelo Pollen (Anglo) S io Ricut
do Codorniu (Hispano). SYO Sabadell (Katalane
Sr° Hanauer (Germano), Fraŭlino Hilda Cederble
(Svedino), Sr° Ostrocvsky (Ruso) S1U Grabowtd
(Polo) Sri"° Rosa,Junck (Italino) S'° Kuhnl (Boheme
S ° Saint Martin (Kanadano), pastro Schneeberg'
(Sviso), Sr Krikortz (Svedo), Sr° Christen (Angl«
Sr° Otto Simon (Mistra Germana), S'° Ahil
(Svedo), D'° Mybs (Germano), Sr° Schroeder (I
garo), kaj ankoraŭ kelkaj aliaj kiujn ni certe 1 't r
sas sed kies nomojn ni citos lad la oficiala rapur1■
Belgujo estis riprezentita en tiu komitato de Put
taro M. Seynaeve por la flandra lingvo kaj 	 1 +«
Jamin por la franca lingvo kaj ankaŭ valot
lekto.

La kunsidoj de la kongreso estis tre, tre Io,
kaj kompreneble ni ne povas doni tie (`i dol
raporton. Oficilia raporto estos certe eldonito
aparta broŝuro aŭ en jurnalo « Lingvo Internadll ..
S1° Schneeberger stenografiis ĉiujn paroladojn i+
diskutojn. La ĉefaj proponoj estis presita) eu IA

broŝuroj kaj kelkajn aliajn proponojn oni ankoraŭ
prezentis dum la kunsidoj.

Unue, oui sa - e decidis ke la kongreso ne havas
rajton de voĉdouo kaj nenian definitivan konkludon
ĝi ne povos akcepti. Tamen, Doktoro Zamenhof
legis la Deklaracion kiu estas la fundamenta
promeso de ĉiu Esperantisto; oni decidis ke, post
kelkaj ŝanĝoj negravaj, kiujn difinos la komitato,
tiu deklaracio fariĝos deva promeso de ĉiuj alestan-
toj. Generale la demando pri Centra Ligo ne estas
akceptita sed oni decidis ke estas tute necese
organizi de nun Lingvan komitaton por esploro de
la demando. DT° Zamenhof elektis ĉirkaŭ sesdek
nomojn de lertaj Esperantistoj, tute provizore, kiuj
elektos inter si, kelkajn lingvistojn kiuj ekzamenos
detale la proponojn. La aliaj paroladoj celis la uzon
de la lingvo en oficialaj telegramoj, la disvastigon
de la lingvo inter la junuloj, la elparoladon de la
lingvo kaj ankaŭ pri la akcepto.

Pri la elparolado, oni decidis ke la novaj lernoli-
broj en Franca lingvo klarigos la demandon pri la
vokaloj, kiuj estas ĉiam mallongaj, eĉ la vokaloj e
kaj o. Nur en la antaŭlasta silabo, oui akcentigas la
vokalon.

La Francoj, kaj ankaŭ multaj Belgoj, ne akcenti-
gas sufiĉe la antaŭlastan silabon kaj eĉ akcentigas
malprave la lastan. La lingvo tiel sonas malbone kaj
la fremduloj ricevas malagrablan impreson. Ciuj
fremduloj, precipe la Toloj kaj Rusoj donas al l a
lingvo specialan êarrnon per kusta akcento.
Dro Zamenhof donis al la kongreso belan lecionon
de elparolado kaj baldaŭ la malgranda diferenco
kiu ekzistas iafoje en sono — nur en  sono — (eble
en tono tial ke la lingvo estas iomete kantema), tiu
negrava diferenco malaperos.

Multajn aliajn festojn oni organizis. La dimanĉon
vespere okazis eu kazino de Boulogne granda balo
kun naciaj kaj regionaj vestoj. La sukceso estis tre
granda kaj la vigleco de la junularo daŭrigis g- is
meznokto. Inter la naciaj kostumoj ni citos kelkajn
el ili, sed certe ni ankaŭ lorgesas multajn. Lefite-
nanta-Kolonelo Pollen, multaj oficiroj kaj soldatoj
Francaj, unu vickonsulo, solicitoro John Ellis el
Keighley en oficialaj kostumoj. Fraŭlirio Hilda
Cederblad, en nacia sveda kostumo kaj Sr° Privat
en svisa kostumo, Fradllno Codorniu en hispana
vilananino kaj Jos. Rhodes en plena kostumo de
angla lan-apartigisto, du Skotlandanoj, kelkaj
britaj, alĝeriaj kaj boheinaj- kostumoj; Sr° kaj
Srino Av ilov, el Tiflis kiuj dancis rusan paŝon k. t. p.

Oni vizitis la ĉirkaŭaĵojri de Boulogne precipe
Aubengues duin la ĉevalaj kuradoj, \Vimereux kaj
Le Portel. Lundon, posttagmeze okazis granda
festeno al kiu povis partopreni nur triono de la
kongresanoj; multaj toastoj entuziasmigis la ĉees-
tantojn. Ni esperu ke en proksimaj kongresoj oiii
organizos festojn kaj festenojn al kiuj povos parto-
preni ĉiuj Esperantistoj.

La ĝenerala ofganizado de la Kongreso estis tre
bone preparita, kaj la Esperantista mondo devas
gratuli kaj danki la grupon de Boulogne-sur-mer,
kian prezidanton kaj la tutan komitaton por ĉiuj
iliaj klopoduj.

Agentejo organizis viziton en Folkstone, Dover
kaj Calais. Eĉ ĝi intencis viziti Belgujon, sed pro

malĝentileco de agento, ni ne scias ĉu la afero
sukcesis. Ni opinias ke bonekonata krio estas opor-
tuna : nenion per la agentejoj !

Multaj aliaj kunvenoj okazis flanke de la kongreso.
Mardon kaj merkredon okazis ankoraŭ en  la Teatro
koncertoj laŭvole, en kiuj multaj samideanoj donis
novajn pruvojn de siaj talento kaj sindonemo.

La komitato de la Societo franca por la Propa-
gando kunvenis sabate posttagmeze, la katolikaj
Esperantistoj kunvenis en kolegio Stanislas, ili
kantis ankaŭ horojn Paire nia kaj Ave stelo mara
duin la sankta meso dimanĉe en prebejo St Nicolas;
la framasonoj havis apartan kunvenon kaj ankaŭ la
stenografiistoj. Fine la Esperanta gazetaro (kiun oni
iomete forgesis dum la Kongreso) kunvenis marde,
je la 5a posttagmeze. Al tiu kunsido alestis : Paul
.l+ruictier (Lingvo Internacia) Ostrowsky (Esperanto)
Sam. Meyer (L'Espérantiste) Millidge (British Espe-
rantist) Privat (Julia Esperantisto) Aug. Montrosier
(Tra la Mondo) Beauchemin kaj St Martin (La
Lumo) kaj Jos. Jamin (La Belga Sonorilo). Kelkaj
aliaj jurnalistoj partopreuis al la Kongreso: Sr°i Th.
Cart (Esperanta ligilo) Codorniu (La Suno Hispana) .
Bolingbroke vludie (The Esperantist) Borel (Ger-
mana Esperantisto) G. i\Ioch (espero Pacifista) kaj
Paul Nyldu (malnova L. J.)

La nombro de la Kongresanoj estis tre granda ;
ni ne povas citi la certan kvanton sed ni opinias ke
la nombro atingis ĉirkaŭ rniloii.

Kvankam Belgujo ne estas tro malproksiina de
Boulogne, nur kelkaj Belgaj Esperantistoj alestis
je la Kongreso. Ni citos Sron Lucien Blanjean (Bru-
xelles), Advokatoni Cogen (Gand), Notarion Horion
(Villers aux Tours, provinco de Lieĝro), Jos. Jamin
kaj Fraŭlinon Lecointe (Bruxelles), Sr°jn Doktoron
Seynaeve (Courtrai), A. Van der Biest, Ed. kaj
Raym. Van 1blelckebeke (Anvers), Advokaton Van
Dieren (Louvain). kaj A.-J. Witteryck (Bruges).

Pro malsano, Sr° de Beaufront, la simpatia prezi-
danto de la Franca Societo ne povis ĉeesti la
Kongreson. I;*.i unuanima konsento, la Belgaj kon-
gresanoj sendis al li la sekvantan telegramon :

« Louis de Ieaufront, La Folie, I'ierrepont,
« La Belgaj Kongresanoj sendas al la energia
Sinjoro de Beaufront entuziasman saluton kaj
deziras al li rapidan resanikon. »
La sekvanta respondo alvenis post kelkaj horoj :

« Belgaj Esperantistoj, Boulogne-s-mer.
« Profunde tuŝita dankas la Belgajn amikojn ĵ etante

« al ili krion kiun ili speciale povas kompreni: libereco
<c absoluta, libereco ekster la lingva kampo.

DE I31-:aUErtoNT.

En ripozosalono de la teatro,la tiea grupo aranĝis
tre gravan ekspozicion, kie oni vidas ĉion, kion
Esperanto ĝis nun produktis. Nur la unuaj libroj
kaj ĵurnaloj, kiujn oni ne plu povas aĉeti, ne estas
montritaj.

Ĉiuj Esperantistoj konkuris por prezenti la plej
plenan montron de la ricevitaj rezultatoj. Francaj,
Germanaj kaj Anglaj amikoj sendis multajn centojn
da dokumentoj de ĉiuj specoj kaj la vizitanto estas
kvazaü frenezigita pro la kvanto de ilustritaj poŝt-



apero en tiu ĉi solena momento montras ke nia afero iros pli kaj pli antaŭen se ĉiuj samideanoj subtenos
la agadon de la plej kuraĝaj. Tiun revuon direktas SrO Aŭgusto Montrosier, g-ia unna numero enhavas
multajn belajn fotografiajojn, ĝi ricevis grandan sukceson en la Kongreso. Kosto de la unua numero
0,60 fr. Kosto de la abono, 8 fr. jare. La 3 unuaj numeroj 2.25 fr. La proksima numero enhavos fotogra-
fajojn pri la Kongreso kaj impresojn de I)TU Zamenhof kun lia portreto. Adreso de la Administranto
15, Boulevard des Deux Gares, Meudon (S. et O.) France.

Kapitano Capé (Auguste Montrosier) loĝanta nun en Francujo, Orléans, 74, fg Bannier, sciigas ke li ne
plu iriterrilatas kun la Al=;eria grupo kies Sekretario estas S'O Roux, en Alger.

La alia ĵurnalo estas titolita « Espero Pacifista » ĝin eldonas la Internacia Societo Esp por la Paco
nomita « Pacifisto » kies provizora prezidanto (kaj certe definitive) estas la sindonema Gaston 11•Ioch. La
unua numero estas bela broŝuro da 70 paĝoj kaj ĉia Esperantisto intencos posedi ĝin. Kosto de la unua
numero : 50 centirnoj. Kosto de la jara abono sen aliĝo al la Societo « Pacifisto » 4 fr., kun aligo almenaŭ
5 fr. Administracio 16, avenue de la Grande Armée, Paris, 17e.

La unuajn foliojn de la Franca Vortarego ni ĵus ricevas; de nun tiu vortarego, eldonota sub la kontrolo
de la ĵurnaloj « Lingvo Internacia » kaj « L'Espérantiste » kostas 17 fr., kontanta pago aŭ 18 fr. po
3 kvaronjaraj pagoj.

Alian Francan vortaron anoncas Firmo Hachette kaj K 10 sed ĝi ne aldonas la nomojn de la aiitoroj.
Huinile ni konfesas ke ni ne vidas tujan neceson de du Fraucaj vortaroj; la dua fariĝos vole aŭ nevole
kopio de la unua sen utilo por nia afero.

*`*
Multajn novajn librojn ni ricevis duin la pasinta monato. Niaj gelegantoj trovos la nomaron de ili en

nia. rubriko pri Esperantaj verkoj. Ni alvokas atenton de ĉiuj sur la libro : Fundamento de Esperanta de
Doktoro Zamenhof, kiu kolektigas la neŝanĝeblajn dokumentojn kiuj estas kvazatl « Evangelio » de nia
lingvo.

***
La ĝenerala propagando ĉe la sciencaj societoj estas entreprenita de multaj samideanoj. ST° Ch.

' O'Connor 17, St Stephen's Sqr. Bayswater, London, faros baldaŭ tri paroladojn ĉe «International Society»
kaj « Society of Commerce and Arts » en Manchester. Li petas ke oni sendu al li komercajn leterojn kaj
dokumentojn. La grupo el Vieno sendis al ni tre longan raporton pri la nefacila batalado en Aŭstrolando,
ni kore dankas ĝin sed ni ne havas sufiĉe da loko por enpresi la leteron.
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kartoj elvenintaj el ĉiuj landoj, Esperantaj broŝuroj,
libroj, revuoj kaj gazetoj, modeloj kaj cirkuleroj pri
diversaj produktaĵoj kaj komercaĵoj, propagandaj
iloj. ŝlosiloj de la lingvo, reklamoj de la Esperantaj
firmoj, k. t. p. Tiu ekspozicio estas la plej plena kiun
ĝis nun oni organizis, ĝi enhavas ankaŭ ĉiujn doku-
mentojn de la antaŭaj ekspozicioj en St Louis kaj
Alger.

Granda amaso da Samideanoj senĉese promenadis
en la salono kaj babiladis pri la novajoj kiujn ili
trovis inter la multnombraj montritaj pruvajoj. Oni
povus organizi pli vastan ekspozicioii sed oni ne
povus montri ion pli interesan.

La portretoj de Doktoro Zamenhof kiujn ni vidis
antaŭ la tagoj de la Kongreso ne donas bonan ideon
de la eksteraĵo de la simpatia elpensinto de l'I?spe-
ranto. Grandno mbro da fotografajoj reproduktos
liajn trajtojn kaj en proksima numero ni eble empre-
sos kelkajn kliŝaĵojn kiuj permesos al niaj gelegan-
toj plibone koni nian majstron. Sed, se la fotograf-
arto povas fidele doni fizionomion de la Doktoro, ĝi
ne povas diri fidele la afablecon de lia akcepto kaj la
dolĉon de lia interparolado. Al ĉiuj li rezervas kel-
kajn bonajn parolojn kaj ĉiu, eĉ la plej mallertaj,
kuraĝiĝas tuje kaj baldaŭ estas kun li kvazaŭ mal-
nova amiko. Tre modesta kaj ankoraŭ tre energia
kiam li traktas la esencon de la lingvo, li kunigas ĉiujn
kvalitojn kiuj devas distingi tiel superan homon.

Kiel la aliaj Esperantistoj li havas la modestan
verdan steleton en butontruo de la ĵako ; baldaŭ li
ricevos de la Franca Registaro la stelon de la

A travers le monde Espérantiste.
Par suite du Congrès. plusieurs •Espérantistes ont visité

l'Europe Occidentale, particulièrement la France et la Bel-
gique. Nous ne pouvons parler de toutes ces visites ; cepen-
dant nous citerons la visite faite par le Deur Zamenhof chez
les Espérantistes de Paris. Un fait important pour notre cause
est la réception officielle du Deur Zamenhof, chez le Ministre
de l'Instruction Publique 11. Bienvenu Martin et celle faite par-
le Bureau du Conseil municipal de Paris. Des fêtes tout inti-
mes ont encore eu lieu, une distribution des prix du concours
organisé par le groupe de Paris à la mairie du 1't'r arrondisse-
ment et d'autre part un souper avec concert et comédie orga-
nisé en l'honneur de Zamenhof auquel participèrent de nom-
breux étrangers de passage i Paris.

** *
A l'occasion du Congrès deux nouveaux journaux ont paru.

« Tra la Mondo » est une revue fort bien illustrée, dont la publi-

Jos. JAIIIIN.

ordeno de la Honora Legiono, tio estos rekompenco
tute nleritita kiu honorigos la homon kaj la Ideon.

Sed la kontenteco kaj la o jo kiuj, dum la Kongre-
saj tagoj ilutiiinis lian simpatian vizagon permesas
al ni kredi ke la plena sukceso de la Kongreso
ravis lian koron.

Feliĉa homo li certe e âtas kaj, kiam, dum la  lasta
kunsido de la Kongreso  petis permeson ke li  pre-
mu la manon de ĉiuj kongresanoj, la freneza aplaŭdo,
kiu tondre skuis la amason, respondis por ĉiuj  kaj
estis la plej bela rekompenco kiun li povas ricevi.

Kun la Kongresanoj ĉiuj gelegantoj niaj ankaŭ
diros :

Vivu Esperanto ! Vivu Zamenhof !
Tiu, kiu alestis al la Kongreso neniam  forgesos

tiujn memorindajn tagojn, tiun entuziasinan  kaj
fratan feston de l'Esperantistaro.

Jos. JAMIN. •

Dwars door de Esperantische wereld.
Ten gevo4;c van liet. Kongies hebben verscheidene  Espe,a„lit

Westelijk Europa, voornamelijk Frank, ijk en Rc/i  ii. bezoek/.
kunnen over al de e bezoeken niet uitweiden; ooglans meldtN
het bezoek van Dokier Zamenllof aan de Esperantisten  van Pa
Eerre belangrijke gebeurtenis voor onze zaak is de officil'ele @YMl
- angst van Dokter Zamenliof bij den minister van OmnA ie
Orderais 	 lelenve,izi :Vallin en deze gedaan door hel /MIMI
van den Gemeenteraad van Paris. Gansch vriendsc/lafftI
feesten hebben nog plaats gehad ; eerre pr jsuitdceline . raof
weddi jc/ /JIge7YC/!I dool' de groep van Pat ijs in de

aa
	.!/eimi

/e 	^ Z'f r a07715'1'!!11 01 1? 	 Cl!LJl van en anderen kant tiet! i'D/ldlNtla^.1 	 ^
ruuziekteest en tooneelspel, ter eerti van 7.amenhof mei
waaraan lalrijke vreemdelingen, te Parijs verblijvend, doch.

*w
Ter gelegenheid z'au liet Koegres zijn twee nieuwe hladW*. t

sc/lenen. o Tra la Mondo » i;s een zeer schoon geïlllistemid

cation dans ce moment solennel montre que notre cause ira
plus et plus de l'avant si tous nous soutenons l'action des plus
courageux. Cette revue est dirigée par M. Auguste Montroster;
son premier numéro contient de belles photographies, il a
obtenu un grand succès au Congrès. Prix du premier numéro
fi0 centimes, abonneraient 8 fr. Les 3 premiers numéros 2.25 fr.
Voyez les adresses ci-dessus.

L'autre journal est intitulé « Espero Pacifista » (l'espoir
pacifique ), il est édite. parla Société Internationale Espérantiste
pour la Paix nominée Pacifisto, dont le président provisoire
(et certainement définitif) est le dégotté Gaston `loch. Le pre-
mier numéro est une belle brochure de 70 pages et chaque
Espérantiste voudra le posséder. Prix du numéro 50 centimes.
Abonnement sans adhésion :1 la Société ,1 fr. avec adhésion au
moins 5 fr.

Les premières feuilles du Grand dictionnaire français ont
été distribuées aux souscripteurs ; dès maintenant le prix de
ce dictionnaire édité sous la direction des journaux « Lingvo
Internacia » et « L'Espérantiste » est porté :'i 17 francs paie-
ment comptant ou 18 francs par paiements trimestriels. — La
maison Hachette et C 1 e annonce un autre dictionnaire fran-
çais sans ajouter les noms des auteurs. Nous confessons
humblement que nous ne voyons pas la nécessité immédiate
de deux dictionnaires français; le second deviendra, qu'il le
veuille ou non, une copie du premier sans utilité pour notre
cause.

***
Nous avons reçu de nombreux livres nouveaux pendant le

mois dernier. Nos lecteurs en trouverons la liste à notre
rubrique spéciale. Nous attirons l'attention de tous sur l'ou-
vrage : Fundamento de I iperaato du D , Zamenhof, qui contient
des documents d'un caractère définitif qui sont comme l'Évan-
gile de notre langue.

*M*
La propagande générale parmi les sociétés scientifiques est

entreprises par plusieurs d'entre nous. M. Ch. O'Connor
t adresse-ci-dessus i fera bientôt trois conférences à Manchester,
il demande qu'on lui envoie des lettres et documents commer-
ciaux.

Le groupe de Vienne nous a envoyé un long rapport au sujet
de la lutte difficile en Autriehe ; nous le remercions mais nous
n'avons pas suffisamment de place pour insérer la lettre.

zicht, welks uitgave op dit plechtig oogenblik toont dal onze zaak
meer en meer zal vooruitgaan indien wij allen de werking der
moedigsten ondersteunen. Dit tijdschrift wordt bestuurd sloor
1111. Ailusl Monlrosier; /iel eersle nummer bevat sc/coone licát-
beelden, het heeft eelt g, ooien /ival op het Kongres bekomen. Prijs
r'all /!el eerste nummer (7D centiemen, inschrijvingsprijs : S fr. Zie
de ad, essen bierhoven.

Het ander blad is getiteld : « Espero I'acifista » ( rrede-/toop) ;
!iel wordt uitgegeven door de f! ederlandsc/ie Esperantische
maatschappij  voor den vrede, genaamd Paci fi.slo, waarvan de
roorloopiee (en zekerlijk bepaalde) voorzitter is de verkleefde
Gaston Jloch. Het eerste nummer is eerre schoone broeiluur van
70 bladzijden era iedere Esperanlisl zal ze willen bezitten. Pi ijs
van het nummer : 50 centiemen. inschrijving ~ouder lid te zijn der
,llaal.rchapp j : •/ fr. ; air lid, leg minste .^ f r.

ne eerste bladen van het ;root Franse/i woordenboek zijn aan
de inschrijvers uitgedeeld geweest ; van nu af s de prijs van dit
rc'oo,denboek, uitgegeven onder liet bestuur eierbladen « Lingvo
Internacia » en « L'Espérantiste », gebracht op 17 1/' com. tante
betaling, of 1S fr. niet driemaandelijksche betalingen. — liet huis
Hachette elf C 1e kondigt een ander Franse/ woordenboek aan zon-
der bilvoeging  der namen van de opstellers. Wij belijden  oolnzoedig
dat wij de onmiddellijke noodzakelijkheid van 1r,'ee /'ransche
woordenboeken niet inzien ; hei tweede zal, illens of ,liei, eerre
kopij van liet eerste zi„1, zonder nul voor onze zaak.

* *
!n den loop der verledene „gaand hebben zc'jverscheidene nieuwe

werken ontvangen. Onze lezers zullen er de lijst van vinden in.
onze bijzondere a/deelt ilg . Wijj roepen de aandacht van allen vp
let werk: Fundamento de Esperanto van Rokier /.amenhof,, dat
onveranderlijke grondregels be/ielst die ais hel Evangelie onzer
faal uitmaken.

**
De algenaeene propaganda onder cie we/ensc/lappeli ke macz1-

scl/app ien is door verscheidene onder ons oudernomen. .1T Ch.
O' (.'onnor (adres hierboven) zal welhaast drie voordrachten
geven te _Uanchcster; hij vraagi dal meta leem biiez'en en hai,-
delsslukken ^ende.

1)e grvep van br eeuen liee fl ons een lang verslag gezon den nopens
den moeilijken .strijd in Oo iienr jk ; wij bedanken Zien, doch heb-
gecne plaats genoeg om den bric{ in te lassollen.

Tre rapide mi skribis tiun ĉi kronikon, eble mul-

Dok(oro L'udoviko Zamenhof

tajn ĉefajn punktojn mi forgesis ; rni esperas ke
miaj legantoj kaj kunkongresanoj pardonos tion al
mi, en proksimaj numeroj ni presos ankaŭ aliajn
artikolojn pri la Kongreso.

Ilia artikolo donas nur tre palan ideon de la
entuziasmo kiu superregis dum la Kongreso ; eble
ia leganto ekridos kaj opinios ke mi iomete tro-
grandigas la rezultaton. Li tute erarus ĉar mi devas
konfesi ke mi veturis en I3oulogne kun certa timo
kaj ke mi estis iomete skeptika pri la rezultato. Sed
mi konfesos ankaŭ ke por ĉiuj l-,'sperantistoj, eĉ la
plej entuziasmaj, la sukceso superas multe la antaŭ -
signojn : la Unua Kongreso estas vera, granda kaj
grava sukceso.

v ra la Xondo Csperanfista.
Pro la Kongreso, multaj Esperantistoj vizitis la okcidentan Eŭropon• precipe Francujon kaj Belgujon.

Ni ne povas raporti pri ĉiuj vizitoj faritaj ; tamen ni citos la viziton kiun faris Doktoro Zamenhof ĉe la
I ar izaj Esperantistoj. Grava fakto por nia afero estas la oficiala ricevo de Dr° Zamenhof ĉe la Ministro
de la Publika Instruado Sr° Bienvenu-Martin kaj ĉe la Estraro de la Urba Kousilantaro de Parizo.  Tute
familiaj festoj ankoraŭ okazis, unue disdonado de 1' premioj de l' konkurso organizita de 1' Pariza grupe,
en Urba Domo de la 4a Pariza Distrikto; due Verspernranĝo kun koncerto kaj komedio organizitaj  je
1' honoro de Zamenhof al kiu partoprenis multaj fremduloj trapasantaj Parizon.

Je I' okazo de la Kongreso aperis du novaj ĵurnaloj. « Tra la Mondo » estas bele ilustrita revuo, kdt'



I)e dagbladen zaan Antwerpen hebben goede verslagen gegeven
over hel ..Kongres van Boulogne : zv j bedanken h jzonderlijk La
.liétr -opole die dagelijks een verslag va -1 haren bezondereu hrief-
wisselaar• ontving.

***
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Alultaj ĵurnaloj fremdaj raportis pri la kongreso; citu inter tiuj kiuj faris plenajn raportojn : Le Boulon-
nais, Le Télégramme kaj La France du Nord, el Boulogne, Le Journal de Roubaix, l'Echo de Paris, Daily
Mail (London) kaj kelkaj aliaj. Parolis pri la Kongreso : Le Journal. Le Gil Blas, Le Journal d'Alsace, Le
Matin (Paris), l'Humanité, Le Figaro, k t. p.

Jos. JAMIN.

Plusieurs journaux étrangers ont donné (les comptes rendus 	 Verscheidene vreemde Marsces hebben verskagen over bel kongres
du Congrès, d'autres ont publié quelques communiqués. Nous gegeven, andere hebben eenige mededeeliii en riilgegeveu Il .j deden
en donnons une liste, incomplète, ci-dessus. 	 cr hierboven ecne onvollcdiçe lest van mede.

Jos. JAMIN. 	 I 	 Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

v3elga v 'ovado.
Grava kunveno de Esperantistoj okazis eu Antverpeno la 3Os11 de Julio. La ĉeeslantaj satnideanoj (oni

vokis nur la estraroj de la grupoj kaj kelkaj sindonemaj kunbatalautoj) decidis fondon (le b'elga Ligo
Esperantista kaj voêdonis la regularon. En proksima numero ni enpresos alvokon al niaj catulandanoj kaj
plenan re;;ularou de la Ligo. Ni esperas ke ĉiuj Belgaj Esperantistoj intencos doni monan kaj inoralan
helpon al la nova Ligo kaj ankaü varbi grandnombron da liganoj inter siaj amikoj kaj Monatoj. Ili de nun
povas sin turni al la Ĵurnalo kaj sendi sian alikon, la kotizaĵo estos almeuaii unu franko, sed oni ricevos
dankerve pli altan jaran ssionoferon. La provizora direktanta komitato estas: Fraïtlisio Lecointe (Bruselo),
Sr°i Ch. Lemaire, L. Blanjean kaj Jos. Jamin (Bruselo), Ray. Van Melckebeke (Antverpeno) kaj ?1.Sevnaeve
(Kortrejko).

=s *

Niaj Antverpenaj amikoj agadas sen halto por la antaŭenirado de nia afero. Ni jam parolis pri la  êeesto
de kelkaj el ili en Boulogne. S r°i Carlo Boorlet kaj Pourcines el Francujo kaj la amerikano Herbert Bovee
kiu elvenis el Turkujo vizitis la grupon. Granda firmo de la urbo: Antderpeilaj paperfabrikoj G Moorrees
kaj hio vendas leterpaperon kaj kovertojn kun verda stelo kaj terglobo; tiu papero estas aĉetebla ĉe ĉiuj
vendistoj en Belgujo kaj ni rekomendas uzon de Ki al niaj legantoj. Alia firmo, presejo J. E. I3uschniann
eldonis aron da utilaj sciigoj pri Antverpeno kaj ankaŭ rezervis bonan lokon al Esperanto.  La libreto
titolita « Anvers en poche » (Antverpeno en poŝo)  kostas 0,50 tr. kaj estas aĉetebla ĉe ĉiuj librovendistoj
en Antverpeno.

Se trairante la ĉirkaŭaĵojn de la urbo, ni nin direktas al la vojo kiu kunigas Cappellen kaj Putte, ii
povos legi super la verda pordo de komforta kampadomo la vorto : Bonvenon : per oraj literoj. Bona
propagando pri kiu ni gratulas la simpatiajn posedantojn Sron kaj Fraŭlinojn Van Pelt. •

Mouvement belge.

Une importante réunion d'Espérantistes a eu lieu à Anvers
le 30 Juillet. Les partisans qui y assistaient (on n'avait fait
appel qu'aux bureaux des groupes et à quelques dévoués) ont
décidé la création d'une Ligue Espérantiste Belge et ont voté
les statuts. L)ans un prochain numéro nous publierons un appel
à nos conpatriotes et le règlement complet de la !,igue. Nous
espérons que tous les Espérantistes belges voudront donner
leur aide pécuniaire et morale à la nouvelle Ligne et aussi

' recruter un grand nombre d'adhérents parmi leurs amis et
connaissances. Ils peuvent (lès maintenant s'adresser au jour-
nal et envoyer leur adhésion, la cotisation sera de 1 franc au
moins, trais on recevra avec plaisir une souscription annuelle
plus importante. Le comité provisoire est composé comme il
est dit au texte Esperanto ci-dessus.

***

Nos amis anversois travaillent sans relâche s. la poussée
en avant (le notre cause. Nous avons déjà parlé de la présence
de plusieurs d'entr'eux à Boulogne. Messieurs Carlo Bonnet,
Pourcines, et l'américain H. Boyce venant de Turquie ont
visité le groupe. Une firme importante de la ville : les Papete-
ries Anversoises G. Moorrees et Cie mettent en vente du
papier fi lettres et enveloppes sur lesquels se trouvent l'étoile
verte et le globe terrestre. On petit se procurer ce papier chez
tous les papetiers en Belgique et nous recommandons son
emploi à nos lecteurs. Une autre firme, l'imprimerie J. E.
Buschman édite un recueil de renseignements utiles sur
Anvers. La brochure intitulée o Anvers en poche » coûte
50 centimes et est vendue chez tous les libraires d'Anvers.

Si, parcourant les environs de la ville, nous nous dirigeons
vers la route qui réunit Cappellen et Putte, nous pourrons lire
au-dessus de la porte verte d'une confortable villa le mot:
Bienvenue ! (en esperanto) en lettres (l'or. Bonne propagande
dont nous félicitons M. et Meii.' Van Pelt, les sympathiques
propriétaires.

La Antverpenaj ĵurnaloj raportis tre longe pri la Kongreso de Boulogne ; pri tio ni devas multe danki
4 . La .1létropole kiu ricevis ĉiutage raporton de gia speciala korespondanto.

*x
Aliaj ĵurnaloj Belgaj parolis kaj raportis pri nia Kongreso, ni citos : L'Indépenlance Belge, Le Petit Bleu,

^ Le Soir, La Presse (Autverpeno), La Gazette de Liège, l'Oprrzton Labérate de 1Vamur, Le Journal de Mons,
La Gazette de Lll.arieror, Het Handelsblad, Le courrier du soir, le XX'me Sia cle, le I -alriote, k. t. p.

Kelkaj ĵurnaloj donis tre bonajn artikolojn, ni nur povas multe danki ilin : Le Matin (Antverpeno),
L'Arrri de l'Ordre (Natuur), Ue Demokraat, Iilirrt-o/' kaj L e Sourd-Muet belge. Tiuj tri lastaj estas ĵurnaloj
el Louvain (Loveno) kie ni havas tre bonan propagandiston S' on E. Mathys. Li sendis al ni plenan tradukon
de la progrstmo de la Kongreso Internacia por surdmutuloj; nia ĵurnalo ne havas sufiêan lokon por
reprodukti kin sed ni anoncas ke oni povas sendi raporton en Esperanto ĉar Sr° Mathys estas unu el la
Sekretario de tiu Kongreso. Sr° txeorges Rouma, prezentos al la Kongreso proponon pri akcepto de la
lingvo Esperanto kiel kcinuna skribita lingvo por surdmutuloj.

*

Multaj Esperantistoj vizitis Bruselon kaj Lie); -on. Bedaŭrinde niaj malmulte agemaj grupoj ne povis
icevi ilin. Mi persone dankas la vizitantojn, kun kiuj mi povis interparoli en Bruselo kun granda facileco,

ST°i" Herbert Boyce (Winchendon, Mass,  U. S. A ) Dro Ostrowskv (J:tlta-Rusujo) Eduard Kühnl (Praga,
3ohemujo) kaj Otto Simon (Uiig. Hradisch, Moravujo). Dankon al ili.

Jos. JAMIN.

Les journaux d'Anvers ont donné de bons comptes-rendus du
Congrès de Boulogne : à ce sujet nous rem ercions particu-
lièrement La _Métropole qui recevait chaque jour un rapport
le son correspondant spécial.

Andere dagbladen, waar van men de lijst hierboven zal vinden,
hebben vare ons Kongres gesproken. Eenins andere kenhen zeer
goede artikels geschreven; wit kunnen slechts /noemen : Le Matin
(Anlzicrpen), L'Ami de l'Ordre, De Demokraat, Klim -op, en Le
Sourd-muet Belge.

Deze drie laatsten zijn bladen van Leuven waar z.'ij een goeden
verspreider bevallen : Mi' E.:lkatle)s. [lij heeft ons cene volleai;e
vertaling çezonden vars het programma van het !l'"ederlandsch
kongres der doofstommen, dal zvij bij gemis aan plaal.s• niet knarsen
mededeelen; melden wij dat men er . speran/rs•che slakkers mag
heenzenden, vermits _lIr Mathys een der self/ jvers van liet kongres
is. _l!. G. Bouma zal op liet Kongres een voorstel aanbieden om
1101 Esperanto le aanvaarden al.c algemeene geschrevene taal zoor
de doofstommen.

***
Talrijke Esperantisten hebben Brussel en /.reik bezocht. Onze-

lukkigiijk hebben onze weinig werkdadige ,,;roepen hen niet kannen
oulvançeu. Ik bedank persoonlijk de bezoekers nael wie ik le Ri -ussel
asset laci meeste gemak heb knallen spreken. lie Ileeren Herbert
Boyce(van de Fei eenis;de.Stateu van Amerika) DokloorOstrowsky
van .Talla (Rusland), Ed. einl van Praag (Bohemen) en Otto
.Simon (van Moravie). Tank aan lien!

Vertaald (foor A.-J. WITTERYCK.

&speranfaj Verkoj.
Lernolibroj. Literaturo, Propagandiloj, k. t.

^l v1u bone. — La montritaj ciferoj estas la kosto ĉe la vendistoj. Oni devas aldoni la sendpagon kiam
la librojn poŝte.

Ĉiam peto de sciigoj aŭ informoj estu sendata kun poŝtmarko pur respondo.
Kun ĉia mendo oni (levas aldoni pagon de la libroj menditaj.

KOLEKTO ESPERANTISTA APROBITA DE D'°

Ĉ'e Hachette et C ie , Boulevard Saint-Germain, 79, Paris.
Fundamento de Esperanto de L. I,. Zamenhof. Gramatiko, i:kzercaro, l'nivrrtalts %'ortare.

Prezo . 	 . 	 . 	 . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .
Matematika Terminaro kaj Krestomatio de Raoul Bricurd 	
Kurso tutmonda laïc la metodo natura, de I;m. Gasse 	

Onze Anlwcrpsche z•rienden werken onverpoosd aan bel voos
sloolen onzer zaak. !! f hebben reeds gesproken zaan de tegen
aigheid van verscheidene onder kers te Boulogne.  De Necrea ['o
b'onrlel, Pourcines, en ,de Amerikaan H. Boy ce komende
Trcrkijen hebben de groep bezocht. Ene helangr - jke /irrna der ii
de Anlwerp.rche papier/abrieken G. Moorrees en C 1 1 verkoa
brievenpapier en omslagen op dewelke zich de groene sic' ea
wereldbol Bevinden. Men kan dit papier bij alle papicrhandt/
van isels; ie bekomen en zij bevelen het gebruik ervan onzen Ie
aan. Een ander lansti , de drukkerij J.-L. Bits-chu/an, eelt
bundel nuttige inlichtingen over Antwerpen nit. Het Boekje. gel
« Antwerpen op zak», kost 30 centiemen en Wordt bij alle b,vi
delaars van Antwerpen verkocht.

Indien wij, (le omstreken der .s•lad doorloopende, ons he
naar den weg die Capellen en Putte verbindt, zullen r, ic /'.'s M
groene deur van Bene welstellende villa Piel woord : 11 'ehlc^s^l
Esperanto) in goudere letters kunnen lezm hoede p^rof4s
waarover zeii .'1fr en _time Van Peil, de bemiunelyke esse
gelukwenschi n.

Belgische beweging.
Lene belangrijke L'speranlasclse zwigadentig /nee/t op Men ,!

te _lntz.:'erperc Matsgelsad. 1)e aanhangers die er aan deel na ,

(meen had slecht . de besluitrleden der goepen en oenige verkleej
opgeroepen) hebben de stichtin vans een Belgcs•chen Esperanlin
Bond bestolen en de .stalraten gestemd. in een volgen(! ,.
zullen wij eenera oproep aan onze medeburgers doen en d,
verordening des Bonds gcz'en. Wij hopen dal alle Relgisent
raslisten /,none geldel ijk en zedelijke hulp aan den rsx rz.•en •
zullen willen v'erleerncn en ook een groot gelal aanhangers os
hunne vrienden ere kennissen zullen aanwerven. Zij mogen vas
a/ zich wenden tot loet blad en h ulu le deelname zesden, hel
geld zal minslems 1 fr , zijn, doch reen zal met genoegen e , ':
belangrijke jaarlüksc/se inschrijving aanvaarden. Het -
best ur is• samengesteld çeIrjk liet hierboven in den L'spc, .1:...
tekst gezegd is.

***

D'autres journaux, dont on trouvera la liste ci-dessus ont
parlé de notre Congrès. Quelques autres ont donné de très
bons articles ; nous ne pouvons que citer Le _liatin (Anvers),
l'Ami de l'Ordre, De Uensokraal, A'lim-op, et le Sorar /-mru•l Belge.
Ces trois derniers sont des journaux de Louvain oit 'nous pos-
sédons un bon propagateur M. E. Mathys. Il nous a envoyé une
traduction complète dit programme du Congrès International
:les sourds-muets que nous ne pouvons publier faute de place ;
annonçons qu'on peut y envoyer des mémoires en Esperanto,
M. Mathys étant l'un des secrétaires du Congrès. M. G. Rouma
présentera au Congrès une proposition d'accepter 1'Esperantc>
zomtttc langue écrite commune pour tous les sourds-muets.

De nombreux Espérantistes ont visité Bruxelles et Liège.
i\lalheurettsement nos groupes pru actifs n'ont pu les recevoir.
Personnellement je remercie les visiteurs avec qui j'ai pu con-
verser à Bruxelles avec la plus grande facilité. MM Herbert
Boyce, (des Etats-Unis d'Amérique', Deur Ostrowsky de Jalta
Russie) Ed. Kühnl de !'rague (Bohème) et Otto Simon ((le

Moravie). A eux merci!

* *

* *

Jos. JA MT\.

p.

oni deziras ricevi
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Ĉe José Espasa, editor, 570, Calle de las Cortes, Barcelona .

Vocabulario Esperanto -Espanol y I?spanol-Esperanto por V. Inglada Ors & A. L. Villanueva. 	 Pesetas 6.00

DIVERSAĴOJ.

Ĉe Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris.
Majstro Jan Hus de J. F. Khun Fr 0,85      

Ĉe Esp. presejo E. Thomas, en Malzevillo, Nancy, France.
Ĉielo kaj Tero, mistero de Lord Byron, esperantigis Doktoro Noël 	  Sen prezo anoncita.

Ce Librairie Barbot-I3erruer, 72, rue des Halles, Tours, France.
Esperanto ? Qu'est -ce ? Propaganda folio.

Unu ckzemplero 	
100 ekzempleroj

Ĉe I?. Ĉefeĉ, 304, Brixton Hill, London S. W.
Propagandaj ŝlosiloj, Angla, Germana, Franca, Rusa, Itala, Hispana kaj Sveda Eldonoj.

Pezo : nur 5 gramoju. -- Enhavo : 28 paĝojn.
Prezo : 10 ekzempleroj

100 ekzempleroj

KONGRESAJ ELDONOJ.

Ĉ~e Presejo G. Hamain, str. Faidherbe, Boulogne-sur-Mer.
Kongresa libro 1905, de Paul Boulet, kun ilustraĵoj kaj geografia karto. — Prezo

(e Presejo A. Lajoie, 19, rue du Tivoli, Boulogne-sur-Mer.
Kongresaj Projektoj, kun aldono, 61 paĝojn. --- Prezo
Oficiala Programo de la Unua Universala Kongreso. --- Preto
Adresaro de la Kongresanoj (loĝejoj en Boulogne-sur-Mer). — Prezo

. Fr. 2.00

Fr. 0.10
Fr 5.00

	 40 centimoj.
Fr 3.00

Fr 0.50
Fr 0.10
Fr 0,20

Ĉ'e administranto de l'Espérantiste en Louviers (Eure) France.
Pri tri Projektoj, prezentitaj al la Boulogne'a Kongreso. Franca lingvo kaj Esperanto.

Eltiraĵoj de la ĵurnalo L'Espérantiste

AV I Z O. — Tiun ĉi rubrikon ni daŭrigos laŭ apero de novaj libroj.
La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas peti senpagan enskribon post sendo de ia presita verko.

informi nin pri forgesata verko aŭ pri eraro.

,vito de la )?cdakcio.
Tiu ĉi 36k' numero de « La Belga Sonorilo » plenigas la trian jarkolekton de la Belga Organo

Esperantista.
Pro fondo de la Belga Ligo Esperantista kaj pro diversaj kaŭzoj kiuj, .ĝis nun multe malhelpis nin, la

nuna redakcio de la jurnalo ne povos daŭrigi la regulan eldonon de la revuo.
Eble la prezo de la abono pligrandiĝos, tial ni petas niajn gele gantojn ke ili nur sendu sian abonpagon

post ricevo de la 37n numero kiu aperos ĉirkaŭ la fino de Septembro kaj kiu klarigos la novajn kondiêojn.
Pri sendo tie sciigoj al redakcio por la estontaj numeroj de la ĵurnalo, oni povas provizore adresi ilin ĉe

la « Redakcio de Belga Sonorilo » Bruxelles.

Avis de la Rédaction.
Le présent no 36 de « La Belga Sonorilo » termine la troi-

sième année de l'organe Espérantiste belge. Par suite de la
fondation de la Ligue Espérantiste belge et pour diverses
autres causes, qui jusqu'ici ne nous ont guère été favorables,
la rédaction actuelle du journal ne pourra continuer l'édition
régulière de la revue.

Peut-être le primo de l'abonnement augmentera-t-il, c'est
pourquoi nous prions nos lecteurs et lectrices de n'envoyer
leur abonnement qu'après réception du no 37 qui paraîtra vers
la fin de Septembre et qui contiendra les nouvelles conditions
d'abonnement.. Pour l'envoi de communications à la rédaction
en vue des prochains numéros, on peut provisoirement les
adresser à « La rédaction de la Belga Sonorilo » Bruxelles.

Bericht van den Opstelraad.
Dit nummer 36 vars « La Belga Sonorilo » sl;tit den derden

jaargang van ons Belgisch E.speranti.sclt o9 :raait. Ten evolçe
der stichting van den Belgischen Esperanlfscl'ten Bond en om
verrchillige andere ooraken die, lot hiertoe, ons nid voordecllç
raren, zal de icgeinc'o'r -dzge opslelraad van het blad de regelrrta'ige
uitgave rait liet overzicht niet kunnen voor hellen.

Misschien zal de pr js der inschrijving rel-/wogen ; daarom ver-
zoeken wij onzen hereis en lezeressen hunnen insc/tr irifgspr js
slechts le zenden lia de ontvangst vast nummer 37 dal op liet einde
van .Seplembe? zal verschijnen, en dat de nieuwe voorwaarden van
inschrijving zal behelzen.

Voor het tienden van mededeelingen aan den of.rlelraad voor cie
volgende nummers, kart uien zicht voorloopig raeuden tol: « /)e
opslelraad van La Belga Sonorilo. » te Brussel.

Fr 0.50

Ili povas ankoraŭ

Principaux Manuels en langue française.
en vente aux dépôts de lez Maison HACHFTTr & C e el chez SPINFUX & eC 1e ( Bruxelles.

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. DF BEAUFRONT.
Prix 1.50 frc (port en plus.)

L'Esperanto en 10 leçons par TH. CART et M. PAGNIE1. — Prix 0.75 (port en plus.)
Dictionnaire Esperanto -Français par L. DE BEAUFRON*•r. — Prix 1,50 (port en plus)
Vocabulaire Français -Esperanto par TH. CART, M. MERCKENS et P. BERTHELOT. Prix 2.50

(port en p l us.)
Thèmes d'application par L. DE BEAUIzRONT. — Prix 2.00 (port en plus),

Nederlandsche Handboeken.
Bij den schrijver te Hilversum (Holland) — Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal

Esperanto, door I )REvEs UITTERDIJCK, Trompschool, Hilversum.  - Prijs : fl : 1.50
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Bij den drukker van La Belg-a Sonorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
tien lessen, aan fr. 0,50.

LA BELGA SONORILO.	 Aŭgusto 1905.

La « BELGA SONORILO » acceptera des annon-
ces qui devront satisfaire aux conditions suivantes :

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

pondre en Esperanto ,
3° Les annonces doivent être prises pour une

année entière:
1 ;16 de page annuellement fr. 1 85 ..(01())

— INTER  i ClA 0 A'GA:V!,S 1I0 --

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».

Alvokas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj
sin turni rekte al « The Secrelary ot the C. C'. C. » Milwaukee.
Wisconsin. U. S. A.

L'Union Pos11B llh1ivB11s11u
La Posta Universala lliiuigo

MONATA INTERNACIA ĴURNALO
F,N RITSA KAJ ALIAJ I.I\GVO.

APERAS LA Mill DE ĈILU MONATO.
Abonkosto :? f i-anh'o j aŭ 2 rubloj.
Unu numero : 20 kopek»l.

Sin turni al la Redakcio : strato Vario No 3, log. 6
en Riga aŭ al Societo « ESPERO Bol. Podjaĉeskaja,
no 24, log. 12 en Peterburgo.

Redaktoro : Sro W. E. Tscheschichin.

1)e «BELGA SONORILO» aanveerdiaankondigin-
gen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen :

10 Opgesteld Eifa. uitsluiteli>k in F, speranto ;
20 Gegeven z jn door personen die zich verplichten

in Esperanto te schaven ;
3) De aankondigingen moeten renomen worden

voor een g arisch daar.
1/16 Gladt, jaarlijks f r. <S:O0
1 ^ 	 »	 »	 » 15.00

KONGE T1MBROLOQJQII
MONATA ORGANO DI; LA KOLEKTANTOJ

da po5tsignoj, ĵurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj
estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por
la interŝanĝantoj.

Ĝi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESAĵ-
AMANTAJ SOCIETOJ; al ĉiuj membroj de tiuj
societoj, ĝi estas sendita deve.

JARA ABO.1\7O: 2 frankoj en ĉiuj landoj.
MALGRANI)A.I ANONCO]: 3 frankoj por 12 en-

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

66. rue Floris, Bruxelles, Belgique.

Federacio de la Bolgaj Fi1ato1istoj,
Oni Korespondas Esperante.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre-

tario, Sr° J. Coox, Koiitisto, en Duffel (Belglando).
Aldonu poŝtmarkon por la respondo.

The Cosmopolitan Correspoideiice Club 	 L'A



KORESPONDAS EN ESPERANTO.
AKCEPTAS KORESPONDANTOJN EN ĈIUJ LANDOJ.

( 4 3)

Praktika Revuo de Komercaj Seieueoj.

2000 P7AG S GRAND IN-8°.

PARAIT PAR FASCICULES A PARTIR DE JUILLET 1905.

Prix: 17 FRANCS AU COMPTANT.

Spécimen franco. 	 Specimeno afranke.
(4

L'PSP KRAN TO. .
Solution (lu problème de la Langue Internation. auxiliaire

PROPAGAN'DA BROSURO.

Nova eldono - 1 ,i de Januaro 1905..
Unu ekzemplero .
10 ekzempleroj .

	

PREZOJ :2020 	 »
1 	50	 »

	

100 	»

•
0.15 fr.
1.00 »

. 1.50»

. 3.00 »
5.0() »

« La Belga Sonorilo »
TRI JARKQLEKTOJ•

Prezo de ĉia f Belgujo : 5,00 frankoj.
kolekto 	 I Alilando : 6,00 frankoj.

Sin turni al Sr° L. VANDERSLEYEN,
31, rue des Patriotes, BRUXELLES.

Aŭgusto 1905. 	 LA BEI,GA SONORILO.            

Louis Simonon-Jamin
MAKLERISTO

3, rue du Calvaire, LIÈGE (BELGIQUE).

EIIiportisto de êitij ajn nutrantaj produktajoj.
Eksteren sondanto de vapor-maŝinoj kaj maŝinoj

por fabrikado de kartoèoj.

Redaktita en Franca lingvo sub la direk-cio de
Sinjoro O. Orban, profésoro de la Universitato de
Lieko. -- Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de là
15a de Oktobro is la P1 de Aŭgusto.

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

Alilando : 7.50 frankoj.

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

LIEGO (LIÉGE).

SPIEllX & 'C 'E
FREMDA LIBREJO 	- FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour
B. ?,' 1 ĴS E L ,' %.

Telefono 3688 -G) 	@ Telefono 3688 

Libroj eldonitaj de HACHETTE & CIE

Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, g'enerale,
ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.

KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

LA PERILO DE LA GAZETISTAROS
(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,
kstraktojn pri ĉiuj objektoj.

,rĈiu kiu deziras interesadiĝi je ia demando, abonas
« Intermédiaire de la Presse. »

ezarojn pri abonoj oni sendas laŭ demando.
t)n"korespondas en Esperanto.

GRAND DICTIONNAIRE

FRANÇAIS-M1111A1110
(Granda Vortaro

franca-esperan'ta r
rédigé en collaboration par 	 kunlabore verkita de
des espérantistes de divers 	 diverslandaj esperantistoj

pays et publié sous la 	 kaj eldonata je gvidado
direction de 	 de

«LA LINGVO INTERNACIA» & « L'ESPÉRANTISTE»
PAR LA 	 DL: LA

PRESA ESPERANTISTA. SOCIETO
(Akcia Societo de Esperantisto])

33, RUE LACÉPÈDE:, PARIS.
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