
GAZF,TO ESPERAN'I'IS'1`A I~,I,IRANTA ĈI[?MONATE EN BELGCJO.

JOURNAL ESPÉRANTISTE BELGE I 	BEI.GISCH ESPERANTISCII
MENSUEL. 	 MAANDSCHRIFT.

d i111ee, no 3 cka 3aro, 	 numero,
?2ovembro 005 (12° 39) 3aar, I2' 3.

Oficiala Organo de la « Belga Ligo Esperantista »
kaj de la Belgaj Ligaj Grupoj.

Aliĝinta al la Unuiĝo de la Perioda Belga Gazetaro.
Organe officiel de la « Ligue Espérantiste Beige » 	

,
	Officieel orgaan van den « Belgischen Esperantischen Bond » en

et des Groupes Belges Affiliés. 	 der Belgische aangesloten Groepen.
Aangesloten bij het Verbond der

Periodieke Belgische Drukpers.

DIREKTORO : DOKTORO M. SEYNAEVE.
Affilié á l'Union de la Presse Périodique Belge. 	i

RF,DA KTORO-ADMINISTRAN'TO : J. COOX, DUFFEL (BELGuJo).

Prix des Abonnements :

onnement simple (au moins 1 au) 	  4,04 fr.
r, inscription à la Ligue• 	  au moins 5,00 fr.

1,re protecteur de la Ligue avec abonnement
ir Statuts p. II) 	  au moins 10,00 fr.
utnéro 	  0,40 fr.

ilrctions des trois premières années . chacune 5,00 fr.
pour l'étranger 6,00 fr.

Inschrijvingsprijs  :

Enkele inschrijving (teu minste 1 jaar) 	  4,00 fr.
Met inschrijving in den Bond 	  ten minste 5,00 fr.
Bond-Beschermer (maandschrift inbegrepen, zie

Standregelen, .p. II) 	  ten minste 10,00 fr.
Een nummer 	  0,40 fr
De drie vorige jaren . 	. 	ieder 5,00 fr.

Buitenland 6,00 fr.

A BO NOJ: 4 fr. ĉiujare. - Unu n° • 0,40. — Kolektoj de antaüaj jaroj, ĉiu 6,00 fr.
date initiale de l'abonnement est le Ir Septembre. — Si
s'abonne dans le courant de l'année, on reçoit les Nos

Tannée déjà parus.
Het jaar begint den 1" September.— Indien  men inschrijft in
den loop des jaars, ontvangt men de vorige nummers.

esser les abonaemenls•, ma,luscrils, 	 I 	..S'endu alonojn, unanuskri:lojn, anon- 	lu.s•ckrijvingen, fiandsckuiflen, annon-.es, e1c., h : 	I 	 coi/1,k. t. p. al : 	ceu, enz., te zenden aan :
- S r" J. COOX, DUFFEL (Belgujo).

ENHA V O.
(oinmairo. — - Inhoud.)

Deklaracio.
Nia Revueto
Internaciaj « I)on Kilïotoj » !
Diversaĵoj.
Franca -Flandra Fako.

Kroniko Belga.
Bibliografio.
Belga Ligo N,sperantista.
Po ŝ ta Kesteto.
A111uzaĵoj.

7 . —J. 1nLITTRYCK— DELPLrfiCE,
IMPRIMEUR-ÉDj'rE R 	DRUKKER -UITGRVER

BRUGES, NOUVELLE PROMENADE, 4. 	 BRUGGE, NIEUWE WANDELING, 4,



4- a ttitee, Z20 3 f1 3aro, ĵ a /buttero,
?,onetnbro 1905 (12' 59 ) Lk c 	aar, j rj  3.        

GAZETO RSPERANTIS1.'A F,LIRANTA ĈIIJMONATE EN BELGL'JO.

jr)URN.uL ESPÉRANTLSTE BELGL
'JENSCEL.

B I-;LGIsC Il F.SPRRANTISCH
'MAANDSCHRIFT.

i

J

•I ,f ' ^+
	 •

Ificiala Organo de la « Belga Ligo Esperantista »
kaj de la Belgaj Ligaj Grupoj.

Aliginta ai la Unuigo de la Perioda Belga Gazetaro.  
o •gane officiel de la o Ligue Espérantiste Belge 	 et des

Groupes Belges Affiliés.
Affilié à l'Union de la Presse Periodique Belge.

Officieel orgaan van den-Belgischen Esperantischen Bond» en der
Belgische aangesloten Groepen. -- Aangesloten bij het Verbond

der Periodieke Belgische Drukpers. 

DIREKTORO : DOKTORO M. SEYNAEVE.
REDAKTORO-AD\IINISTRAN'TO : J.  COOX, DUFFEL (BELGuJo).

G R7TU LOJ N!
Ni sciikis ke nia amiko Komi° Lemaire ricevis, de la Antverpena

Societo Ge-ografia, la grandan oran medalon, kiun tiu societo donacas
jare alal la plej inda esploristo. Ni sincere kaj kore gratulas nian eminentan
kunhatalanton, Kom 1On Lemaire, kies longaj afrikaj esploroj nepre pravigas
tiun grandan honoron..

Jam antaŭ kelkaj jaroj, li ricevis, inter multaj aliaj honoroj, oran medalon
de la Pariza Societo Geografia, pro sia esplorado en Ka-Tanga.

LA REnAKcro.

F LICITATIONS
Nous avons appris que notre ami le Commandant Lemaire
reçu de la Société de Géographie d'Anvers la grande
édaille d'or, qu'elle décerne chaque année à l'explorateur
i'elle en juge le plus digne.
Nous félicitons sincèrement et de tout cœur notre éminent

collaborateur, le Commandant Lemaire, dont les vastes tra-
vaux d'exploration en Afrique justifient pleinement cette
flatteuse distinction.

Il y a quelques années déjà, il a reçu entr'autres une mé-
daille d'or de la Société de Géographie de Paris, à la suite de
son exploration au Ka-Tanga.

La RIDACTION.

C a L U K IAL M S C H I
11 hebben vernomen, dat onze viiennd, Âommandetnt Lemaire,vanwege het Aardrijkskundig Genootschap van A;rizreipeii de

;roole gouden medalic heelt ontvangen, die het jaarlijks toekent
aan den landvorscher,clle,J , zij daarvoor als den waai cle;gsle c rkeni.Il. wcnschen den 'Commandant Lemaire welgemeend en harle-geluk zijne uitg -ebreide verkenningswerken r'errec/rtvaardiçe,cten Molle deze vleiende onderscheiding-.

a Reeds voor ee/ii;çe jaren verwierf hij een gouden 'nedalie
bij de f ai jcer aardrijkskundige  maatschappij na zijne opspo-rriigstochleri in Ka-Tanga.

DE REoAC'rIE.
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COMITÉ D'HONNEUR

MM. I)UBOIS, Directeur de l'Institut Supé-
rieur de Commerce d'Anvers.

le D r GASTER, Directeur de l'Allge-
meine Deutsche Schule, Anvers.

le Sénateur HOUZE AIT DE. LEHA IIî,
Mons.

le Frère ISIDORE, de l'Institut Royal
des Aveugles, Bruxelles.

COMITÉ EXÉCUTIF. 	1

Pour tous renseignements, adhésions, envoi de
rapports, etc., s'adresser au Secrétaire Adminis-
tratif :

EXTR AIT DES STATUTS :
I1 est fondé sous le titre de Ligue Espérantiste

Belge (B'elga Lc c' Esperantirla) une société des adeptes et des
approbateurs de 1 Esperanto en Belgique.

ART. 2. — La Ligue Espérantiste Belge a pour but de propa-
ger la langue auxiliaire internationale Espéranto, en dehors
de toute question politique ou religieuse, et d'étendre les rela-
tions de la Belgique avec l'étranger.

ART. 3. — Pour atteindre ce but, la Ligue crée un fonds
social pour aider les groupes Espérantistes, assurer l'exis-
tence de l'organe officiel de la Ligue, éditer et répandre des
imprimés de propagande, organiser des conférences, des cours

. et des expositions espérantistes, et réaliser ou aider à réaliser
tout projet qui, après mûr examen de la part du comité, aura
été reconnu utile. 	 -

ART. 5. — Les cotisations des membres sont fixées comme
suit :

a) Tous les membres de la Ligue paient une cotisation an-
nuelle minima de 1 fr. ou versent une fois pour toutes
une somme de 25 francs.

b) Les membres qui paient une cotisation annuelle d'au
moins 10 francs, ou qui versent en une fois la somme de
-200 francs, reçoivent le titre de Membre P,ole:'leur.

c) Les membres, qui paient une cotisation annuelle d'au
moins 25 francs ou qui versent en une fois la somme de
500 francs, sont nommés Riect/rlilecer.r de la Ligue.

Aux Membres Protecteurs et Bienfaiteurs la Ligue sert de
droit l'organe officiel.

ART. 13. — La Ligue choisit comme organe officiel la revue
La Relira .Sóiiorilo. Cette revue est complètement indépendante
de la Ligue. Elle iniprirne les rapports, avis, coimnunications
et autres documents que lui envoie le Comité de la Ligue.
1-;11e public une fois les noms de tous les in. mbres de la Ligue
et dans chaque numéro les noms des membres du Comité
(l'Honneur.

èj; eranti&ta
Belgische Esperantische Bond,

:EEREKOMITEI'r

11 'II.le Sénateur LAFONTAINE, Bruxelles .

J. MASSAU, Professeur à l'Université
de Gand.

MOURLON, Directeur du Service Géo-
logique de Belgique, Bruxelles.

O. ORBAN, Professeur à l'Université de
Liége.

ERNEST SOLVAY, Bruxelles.

UITVOEREND KOMITEIT•

Voor inlichtingen, inschrijvingen, opzending -van
verslagen, enz., wende men zich tot den Bestuur -

lijken Schrijver :

Uittreksel der Standregelen.
ART. 1. -- Onder den titel o Belgische Esperantiscie Bond »

( Belga /,cç' 1;spe:rantista), is een Bond gesticht tusschen d
personen welke in België het Esperanto beoefenen of goed
keuren.

.ART. 2. - De Belgische Esperantische Bond heeft voor doel
buiten alle politieke of godsdienstige strekking, cic Ilulpwe-
reldtaal Esperanto te verspreiden en de betrekkingen van
België met het buitenland te bevorderen.

ART. 3. — Om dit doel te bereiken sticht de Bond een geld -
fonds, ten einde de Esperantische groepen te helpen, het be-
staan van het officieel blad van den Bond te verzekeren,
allerhande propagandaschriften uit te geven en te  versprei-
den, I;sperantoleergangen,voordrachten en tentoonstellingen
in te richten, en alle ontwerpen welke na rijpe overweging van
het Bondsbestuur voordeelig blijken, te verwezentlijken of
aan (le uitvoering ervan mede te werken.

ART. 5. — De bijdragen der leden zijn vastgesteld als volgt:
a) Alle leden betalen ecne jaarlijksche bijdrage van  ten

minste 1 fr. ofwel storten eens voor al de soin van 25 fr.
•b) De leden welke crue jaarlijksche bijdrage van ten  min-

ste 1 0 fr. of wel de som van 2').) fr. in eens storten,  worden
opgenomen als Beschermleden.

c) I)c leden welke Bene jaarlijksche bijdrage van ten  ;niu-
ste 25 fr. ofwel 500 fr. in cens geven, verkrijgen den titel van
Weldoeners van dett Bond. •
ne f escicermleden en de Weldoeners ontvangen kosteloos

van welre den Bond het officieel blad.
ART. 13. -- 1)e Bond neemt als officieel o rgaan het blad e /.

Baga S »torii.'. »,
I-lit blad is gansch onafhankelijk van den Bond. Ilet  neem

alle..verslagen, berichten, mededeelingen en andere stukken
op welke het van het Bestuur van  den Bond ontvanit.Het kon-
digt eenmaal dé namen aller leden af en vermeldt in iede.z
ntiuuuer de namen der leden  van het Iierekomiteit.

Président (Voorzitter) : M. le Commandant CH. LEMAIRE.
.Secrétaire Général (Algemeene Schrijver) : M. le D r M. SEYNAI VF, Heule-Courtrai.
Secrétaire ,4dminislratit (Bestuurlijke Schrijver) : Ni. J. COOX, Duffel.
Membres (Leden) 1I"e E. I,ECOJINTE, 11IM. L. BLANJEAN, Jos. JA?s1IN, L. JAi11IN, VAN

DER BIEST-AN DELHOF, Ur R. VAN AIELCKEBEKE.

' 7vYr J. COOX, DUF'FE L.. .le

rumme' .4 -111r



LA Y ELGA SONORILO.	 >;

SIti1 REVU KTOY*)
De 1' bonegaj tagoj kiam, ĉe la Ifl kongreso de

Bulonjo, la ĉiunaciaj kongresanoj aplaŭdegis la
I)eklaracion de I)'0 Zamenhof kaj starigis firman
fundamenton por nia afero, jam forpasis unu triono
da jaro. Kaj ŝajnas ke jam nun oni povas demandi
kiajn faktajn rezultatojn alportis tiu kongreso per
la ĝenerala kondukaclo de nia entrepreno.

Sendube oni ne ankoraŭ forgesis la nevenkeblajn
malfacilajojn kiuj montriĝis dum la lastaj 4 monatoj
antaŭ la kongreso : pri organizado aŭ ne-organi-
zado de nia movado, pri lingva komitato, pri la
rajtaj povoj de la kongreso, pri la rajto de voĉdono
ĉe la kongreso, k. c., k. c.. Ĉiuj ĉefaj batalantoj brue
kaj senorde, pro manko da sufiĉa tempo, interdis-
putis ; Dr0 Zamenhof mem pli ol unu fojon, espe-
rante lumigi al tiu malluma haoso,eldiris siajn per-
sonajn projektojn kaj opiniojn, sed vane. Pro tro
malfrua preparado de la diskutotaj demandoj,  la
kongreso, ekster la Deklaracio, povis preskaŭ
nenion decidi kaj, kion ĝi decidis, tien ĝi faris en
nebona, nematura maniero. -- « Monto gravediĝis,
muso naskiĝis » — Nu, post ok monatoj okazos
nova kongreso : ĉu oni ree atendos ĝis la lastaj
monatoj por fakte prepari la kongresajn demandojn;
denove la monto gravediĝas (kaj en Svisujo staras
grandegaj montoj) : ĉu oni deziras ke naskiku rid-
inda muso aŭ fiera leono ?* *

Eble oni respondos : « Sed nun ni posedas komi-
taton de organizado kiu prizorgos ĉion. » — Jes,
efektive, karaj leganto, nun ni posedas komitaton
de organizado kaj per kelkaj vortoj mi klarigos al
vi kian devenon kaj celon.

Antaŭ la kongreso oni tre diskutis pri la demando
ĉu estas bone altrudi al la Esperantista armeo cen-
tran, direktantan organizacion, kun centra komi-
tato, federo de ĉiuj grupoj, unuigo de ĉiuj klopodoj
laŭ sama plano, k. e., aŭ Cu per la bono de nia afero
sufiĉus nur lingva komitato, kiu, sin okupante nur
pri ĉiuj lingvaj demandoj, nizticl eniĝus en la vivon
de l' naciaj grupoj. Ĉe la malfermo de 1' kongreso,
kajnis kredeble ke la plimulto de la Esperantistoj en
la mondo tute ne deziris organizacion, almenaŭ se-
veran, mallar ran organizacion ; plie, la farota dis-
kutado, pro multaj ĵus alportitaj novaj projektoj,
montriĝis nesolvebla kaj multaj kongresanoj opiniis
ke la kongreso posedis nenian rajton fari ian ofi-
cialan, devigan decidon : tial, en la privata kunveno
de l' aŭtoroj de projektoj (Lundon, ian de Aŭgusto,
je l' oka matene), oni unuanime konsentis ke nur la
IIn kongreso pri tio decidos ; ke, por plifaciligi tiun
decidon, oni komisios kelkajn kongresanojn por
ekzameni, dum la venonta jaro, ĉiujn prezentitajn
projektojn kaj raporti pri ili ĉe la IPL kongreso ;
fi ne, ke dum la I.i kongreso, oni diskutos nur pri la
principa demando : ĉu organizacio estas dezirinda
:►ü ne ?

Tiujn proponojn akceptis la Ĝenerala Kunveno
kaj, por forigi malfacilan elekton, oni komisiis, por
ekzameni la projektojn, la estraron mem de l ' Ge-

neralaj Kunvenoj. La diskutado pri la principa de-
mando mem estis evidente tre konfuza ; el ĝi mi
eltiru nur du faktojn : unue, dnm la diskutado, oni
respondis per brua protestado je propono de iu
kongresano (se mi ne eraras, ĝi estis S'° Christen
aŭ Sro Cl. Bicknell) komisii kelkajn Parizajn Espe-
rantistojn kiel provizoran organizan komitaton ;
due, oni akceptis unuvoĉe la proponon de S r0 Cart
ke « estas dezirinde ke la naciaj Esperantistaj so-

i cietoj plimulte interrilatu inter si » : tiu unua pro-
testo kaj ĉi tiu lasta deziro montras ke la kongreso,
kvankam nepre malakceptante ian difinitan Direk-
tantan Komitaton, tamen deziris ke ekmontriku iaj
(ne ankoraŭ difinitaj) rilatoj inter la diversaj gru-
poj•

Poste, kiam oni diskutis pri la loko de la IIa kon-
greso, ĉar tuja decido montriĝis neebla, oni kon-
sentis ke ankaŭ la komitato por ekzamenado de la
projektoj decidos pri tiu demando.

Nu, kio fariĝis de tiam ? Tiu komitato, kiu do estis
esence komisiata nur por ekzameni la projektojn de
Centra Komitato kaj por decidi pri la IF' kongreso,
alprenis la nomon o 1-rovizora Ot trniza Komitato »
kaj starigis en I'arizo « Lsperantistaiz Centran 0fi-
cejon » (**)

Eble mi eraras sed ŝajnas al mi ke .tiu komitato,
kiu vere havos nur tre malmulte por fari, iom tro-
grandigas sian «provizoran » kaj esence nedaïtran
rolon. Cu, alprenante tian titolon, gi ne ŝajnis kon-
sideri, kiel definitive starigitan, organizan komitaton
kies nur ĝiaj nunaj membroj kaj ne ĝia ekzisto mem
estus provizoraj, dum kontraŭe la ID- kongreso sola
devos decidi pri ĝi ? Cu la fondo de « J uternacia
Oficejo » ankoraŭ ne plifortigos tiun ŝajnon, ĉar
evidente oni ne kreas tian oficejon por kelkinonata
ekzisto ? Cu la kontraŭuloj je centra organizacio
ne riproĉos ke oni altrudis al ili kontraitvole kaj
senrajte tiun oficejon ? Tiom pli libere mi faras tiujn
demandojn, ke mi mem opinias favore je starigo de
ia tre larĝa, ne tro alcentriganta organizacio (laŭ
la projekto kiun mi prezentis), kaj ke mi firme
esperas ke la bonajoj, fakte pruvotaj per ĉi tiu unua
komitato, konvinkos multajn Esperantistojn pri la
utilo de ia malgranda organizacio de nia ariaro.
Efektive, ne antaŭjuĝante pri la teoriaj eblaj bona -
ĵoj sed ankaŭ malbonaĵoj de tiu duobla fondo, oni
jam povas esti certa ke la praktikaj rezultatoj de
tiu komitato, kiun konsentis direkti tre eminenta
Esperantisto Sro Generalo Sebert, estos tre ŝa-
tindaj. Sed por forigi malkontentikon kaj malunui-
ĝon, oni ne konsideru, kiel definitivan realajon, kio
estas nur provizora provo  kaj oni pripensu la pro -

verbon : « Urson al mielo oni ne tiras per orelo. »
Tiu komitato, konsistanta krom Dr° Zamenhof el

5 membroj, posedas 4 (:) sekretariojn,  kiuj sendube
ŝajnis nesufiĉe multaj por tiel grandaj laboroj, ĉar
la komitato, fondante la oficejon, aldonis al si 5"v
sekretarion. Ĉiu membro havos do sian sekretarion!
Kiom da kapoj, tiom da ĉapoj !

(Kun dai ii`t'o). 	 Dro M. SEYNAEYE

(*) Sub ĉi tiu titolo, de tempo al tempo mi priparolos la
ravajn principajn demandojn de nia afero, por ke la lean -

gravajn
	gro de B. S.,pli facile kaj pli agrable ol per kelkaj oficialaj

kotnunikaĴoj, konatiku kun la ,Yenerala Esperanta Movado.
1Ml petas ke neniu ofcndiku pro la maniero, ofte iom ŝerca kaj

ĉiam nepre libera sed pli vere gazeta kaj pli instrua, en kiu mi
verkos tiun kritikan, kvazaüe politikan, revueton.

(**) En la lasta momento, pro tro multaj presotaj artikoloj,
ni devis prokrasti kis la venonta numero la enpreson de
de komunikaĵo pri la fondo de tiu Ester -au/,sla Cen/ra Oficejo.
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Pri la Esenco de la Esperantisni.o.
De longe la Aittoro de Esperanto, Oro l Zamenhof deziris ke la Esperantistaro akceptu kaj

publikigu ian oficialan dekiaracion por tre klare difini kaj starigi Dion  kion Ai celas, ankaŭ por
klare montri kion i ne celas esence kaj kio estas nur la persona privata deziro de unu ai"i kelkaj
privataj Esperantlstoj. Tia dokumento estas tre necesa por trankviligi multajn personojn kis nun
nefavorajn al Esperanto ; ankaŭ por sukcese rebati la atakojn de la malamikoj kiam ĉi tiuj argu-
mentas nevere.

Jam antaŭ la Bulonja Kongreso, Dro Zamenhof sciigis ke li prezentos tian, projekton de Deklaracio
al la tuta Kongreso kaj ke tipa akcepto estos la plej grava okazintaĵo de tiuj gloraj tagoj. Tio
okazis : meze de impresiga silento, la Ai"itoro de Esperanto legis sian protekton de Deklaracio,
kiun per senfinaaplaudado principe akceptis la kongreso. Nur kelkajn sengravajn ŝan - ojn oni poste

enmetis en ĝin. 	 •
Tial ni hodiaŭ publikigas tiun dokumenton kaj tre petas niajn amikojn lin tre atente tralegi kaj

cin ofte uzi por la propagando kaj la diskonigo de nia lingvo. (ami estos por ĉiam la neç,'ang . ebla

fundamento de nia Esperanta kredo.

Ĉar pri la esenco de la Esperantismo multaj 	 Materiala mastro de tiu ĉi lingvo estas la tuta
havas tre malveran ideon, tial ni subskribintoj, mondo kaj ĉiu deziranto povas eldouadi en aŭ pri
reprezentantoj de la Esperantismo en diversaj lan- tiu êi lingvo ĉiajn verkojn, kiajn li deziras, kaj uzadi
doj de la mondo, kunvenintaj al la internacia Kon- la lingvon por ĉiaj eblaj celoj ; kiel spiritaj mastroj
preso Esperantista en Boulogne-sur- Mer, trovis de tiu êi lingvo estos ĉiam rigardataj tiuj personoj,
necesa lau la propono de la aittoro de la lingvo Es- kiuj de la mondo esperantista estos konfesataj kiel
peranto doni la sekvantan klarigon. la  plej bonaj kaj plej talentaj verkistoj de tiu ĉi

1. La Esperantismo estas penado disvastigi en lingvo.
la tuta mondo la uzadon de lingvo neŭtrale homa, 	4. Esperanto havas neniun personan le ĝdonan-

kiu « ne entrudante sin en la internan vivon de la ton kaj dependas de neniu aparta homo. Ĉiuj opinioj
popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn kaj verkoj de la kreinto de Esperanto havas, simile
lingvojn naciajn », donus al la homoj de malsamaj al la opinioj kaj verkoj de ĉiu alia esperantisto, ka-
nacioj, la eblon kompreniĝadi inter si, kiu povus rakteron absolute privatan kaj por neniu devigan.
servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en La sola unu fojon por ĉiam deviga por ĉiuj esperan-
tiuj landoj, kie diversaj nacioj batalas inter si pri la tistoj fundamento de la lingvo Esperanto estas la
lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, verketo « Fztrtdaz;teftto de Esperanto », en kiu neniu
kiuj havas egalan intereson por ĉiuj popoloj. Ĉiu havas la rajton fari ŝanĝon. Se iu deklinikas de la
alia ideo aŭ espero, kiun tiu aŭ alia Esperantisto reguloj kaj modeloj donitaj en la dirita verko, li
ligas kun la Esperantismo, estos lia afero pure neniam povas pravigi sin per la vortoj «tiel deziras
privata por kiu la Esperantismo ne respondas. aŭ konsilas la aŭtoro de Esperanto ». Ĉiun ideon,

2. Ĉar en la nuna tempo neniu esploranto en la kiu ne povas esti oportune esprimata per tiu mate-
tuta mondo jam dubas pri tio, ke lingvo internacia rialo, kiu trovikas en la « Eundantento de P.spe-

povas esti nur lingvo trrta, kaj ĉar el ĉiuj multeg,aj ranto », ĉiu esperantisto havas la rajton esprimi en
provoj, faritaj en la daŭro de la lastaj du centjaroj, tia maniero, kiun li trovas la plej ĝusta, tiel saine,
ĉiuj prezentas nur teoriajn projektojn, kaj lingvo kiel estas farata en ĉiu alia lingvo. Sed pro plena
efektive finita, ĉiutlanke elprovita, perfekte vivi- unueco de la lingvo, al ĉiuj esperantistoj estas
pova kaj en ĉiuj rilatoj pleje taŭga montriĝis nur rekomendate imitadi kiel eble plej multe tiun stilon,
unu sola lingvo Esperanto, tial la amikoj de la ideo kiu troviĝas en la verkoj de la kreinto de Esperanto,

de lingvo internacia, konsciante ke teoria disputado kiu la plej multe laboris por kaj en. Esperanto kaj
kondukos al nenio kaj ke la celo povas esti atingita la plej bone konas ĝian spiriton.
nur per laborado praktika, jam de longe ĉiuj grupi- 	 5. Esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu
ĝis ĉirkait la sola lingvo Esperanto kaj laboras por scias kaj uzas la lingvon Esperanto tute egale, por
ĝia disvastigado kaj riĉigado de ĝia literaturo. 	 kiaj celoj li ĝin uzas. Apartenado al ia aktiva

3. Ĉar la aittoro de la lingvo Esperanto tuj en la societo esperantista por ciu esperantisto estas
komenco rifuzis unu fojon por ĉiam ĉiujn personajn. rekomendinda, sed ne deviga.
rajtojn kaj privilegiojn rilate tiun lingvon, tial Espe-
ranto estas « nenies proprajo », nek en rilato mate-
riala, nek en rilato morala.
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INTER\[aCIAJ °DOS KIiIOTOL"
Responde je artikolo presita en nia lasta numero : « 1iternaciaj Drstranĉistoj ', tre sprita

kunlaboranto sendis al ni la jenan tre amuzan artikolon :
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Ha . la bonaj, la bonega] higienistoj 1 Ilt ne inten-
cas detranĉi ion de nia korpo ; kontraŭe ! Ili deziras
ĝin konservadi netuŝita. Sed ne en alkoholo, kva-
zaŭ anatomiaj pecoj. Ho ne ! La alkoholo estas unu
el la plej grandaj malamikoj de la higienistoj.

La alkoholo malsanigas la stomakon, la hepaton,
la renojn, la cerbon kaj la tutan organismon.

Eĉ je malgranda dozo ĝi estas timeginda veneno,
kontraŭ kiu ĉiu bona higienisto ekrajdas « Rossf-

Do, malbenata estu ne nur la brando de niaj man-
laboristoj, sed ankaŭ la ŝaŭ nanta biero, la antikva
trinkaĵo de niaj prapatroj, kiu nun ankoraŭ dikigas
la ventrojn kaj ruĝigas la viza;•ojn de niaj bonegaj
burĝoj !

Malbenata estu la patro de la podagro,tiu maljuna
vino de « J3our;ognc », kiu dormadas post la branĉ-
faskoj, en malnovaj boteloj, kiujn oni tuŝas nur res-
pekte !

Malbenata estu la aminda ĉampano, kiu kojigas
la koron kaj spritigas la cerbon !

Malbenataj estu ĉiuj trinkaĵoj venenigataj de l'
alkoholo ! Ilin oni forĵetu el la domoj, ilin oni forĵetu
el la vendejoj, ilin oni forĵetu el la apotekoj ! Car la
higienistoj permesas ke la kuracistoj ordonu al siaj
gemaisanuloj arsenikon, atropinon, k. t. p., sed mal-
grandan dozon da alkoholo, neniajn !

Jes ! Malbenataj estu la alkoholaj trinkaĵoj ! Sed
oni malfidu la lakton kiu eble enhavas la tuberklo-
zan nlikrobon ; oni malfidu la akvon, eĉ la plej
klaran, kiu eble enhavas la tifan mikrobon.

Y
r,. *

Granda danĝero kuŝas ankaü en la nutraĵoj. La
tifa hacilo plezure vivas en la butero, kaj, kune kun

i, eniras nian korpon.
Sed kion diri pri la legomoj, surverŝitaj en  la

ĝardenoj per tio... kion oni konas.. Sur tiuj ĉi lego-
moj la mikroskopo vidigis ĉiujn imageblajn mikro-
hojn, kaj la ovojn de ĉiuj niaj internaĵaj parazitoj.
Cetere, la legomoj konservataj en skatoloj ne estas
malpli dankeraj. En kelkaj okazoj oni vidis, ke
simpla subhaŭta enŝprucigo da dek centigramoj el
la akvo enhavata en tiuj ĉi skatoloj, mortigas mu-
sojn post kvin aŭ ses tagoj.Tio tremigas !

Tamen, ĉu oni povas manĝi  viandon ? Ĉu i ne
enhavas tenion, ait tuberklozan mikrobon ?

Sed, ho ve ! la nevidebla malamiko, kiun batalas
la higienistoj, estas ĉie.

Malfidu precipe viajn  birdojn, vian hundon, vian
katon, « la kutimaj gastoj de niaj ĉambraroj »

La birdoj ? Sed ĉu ilia difterio ne estas transdon-
ebla al la homo ? Tion timas higienistoj.

La hundoj ? Nu, la rabio ! Cu ĝi ne estas timegin-
da ? Kaj ĉu oni ne diris ke « havi hundon estas havi
bileton por la loterio de la rabio »

Kaj la katoj ? La katoj, inter aliaj malbonaĵoj,
donacas al ni la tineon, la tavon, la skabion kaj mul-
tajn aliajn haŭtajn florojn...

Liberigu do viajn birdojn, kiuj gajigas vian hej-
mon. PIortigu vian bonan hundon, kiu timigas la
rabistojn. Fereigu vian katon, sed ankaŭ eltrovu,
kiel eble plej baldaŭ, rimedon por forigi la musojn
kaj la ratojn, kiuj dissemas la pestan jnikrobon !

*
La higienistoj volas, ke ni maltidu ĉiam, ĉie, ĉiel,

ĉion kai ĉiun !
Malfidu viajn samulojn, viajn parencojn kaj ami-

kojn, kiujn vi kutimas manpremi ! Car ia scienculo,
esplorinte la manojn de 40 personoj, trovis 24,CO()
bakteriojn sur ĉiu kvadrata centimetro. Kalkulu do
kiom da ili havas la tuta supraĵo de nia korpo ! Kaj
se iam vi vojaĝos kun dikpostaĵa vilakanino, kal-
kulu spirite kiom da ĉiuspecaj mikroboj ŝi premegis
nur sidikante sur la benketon.

Do neniam manprenlu viajn amikojn, kaj precipe
neniam kisu iun. Ho!. la venenoj de la kiso  ! La plej
malpurega marĉo havas malpli da insektoj,  da hu-
foj, da rampaĵoj ol nia buŝo da mikroboj.

I" orkuru de ĉiuj, ĉar ĉiu estas venena ! Restu sola
hejme sen birdo, sen hundo, sen kato, sen parenco,
sen amiko ! Neniam eniru teatron, neniam ĉeestu
kunvenon, ĉar tie la aero estas malsaniga !

Neniam ridu ! Car la ridon sekvas profunda en-
spiro, kiu enirigas en la pulmajn veziketojn, aeron
putrigitan kaj plenan je mikroboj ..

*•

Oni diras : « Nie estas higieno, tie ne estas ple-
zuro. » Eble ! Sed ĉu estas iu pli nojiga ol higienisto?

Mi:LINO.

Ledeganck- festoj. — Flandra Belgujo mine festas la
centan datrevenon de l' naskiko de unu cl siaj plej gloraj poe-
toj : Karel-Lo iew•ijk Ledeganck (1805-1905). Eekloo kaj Alosto
organizis modestajn kunvenojn. Oni anoncas ankaŭ festojn
en Genuo kaj Bruĝo dum decembro kaj januaro.

Antverpeno, kiun la kantinto Kie l' « Tri,Ĵrati/iaj urboj » tiel
fierige laŭdis en la tria odo de tiu ĉi ĉefverko, rememorigis la
aütoron, dimanĉon 12au de novembro. La solenajo, organizita
de la urbestraro mem, okazis en la Antverpena teatro flandra,
ĉkestis je l' 11. matene. Ĉeestis la provincestro,la urbestraro,
delegitoj de l' Reĝa akademio de Bruselo, de l' Flandra aka-
demio de Gento, ke. kc. En la multenombra kaj eminenta pu-
bliko : aro da literaturistoj, muzikverkistoj, kelkaj membroj
de la familio de l' porto, k. ĉ.

La festo komencis per horo, verkita de l' muzikverkisto
Warnbach, sur parto el la « Odo al --lutvcrpcno », kantita de l'
lernantinoj de l' Reka Konservatorio Flandra de Antverpeno,
sub direkto de Majstro Jan Blockx. Poste, So Co rnette elparo-
lis fcstparoladon montrantan la grandan signifon de Lede-
ganck en la Flandra literaturo ; sekvis deklamado kaj kantado
de kelkaj poezioj de Ledeganck. Ne forgesinda estas la ludo
de l' naiva « ai•io por du /ludoj» ankaŭ verkita de l' poeto-tlu-
tisto. Citinda estas ankaŭ la poezio de So Niko Gunsburg,
bonege deklainita de li mem, gloro al Ledeganck : oni diras
ke -o Gunsburg havas rusan devenon.

La festo komencis ioni trankvile: sed la entuziasmo grandi-
ĝis laŭgrade ĝis la fino, dank' al la lerta kunmeto de l' pro-
gramo. Kaj post la belega kantado de l' fina horo kun solkan-
toj « Pacokanto », ankaïi ĉerpita el «La Paco de Ledeganck,
kaj muzikverkita tie Majstro Jan Blockx, senfina aplaüdado
salutis kaj dankis la organizintojn kaj êiujn gekunlaboritttojn
de tiu ĉi belega rememorigo al la genia Flandra poeto.

'rre lai'idinda estis la ideo de l' Antverpena Urbestraro, kiu
la 9"' de novembro, ĝustan tagon de l' datreveno de l' nas-
kiko de Ledeganck, ordonis kc la instruistoj de l' urbaj lerne-
jo) priparolu la poeton al siaj lernantoj, al kiuj estas donacitaj
portreto de l' poeto, la Odo al Antverpeno kaj..... libertempo
dum la cetero de l' tago : tiel, la memoro al Ledeganck restos
danke en ilia koro.

La legendoj pri la kukolo. — l'ri nenia birdo ekzistas
legendoj pli multaj kaj pli diversaj ol pri la kukolo. Oni scias
ke la kukolino demetas sian ovon en la neston de alispeca
birdo, inter la ovojn jam dernetitajn, kaj ke, fine kaj preskaü
kiam, nur la kukolido estas nutrata de tiuj birdoj al kiuj la
nesto apartenas. 'l'itin solecon de la kukolido en la nesto oni
klarigis en diversaj manieroj, sed la opinio de Jenner ke la
kukolido ĵetas cl la nesto la aliajn birdetojn estis akceptata
de la plimulto Antan nelonge Sr° Raspail konigis al la Fran-
ca Zoologia Societo aron (la eksperiinentoj,laŭ kiuj ŝajnas ke
oni devos akcepti alian opinion. Laŭ tiuj eksperimentoj, la
kukolino, zorgante sian ovon, mem pereigas la aliajn birdetojn
tuj kiam ili naskiĝis ; kontraüe, se malaperas la kukolino, ĉiuj
birdetoj kune vivados ĝis kian] la kukolido mortigos la aliajn
birdidojn, ne nteinvole sed ĉar, pro pli rapida kresko, ĝi bezo-
nas la tutan neston.

Du interesaj entreprenoj. — En la nuna tempo, la po-
polo ne kantas p l u, aŭ almenaŭ nur senmorajn naŭzigaĵojn.
La belajn, naivajn kantojn de l' prapatroj ai"t de l'estintaj ver-
kistoj popolaj, ki tute forgesis. Rĉ la aŭtoroj nunaj de kantoj
verkas senvalorajn senmoraĵojn de « Cajé-Coucer. ». Por
kontraübatali tiun staton, la granda flandra societo l6 illcnas-
tonds organizis en Gento antaŭ du an tri jaroj ĉiusemajnajn
vesperkunvenojn por la popolamaso. Ili okazas ĉiuvintre de
oktobro ĝis marto : ĉiam unu por viroj, alia por virinoj. En
tiuj kunvenoj, nomitaj « / icderavonden o (kantovesperoj), sin-
donernaj gemuzikistoj instruas al la kunvenintaro la perlojn el
niaj belaj kantoj prapatroj. Kantisto antaŭe kantas la tutan
arion unu aŭ dufoje ; poste li rekantas ĝin frazo post frazo,
ippstruante ĝin al la aŭdantaro kiu ĝin rekantas sammanicre.
Ciu alestanto ricevis tekston (le l' lernotaj kantoj. En ĉiu kun-
veno oni ripetas la verketojn antaŭe lernitajn. Post unu horo
uni prosperas konigi du melodiojn al tiuj personoj el la labor-
anta klaso, kiuj ĉiam gra.ndamase venas al la kunvenoj : eĉ
gemaljunuloj alestas por lerni la bclaĵojn pratempajn ! — Tiuj
'4 vesperoj» tiel bone prosperis.en Gento ke aliarbaj sekcioj de
l' 11 illems%ouds Organizis similajn kunvenojn.

La alia, santcela entrepreno estas farita en la lingvo franca,
de du junaj gentanoj, Soi Camille Verité, jurnalisto, kaj Joseph
V'an cier Meulen, muzikverkisto, aŭtoro de l'opero flandra,

Dc I?asgaard, priparolita en nia antaŭa numero. Dezirante,
laŭ sia povo, ankaŭ relevi la kanton el ŝia senspriteco kaj
malbonmoreco, ili skribis kune aron da melodioj (dudekkvar)
kies tento estas la amo, kunigitaj en belcta libreto titolita
,lfelodioj de l' koro (Mélodies du ecettr). La 13an de majo pasinta
ili ludigis tiujn verkctojn en la genta Kiubo arta kaj literatura.
antaŭ hoiuoplena ĉambrego, kaj varbis plenan sukceson.
Dimanĉon la" de novembro, dekduo el tiuj poeziaĵoj forrnis
la programon de koncerto en la Genta societo o Les Mélo-manres ». La sukceso ne estis pli malgranda ; kaj vere preskaŭ
ĉiuj el tiuj versaĵetoj estas perloj pro delikateco kaj poezia.
Unu el ili varbis ĉiufoje specialan sukceson : Da C:apo. Gi
estas dialogo inter junulo kaj junulino kiuj cliris la dancsalo-
non : la junulino timas surprizon de ia gasto, sed la junulo ŝin
kisante diras : « Xe ! ni rekome,icu ! Ĉiu verketo estas kantata
de virina voĉo, kvazaŭ « recitain:torme», duin la akompanaĵo
fortepiana konsistas el valso dolke ludita, kvazaü el la mal-
proksinto. Je l' fino de la unua koncerto, tiu verketo estis
reludata,sed tiufoje la akompanaĵo valsa estis ludata, en apuda
ĉambro, de simfonia kvarteto, kaj la impreso estis rave surpri-
ziga.

Cu tiuj ambaŭ entreprenoj ne estas interesaj, amiko leganto,
kaj ĉu niaj «Walonaj» fratoj ne ankaŭ devus organizi  « jopol-kantajit vesperojn », kie oni kouservigus en la memoro popola,
la helajn naivajn popolkantojn de la franca parto de Belgujo ?

Malbonaĵoj de tro granda Libereco. -- La koiosan sta-
tuon de la Libereco, starantan ĉe la enirejo de la Rodo de
New-York, oni kulpigis je krimego.

Oni konstatis tre grandan malfacilecon por la intersenciado
de senfadenaj telegramoj kun la Amerika urbeg-o ; oni do
komisiis kelkajn scienculojn por serĉi la katizojn de tiu fakto
kaj, el siaj eksperimentoj, la komisiitoj konkludis ke la bronza
statuego ensorbas ĉiujn elektrajn ondojn. Ankaït la turon
Eiffel oni iam kulpigis je tia krimo.

Kia ironio ! La Libereco, lumiganta la mondon, deziras la
bonvenon al ĉiuj alvenantoj sed rabas iliajn korespondaĵoju?
La Libereco malhelpanta la Progreson !!

Ekspozicio Universala en Gento. — En la jaro 1899
okazis en (vento ekspozicio provinca plej sukcesinta, kaj de
tiam la Genta urbestraro pensis pri renovigo de tiu ĉi provo.
Bruselo jam havis tri ekspoziciojn internaciajn (1880, 1888,
1897) kaj Antverpeno, du (1885, 1894) ; ĉiuj estis plej profito.
plenaj por la disvastiŝo komerca, industria, eĉ tcritoria kaj
konstruaĵa de ambaü urboj : tutaj novaj kvartaloj kaj palaco;
postvivis la Ekspoziciojn. Lieĝo en ituiia jaro ankaŭ huis la
samajn bonaĵojn de tia entrepreno.

En la monato julia, duin la grandega sukceso de I'
Lieĝa Ekspozicio, la urbestro de Gento, So Braun, opiniis ke
venis la tempo pur organizi en Gento tian aferon en 1909 ; sed
li deziris koni la rezultaton finan de Lie,o, antaŭ ol priparoli
tian intencon. Sed jen, en la komenco de Oktobro, ekestis la
bruo ke Bruselo deziras siaflanke Ekspozicion en 1910; du eks-
pozicioj kun nur unujara intertempo estas evidente neorgani-
zebla,j : la regno ne helpus'none la duan. La demando estis  dokonservigi al Gento ŝian antaïtecon kompare kun Bruselo.
Tial granda agado komenciĝis en Gento : la ĵurnaloj, la ko-
mercistoj, la gravaj societoj senripoze diskonigis la ideon,
kitut cetere akceptis entuziasme ĉiuj Gentanoj. Daine, sama
movado montrikis en Bruselo. Fine, post oftaj interkunvenoj
de la delegitoj de ambaü urboj kun la rcgnestroj, kiuj pli-
multe favoris Bruselon, oni interkonsentis ke Universala
Ekspozicio okazos en Bruselo dum 1909 kaj en Gento dum
1912.

Gento estas nun multe plibeligita ; grandaj laboroj estas en
farado : la kvartalo St. Pierre Alost .proksime de kiu estas el-
starigota la Ekspozicio) kun k-ia nova stacidomo, bulvardo
kaj fervoja plialtiko ; la laboroj de l' pligrandigo de l' kanalo
al Terneuzen kaj la aliformigo de l' centra urbo. Gento povus
akcepti inilojn da fremduloj nur post la tiniŝo de tiuj laboroj,
kiuj devas fari cl ĝ i plej belan kaj modernan urbon, kies mi-
rindaj antikvaĵaj trezoroj tiam vidikos kaj estimiĝos en sia
plena belegeco. La urbestro mem opinias ke nia urba devus
sin festvesti antaŭ ol akcepti siajn gastojn. Nun, tio estos
farebla boue, sen trorapido, kaj estas espereble ke en 1912
Gento, kiu en la lastaj centjaroj iom dormis, vivis iom kaŝe,
povos ĝoji pro la progresado venonta de sia Ekspozicio kaj
refarikos la granda, vivoplena, energia kaj admirata urbo  de
l' pratempo !            
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La « internacia sako » diras ke : « oni estas per- 	 Oni do devas sin nutri per fiŝoj ? Sed ĉu oni scias

fidata nur de siaj amikoj. » — Mi diras ke la artikolo kian akvon ili englutis ?
pri la «internacia] distranĉistoj » estas tre kuraŝega. 	 Kaj la ostroj ? Ha ! se iafoje ili enhavas perlojn,
ParoliP ri Iliaj Ĥirurgiistaj Moŝtoj, la nunaj ĉio o- 	 li ofte ili estas infektitaj de la tifa bacilo !
vaj tranĉistoj, kies beleta bisturio, pli ol la p

	 pli
 Ĉion tion la higienistoj al ni konigis. Ĉiutage ili

la noktvagistoj,̂ ' estas danĝera por nia haŭto kaj vidigas novan « I-^^xrrtokles» an glavon pendantan

por nia monujo
de 	 u 	 ' 	 super nia farto. Kiom bedaŭrinde estas ke la ho

Sed tio ŝajnas al mi iom funebra, kaj mi pliŝatas maro devas manĝi kaj trinki ! Kiorn pli longdaŭra
ridi. TialPli plezure mi pensas pri kelkaj el iliaj kaj pli agrabla faripos nia vivado, kiam la hemiistoj

Pfratoj, ne ! cl iliaj kuzoj : pri la higienistoj. Tiuj ĉi kundensigos êiujn necesajn nutraĵojn en sen rermi-
ne laboras per bisturio, sed « ili povas de  la nlikro- , gitajn pastelojn
boj haltigi la konspirojn. »

**
* *

D I \L E R S J J OJ.
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FANCA=FLANDRA FAKO.
e' Cspéranfophobie,

Words, words, words.
HAMLET.

Cher
Passe donc par chez moi un de ces matins .J' ai

une communication h te faire qui, je crois, inté-
ressera vivement les cinq cent mille lecteurs de
ta Revue. Je te broie bien cordialement les méta-
carpiens.

Comme on pense, je n'eus garde de rater ce
rendez-vous. J'avoue que, dans les circonstances
ordinaires (le la vie, cela m'arrive assez fréquem-
ment : certaines personnes ont même l'outrecui-
dance de s'en plaindre. Dans ce cas-ci, cependant,
je surmontai ma proverbiale inexactitude. J'avais
d'ailleurs pour cela diverses raisons.D'une part, les
fabuleux appointements que nie vaut ma spirituelle
collaboration à la « Belga » me commandait ce
dévoûment extraordinaire ; d'autre part le manque
effrayant de « copie » et certaine carte postale
aigre-douce, que m'avait envoyée inon directeur
m'incitaient au travail (?)

Après avoir, donc, dûment réfléchi, je m'habillai
avec un soin tout scientifique et je me dirigeai
allègrement vers le coquet pavillon, sis dans le
prochain faubourg, et où mon savant ami se plonge
chaule matin (de 7 à 10) dans les arcanes profonds
de la médecine.

Le très célèbre docteur était déjà à la besogne.
Dans un laboratoire lumineux, et qui n'avait, je
l'avoué, que de très vagues rapports avec celui de
Faust (à part peut-être les cornues), il examinait
avec toute l'attention désirable, à l'aide d'un superbe
microscope, un nouvel exemplaire de Genotljyrea
que, daigna-t-il m'expliquer, il venait de recevoir VIEILHOMME.

te matin même de Watson (Etablished 1837, 310 High
Holbcirn, London, W. C). Là dessus, il s'embarqua
dans une dithyrambique et interminable description
de cet objet curieux, si bien que je dus finir par le
rappeler énergiquement, à la fois, à l'objet de ma
visite et au respect des convenances

Ah ! c'est vrai, j'oubliais, s'écria-t-il avec un gros
rire (les célèbres docteurs ont toujours un gros
rire). Eh bien mon cher ami, je viens de faire une 	 ANGLETERRE.- Le mouvement continue ; intense.
découverte, une découverte moderne, extraordi- A Aberdeen, le School Board (Conseil des Ecoles)
naire : je viens d'identifier l'espérantophobie... 	 permet et encourage l'enseignement de l'Espéranto..

— ? ? ? 	 A Leeds, un cours a été organisé à la suite d'une
-- C'est juste, tu ne connais pas le grec.... 	 conférence de notre ami John Ellis. A Warrington,
— Par exemple lía/, et ; tété, loin ; ,^ raphéo, Herne-Bay, 'Taunton, Hither-Green, Plymouth, fon-

j'écris • 	dation de groupes, organisation de conférences et
-- Tout de même, tu ignores ce que c'est. qu'une de cours.

phobie. La ph.Ùbie, c'est la peur; le dégoût, la répu- Le groupe espérantiste de Londres organise une
gnance.l'horreur instinctive, maladive,' nerveuse, section chorale espérantiste sous la conduite du
qu'éprouvent certains individus de et pour certai- maitre-de-chapelle-M.. Arthur Trickett. C'est là une
nes choses. De là l'hydrophobic',la japonophobie, l'axa- nouvelle application à laquelle on n'avait pas

encore pensé, et, quant à nous, nous serions très
désireux de pouvoir juger de la sonorité de notre
langue, employée dans un choeur.

ETATS - UNIS. - A New-York, fondation d'un
groupe espérantiste sous la présidence de
M. Stephen W. Travis. fils, 166, Nichols-Avenue,
Brooklyn. Ce fait est aussi important que l'adhésion
effective de l'Angleterre il y a quelque trois ans. Si
la première ville d'Amérique se met sérieusement
de la partie, la tache d'huilé aura vite fait d'enve-
lopper le inonde sans solution de continuité.

ESPAGNE. — Là aussi on travaille bien : grâce à
de dévoués propagandistes, les journaux de Murcie,
de Burgos, de Barcelone, de Madrid, d'Alicante,
s'occupent de notre affaire dans un sens favorable.

ALLEMAGNE. - Notre ami le Dr Mybs a obtenu
un immense succès dont nous ne pouvons trop le
féliciter : à la suite de ses démarches, la Direction
de l'Institut de Commerce de Hambourg a décidé
d'inscrire officiellement un cours d'Espéranto au
programme d'études. Faut-il insister sur l'impor-
tance du fait, quand on sait que Hambourg est l'une
des plus grandes places de commerce de l'Europe ?

Le groupe de Francfort a reçu la visite de divers
espérantistes étrangers : le Dr Ostrovski de Jalta,
M. Kiihnl de Prague, le professeur Deligny de
St Orner.

Paris. - Nous recevons une circulaire annon-
çant la réouverture des cours d'Espéranto pour
l'année scolaire 1905-1906. Ces cours sont rensei-
gnés au nombre de 46, y compris un cours prépara-
toire aux examens de fin d'année et un autre spé-
cialement réservé à ceux qui se destinent à l'ensei-
gnement de l'Espéranto.

Terminons cette chronique, un peu écourtée par
suite des travaux multiples occasionnés par la si-
tuation nouvelle, en disant que le Congrès interna-
tional de la Paix, qui vient d'avoir lieu à Lucerne,
a décidé que l'Espéranto sera admis l'an prochain
parmi les langues officielles à employer.

J. Coox.

Het Esperanto in .de School,
Stellig behoeft er geen bijzondere overredings-

kracht om een verstandelijk ontwikkeld en onbe-
vooroordeeld mensch te overtuigen van de noodza-
kelijkheid eener wereldtaal en de voortreffelijkheid
van het Esperanto.

Moeilijker is liet evenwel de menigvuldige perso-
nen, die volkomen het Esperanto goedkeuren en
dezes algemeene verspreiding wenschen — de zoo-
gezegde platonieke Esperantisten ---- tot werkda-
dige beoefenaars onzer geliefde taal te maken. De
besluiteloosheid van velen ont Esperanto te  stil .

leeren of om in de begonnen studiën te volharden
kan men, zoo niet verontschuldigen, dan toch ten
minste verklaren. De meesten worden door hunne
beroepsbezigheden teruggehouden en hebben drin-
gend nood aan de rust en de uitspanning, die hun
na de dagelijksche taak vergund wordt ; anderen

brengen in, dat op verderen leeftijd het leeren niet
meer zoo goed van der hand gaat : inen kan er de

i zinnen niet meer op stellen, zeggen ze.

*
Niettegenstaande deze ongunstige verhouding

heeft onze zaak toch veld gewonnen en erlangde
het Esperanto Bene verbazende uitbreiding in al de
klassen der samenleving en de wereld door.

Hoeveel sneller, met hoeveel te meer zekerheid
zouden wij echter ons doel bereiken, indien onze
Wereldspraak kon gebracht worden op het leerpro-
gramma van het Onderwijs !

Voor het nieuwere geslacht zou in éénmaal het
vraagstuk opgelost wezen ;  - na weinige jaren ware
de gansche menschheid vereenigd door den na-
tuurlijksten, den innigsten, den hechtsten aller
banden, door ééne en dezelfde spraak, — en wat
wij vá6r eenige maanden te Boulogne s,`M hebben
bewonderd en toegejuicht, zou zich Weldra tot
algemeenheid hebben uitgebreid.

Ons dunkens is de tijd aangebroken om er duch-
tig en onverpoosd voor te ijveren,dat het Esperanto
bij onze scholen worde ingevoerd. Waarom nog
langer wachten de zaak door te drijven ! I)e be-
hoefte eener wereldtaal dringt zich van dag tot dag
meer op, de degelijkheid van het Esperanto is
gebleken. Menige congressen hebben overigens
den wensch gestemd, dat men het Esperanto in de
onderwijsgestichten aanleere.

In de school hoort eigenlijk het leeren te huis en
de tijd om te leeren is de jeugd, dan, wanneer de
geest nog frisch is, de opvatting vlug en het ge-
heugen krachtig, — dan, wanneer het onbevangen
gemoed nog niet beneveld is door stoffelijke be-
kommernissen.

* y.
 .

Evenwel kan thans nog van geen algemeene en
onmiddellijke invoering spraak wezen.

Eerst en vooral komt het er op aan over het noo-
dige getal professors te beschikken, aan wie men
het onderwijs in het Esperanto zon kunnen toever-
trouwen. Daartoe zou men hier te lande geraken,
indien de Belgische Esperantische Bond van den
heer Minister van Binnenlandsche Zaken en  Open-
baar Onderwijs kon verkrijgen, dat er vacantieleer-
gangen van Esperanto voor leeraars werden inge-
richt. Zulks gebeurt overigens jaarlijks bij het
Lager onderwijs voor het bijzonder onderricht  in
Turnen,Teekenkunde, Handenarbeid en Landbouw.
Nadien zou men bij iedere normaalschool eereen  leer-
gang van Esperanto kunnen stichten. Trapsgewijze
zou dan het Esperantoonderwijs ingang vinden bij
het Hooger en het Middelbaar onderwijs en ten
slotte bij de volksscholen.

*

Het Esperanto in de school, dat moet ons « De-
lenda est Carthago » wezen.

Ook rekenen wij er stellig op, dat het hoofdpunt
der dagorde van liet a. s. Congres zal wezen : lief
Esperanto in de school ! AMATUS.

J'eus l'incomparable avantage de recevoir l'autre
soir de mon très célèbre ami, le docteur américain
Mac Kintosh, un billet conçu à peu près en ces
termes :

tomobilophobie, la téléplzonophobie, la Hiawataphobie,
toutes affections communes dans notre société
moderne, surtout dans les villes et en Amérique.
Eh bien, moi, je viens d'ajouter une perle du plus
bel orient à ce collier médical. J'ai découvert
l'espérantoplzobie, la répugnance pour l'espéranto...

— C'est très intéressant. F,t tu as défini le mal ?
— Parbleu ! voici ma première note : « Le mot

espérantophobie signifie simplement horreur de l'es-
péranto et des langues universelles en général.
C'est une maladie nerveuse qui peut devenir viru-
lente, épidémique, et atteint surtout l'homme.
Jusqu'ici on ne connaît aucun exemple authentique
d'espérantoplzobie se développant spontanément chez
cet animal supérieur. Elle lui est toujours commu-
niquée par des lectures, des raisonnements, etc.

MAC KIXTOSH. 	 Son principe paraît donc résister principalement
dans le cerveau et le cervelet. L'individu auquel
est communiquée ainsi l'espérantophobie n'en mani-
feste pas immédiatement les phénomènes. Il s'é-
coule généralement quelques jours avant l'appari-
tion des premiers symptômes : le malade devient
triste, inquiet, quelquefois vif et verbeux ; il a l'ap-
pétit diminué et le pouls accéléré. C'est la période
prodromique. Enfin la crise se déclare. Le malade
ne peut souffrir aucune chose qui lui rappelle l'es-
péranto. La vue de l'Espéranto en dix leçons l'indis-
pose ; il paraît rageur en voyant un Dictionnaire,
il écume en apercevant une B'elga.. Le vert lui de-
vient essentiellement odieux. Il étudie le novilatin,
le dilpok. Il insupporte le russe, les lunettes, la
modestie et la calvitie, toutes caractéristiques du
génial inventeur de la langue.DanS certaines crises
il prononce convulsivement ce mot : volapük,
ti olapük

L'espérantoplzobie n'est jamais mortelle ; on la
guérit quelquefois par la persuation et un traite-
ment édulcorant, la diète, la camomille, le repos. Le
plus souvent elle passe à l'état chronique. Enfin
elle attaque le plus souvent les professeurs, les
journalistes, certains députés. Au surplus, elle tend
à devenir rare. Il y a des cas de guérison, M. Albin
Rozet par exemple...

e'Cspéranto à l'Cfranger.
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ir7Cet &s.eranfe in den Vreemde.
Arlon. --- La gazeto « L'Avenir du Luxembourg » bone propagandas nian

lingvon. Nur ni rimarkas erareton : ki anoncas ke la lernolibro « Esperanto
en 10 leçons » kostas fr. 1.75. La vera prezo estas nur fr. 0.75.

Dum decembra monato okazos ĉe la Antverpena Grupo la parolado, kiun
Sr" Komandanto Lemaire promesis pri siaj vojagoj tra Afriko.

La 128" de novembro okazis  ĉe la Lovena Grupo parolado de So Georges
De Grave, pri liaj voja oj tra Ameriko kaj Australujo. Gis nun ni ne havas
raporton.

L)e ĉiuj flankoj de nia lando affluas al ni demandoj kaj petoj pri Esperanto
kaj pri la Belga Ligo Esperantista. Tio pruvas ke nia nova entrepreno vekis
la atenton de multaj personoj ; ĝi alkondukas al ni  samideanojn kis nun tute
nekonataj n.

Ankoraŭ iom da pacienco kaj di laboro ; baldaŭ nia verda standardo estos
videbla en ĉiuj lokoj de nia lando. 	J.  Coox.

ENGELAND. - De beweging wordt vinnig voort-
gezet. Te Aberdeen wordt liet Esperanto door den
Schoolboard (Schoolraad) in de scholen toegelaten
en aangemoedigd. Te Leeds werd een leergang
ingericht ten gevolge eener voordracht van onzen
vriend John Ellis. Te Warrington, Herrie Bay,
Taunton, Hither-Green, I'lymouth sticht men groe-
p en en worden voordrachten en kursussen ingericht.

De Esperantische groep van Londen sticht eene
Esperantische afdeeling van samenzang onder
leiding van den kapelmeester l,,ir Arthur Trickett.
Ziedaar eene nieuwe toepassing

l

 waaraan men tot
nu toe niet had gedacht; wat ons betreft, wij
zouden over de welluidendheid van onze taal wel
willen oordoelen, wanneer zij in koorzang wordt
aangewend. (x)

VEREENIGDE STATEN.-- Stichting_ eener Esperan-
tistische groep in New-York, onder Voorzitterschap
van M. Stephen W. Travis, zoon,166, Nichols-Avenue,
Brooklyn. Dit punt is even gewichtig als de feitelijke
aankleving van Engeland `66r ongeveer drie jaar.
Indien de eerste stad van Amerika ernstig mede
ievert, zal de olievlek zich weldra zonder tusschen-
ruimte over den ganschen aardbol hebben uitge-
breid.

SPANJE. - Dáár wordt even goed gewerkt: dank
aan verkleefde propagandisten wordt over onze

3. *} Wij hoorden te Boulogne door de Damesafdeeling der
plaatselijke groep uitmuntend in koor zingen.

Persoonlijke nota van Ast aTUS.

zaak met voordeelige strekking gesproken in de
dagbladen van Murcia, Burgos, Barcelona, Madrid
en Alicanta.

DUITSCHLAND. - Onze vriend Dr Mybs heeft
een overgroot succes behaald, waarover wij hem
niet genoeg kunnen gelukwenschen : tengevolge
van zijne bemoeiingen heeft het Handelsinstituut
van Hamburg besloten officieel eenen kursus van
Esperanto op zijn leerprogramma te brengen. Is
het noodig op het belang dezer daadzaak aan te
dringen, wanneer men weet, dat Hamburg eene der
grootste plaatsen van den Europeeschen handel  is

PARIJS. - Wij ontvangen eenen omzendbrief,
clic de heropening der leergangen van Esperanto
aankondigt voor liet schooljaar 1905-1906. Deze
kursussen werden opgegeven ten beloope van 46,
inbegrepen een leergang die voorbereidt tot  de
examens op het einde van het jaar, en een andere
bijzonderlijk voorbehouden aan hen,  die zich tot het
onderwijs in het Esperanto bestemmen.

'Wij eindigen deze kronijk, die eenigzins ingekort
werd uit hoofde van de veelvuldige werkzaamheden
voortspruitende uit den nieuwen toestand, en
voegen erbij, dat het wederlandsch Congres van
den Vrede, hetwelk in Lucerne heeft plaats gehad,
besloten heeft het Esperanto aan te nemen als eene
der aan te wenden officieele talen.

Vertaald door A`zarrs.

CHRONIQUE BELGE.
Bruxelles. i1 y a quelques semaines M. L. Blanjean a

donné une conférence sur l'Espéranto au Cercle Polyglotte.
Un espérantiste italien, M. Luis Carlos, habitant la Belgique
depuis un an, t- assistait. Au cours de sa conférence, M. Bian-
jean s'est adressé en Espéranto i 11. Carlos. Cela a quelque
peu -- et avantageusement — surpris l'auditoire, qui s'aper-
cevait ainsi que des espérantistes de pays différents parvien-
nent à se comprendre.

Le cours Glue notre ami Blanjean a ouvert depuis lors
compte 4O élèves.

Le 31 octobre dernier, M. E. Chapelier a fait une conférence
sur l'Espéranto <t l'Université Populaire de :Schaerbeek. Ces
sortes de conférences ont d'ailleurs lieu assez souvent dans
cet établissement.

Huy. — Notre ami Blanjean a donné dans cette ville aussi
une conférence sur l'Esperanto. le 2ô óctobre.Il y avait 1511 au-
diteurs, parmi lesquels nos amis les Docteurs Godfrind de
Seilles, et Melin d'Andenne. Notre excellent conférencier a ob-
tenu grand succès. Ce qui le prouve. c'est que bientôt il y
ouvrira un cours, qui se donnera au «Café du Phare s.
L'inscription a lieu chez le secrétaire de l'Université, 7, quai
Dautrebande.Nous devons remercier le D  • r)e Geynst pour les
peines qu'il se donne afin de faire connaître notre langue chez
lui.

La « Gazette de Huv » a donné un excellent article au sujet
de l'Espéranto. De même, « Le Travailleur b journal (le Mar -

chin-lez-Huv. Nos retnercîrnents i tous deux.
Namur. — Nous avons reçu une circulaire de la Librairie

Picard-13alon, qui vend les livres d'étude cle l'Esperanto en
cette ville.

Arlon. — « L'Avenir du Luxembourg » fait de la bonne
propagande en faveur de notre langue. Signalons-lui une pe-
tite erreur : il annonce que « l'Esperanto en 10 leçons » coûte
tr. 1,73 ; son prix réel est de fr. 0,75. •

5*
Pendant le mois (le décembre aura lieu au Groupe Anver-

sois la conférence que le commandant Lemaire lui a promise
art strict de ses voyages en Afrique.

Le 12 novembre a eu lieu an Groupe de Louvain une confé-
rence donnée par M. Georges Dc Grave au sujet  de ses Voya-
ges eu Amérique et en Australie. jusqu'à présent nous n'avons
pris de détails.

De tous les c'()ir1S (lu pars nous arrivent (les demandes con-•
cernant et l'Esperanto et la Ligue Esperantiste Belge. Cela
démontre chie notre nouvelle entreprise a éveillé. l'attention
(le nombreuses personnes ; elle nous amène des partisans qui
jusqu'à présent nous étaient totalement inconnus.

Encore un peu cle patience et de travail  ; bientôt notre dra-
peau vert flottera partout dans notre pays.

j. Coox.

BELGISCHE KRONIJK.
Brussel. — 1 	 eeniÇe n'ekcu gaf dc lieer L B/anfean cciie

t'oc),drac/rt over het Esperanto in den Cercle Polyglotte. Een
Italiaausch Espeaa;i/ist, de H. Luis. Carlos, die sedert een jaar
België bewoon/, q. 'a.r daar aanwezig. In den /vol) zijner voordracli
rti Lille de 1/. hlaulearz iii liet E.s pezanto liet zc'oor (Iaalz _ll ('art
los. Dil !reeft eezzigermate — en zeer gunstig — de aanwezigen ver-
rast, aart wie het aldus aanschouwelijk w'erd t'ociycsteld deal L'.s pe-
zantrsten van verschillige landen elkander  :eer goed verstaan.

De kursus, dien onze vriend lilauieau sindsdien heeft geo-
pend, telt ongeveer I0leerlizzgen.

op 31 October j.1. hield(ie Hr E. Chczpeliervr'er liet Esperanto
eene rede bij de I olkslloogcscliool  van Schaarbeek..SJ'reekbeailten
ira dienaard hebben uzi en (tal! bi] deze inric•lilizi,g plaats.

Hoei. — Onze vriend Blav ean sprak in deze stad over  Es-
peranto op _'(in October laatst. Er wareis 150 aanhoorders, onder
dewelke de Boeren Drs Godfrind van .Scilles en Melin van An-
cienine. Onze uitmuntende voordraclitgerer behaalde een grooten
bijval. Ten bewijzejre daarvan disure, dat hij er weldra eenen leer-
gang :~al openen; fiere zal gegeven Borden in het «Café du Phare».
De inschrijving heeft plaats bij derf .Secretaris der C• rnivels•iteil,
ï, quai Dautrebande. IIij moeten ,D'• I)e Geynst bedanken Toer de
/goede die li{J :asli geeft, om !ii zijne stad liet T'speran /o le doen
kernion.

I)e « Gazelle de Ibis.» heeft een iülnuirn/end artikel medege-
deeld over liet Esperanto. Eveneens «Le T'ravailleur» een nieuws-
blad uil _llarc -Iiili-le:-Iliü'.

Onze dankbetuigingen—aan beide.

Namen. — I J hebben uit deze stad een r vudsc/ir jven orztr'an-
gcri van den boekhandell'icard-Ilalon, .waar men de handboeken

Esperanto verkoopt.
Aarlen — « L'Avenir de Luxembourg heeft .ç'e'l(' propa-

garidca gemaakt ten voordeele van onze faal. !I'i, moe/en herai even-
wel op eene kleine veegissing opmerkzaam ',aken :  hij kondigt aart
dal ' l'Espe; ante) en IJ leçons» I, î5 fr. kost ; de juiste mijl( is
0.7` fr.

- 	}C
y,y.
T

Gedurende (k maand December zal in de .-luitweipse°lie groep de
Boorei acht plaats gi Open, die kouien(indant Lemaire beloofd heef/
aangaande zijne lei en in Afrika.

Ûp ï?" November werd hij de ! eiirensclie Kiep celre z'oordraelut
gegeven door deel H. Georges De Grave over zijne reizen in :Ime-
rika en in Arts/raid. Tot nu toe ontbreken ons verdere bijzonder-
heden.

lazzi alle: zijden des landas ontvangen wij tragen aaiigezau.de
Esperanto en deal Belgischen EsterantiSclleis BOrzd. 7lit bewijst
dal onze uir•ti«'e onderneming de aalidaehi van talrijke personen
op ric'h getrokken lieelf ; aldus konten aanhangers loi OeiS, die ons
lot zizi toe volkomen onbekend waren.

.1 og een ,einig geduld en werkzaamheid en weldra zal onze
,groene vlag oves liet !leste land i•'appereri. 	 Vert. door AMATUS.

K  O iNT 0._ EL'

Bruselo. - Antaŭ kelkaj semajnoj okazis priesperanta parolado de S° L.
Blanjean ĉe la Poliglota klubo. Ceestis nia itala samideano Luis Carlos —
loganta en Bruselo de unu jaro — kiun S" Blanjean alparolis esperante duni
sia parolado. Tuj la aŭdantaro ekmiris, vidante ke malsamlandaj Esperan-
tistoj sukcesas interkompreni sin.

La kurso, kiun nia amiko Blanjean de tiam malfermis, kalkulas 40 lernan-
tojp.

Ĉe la Popola Universitato de Scharbeek okazis, la 318ri de oktobro, pa-
rolado de S" E. Chapelier. Esperantaj paroladoj tie ofte okazas.

Huy. - Tie ankaŭ nia amiko Blanjean paroladis la 26a" de oktobro, ĉe la
Popola Universitato. Ĉeestis 150 aŭdantoj, inter ili niaj samideanoj God-
frind, el Seilles kaj Melin, el Andenne.Nia bonega paroladisto ricevis grandan
sukceson. Pruvo estas ke li baldaŭ donos kurson, okazontan en « Café du
Phare ». Enskribo ĉe la .sekretario de la Universitato, 7, quai Dautrebande.
Ni danku D°" De Geynst, kiu klopodas por diskonigi nian lingvon en sia urbo.

La « Gazette de Huy » eldonis bonegan artikolon pri Esperanto. « Le
Travailleur », gazeto el Marchin apud Huy, ankaŭ priparolis nian lingvon.
Dankon al ambaŭ.

Namur. - Ni ricevis cirkuleron de libristo, So Picard-Balon, kiu, en tiu
urbo, disvendas esperantajn lernolibrojn.

•
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NOMARO DE LA LIGANOJ.
HONORA KOMITATO.

BFILGA LIGO ESPERANTISTA ..
Dum la Ventego.

Al Sro Maurice Seynaeve.

Sub barko malgranda, marego senfina !
La ondo nin ĵetas al la ĉielflamo,
Kaj ree la tondro al ondo obstina :
Ce 1' masto rompita ni preĝu kun amo

De ni al la tombo nur estas tabuloj :
Timeble sur lito maldolĉa, vespere,
En tuko glacia el ŝaŭmo, mortuloj,
Ni dormos, dum fulmoj  nin gardos mistere.

Ho ! de la mortontaj maristoj Patrino,
Vi, floro brilanta de l' I)ia Edeno,
Mutigu la venton per simpla manklino.
Nin pu ŝu per fingro al bona haveno.

Se vi nin elsavos, vi havos mantelon
El arĝentpapero, belegan, sen truo,
Kaj plie franĝhavan kvarfuntan kandelon
Kaj « Sanktan Johaêjon » por via Jesuo.

El la z'erkv/ de THÉ.OPIIILE GAUTIER,

Tradnkzs pro P11ILIPPET.

Honora Komitato.

Kun tre granda plezuro mi sciigas
ke, post propono de la komitato, du
eminentaj Esperantistoj ankoraŭ
konsentis fariĝi Honoraj 11Ienibroj
de la Belga Ligo Esperantista :

S° Dubois, Direktoro de la Supera
Komerca Instituto en Antverpeno,

S° O. Orban, Protesoro ĉe la Uni-
versitato de Lieg-o.

La Komitato de la Belga Ligo
prezentas al ili la esprimon de sia
respektoplena danko.

Alvoko.

« La Belga Ligo Esperantista de-
cidis aranŝri albumojn da ilustritaj
poŝtk artoj el diversaj landoj por
servi al tiuj el ĝiaj membroj kiuj
faros paroladojn en la diversaj bel-
gaj lokoj. l'or helpi tiun lai'idindan
celon, mi petas ĉiulandajn Esperan-
tistojn sendi ilustritajn poŝtkartojn,
leterojn, cirkuleroju kaj ĉiuspecajn
propagandilojn laŭ la adreso : Sr° L.
Jamin, Sub- leütenanto ĉe la 7a linia
regimento, Antverpeno, kiu estis kom-
isiata por aranĝi la suprediritajn

albumojn de propagando. La plej belaj kaj la plej
rnalproksimaj kartoj estos la plej bonaj.

La Generaler .Sekretario,
I)rO M. SEYNAEVE.

B Bi ? i0,GRAL '10:'.
Ni detale analizos kaj kritikos la verkojn se oni sendos al ni almenaft du ekzemplerojn. Ni nur citos

la aliajn.

Proverbaro Esperanta. Aldono al la verko « brazeologio
rusa-pvla-rauca-germana.» DI, M. F. ZAs1ExnoF. Kajero I. Jen
estas certe unu el la plej bonaj verkoj kiujn oni puolikigis de
la naskiĝo de Esperanto. La aŭturo, verkinte aron komparan
da proverboj en la lingvoj rusa,pola, franca kaj germana, deci-
dis eldoni, kiel apartan aldonon, proverbaron Esperantan,
aranĝitan paralele al la proverboj de la aliaj kvar lingvoj. Por
ebligi utilan komparadon kun la proverboj de la aliaj lingvoj,
li pregisis la Esperantajn proverbojn laŭ la sama ordo kiel la
aliajn.

Tiu verko, laŭ mia opinio,estas tre grava kaj la laboro estas
tre laŭdinda. La proverboj en la naciaj lingvoj estas elemento
aŭ parto de tio kio intime karaktcrizas ilin, de tio kio donas al
ili eksteraĵon tute apartan kaj animon specialan, eĉ de tio
kio vere kaj reale vivigas ilin. 13aldaü nia lingvo internacia,
dank' al ĝia senéesa uzado, ankaü posedos specialan «animon»
aü « genion »: tian aliformiĝon ni ne devas timi sed pli bone
ĝin prudente gvivadi. Ni memoru la belajn vortojn de Sro Cou-
turat : « Ofte oni kontraŭdiras al ni ke la vivantaj lingvoj po-
sedas moralan kaj inteligentan enhavon, tio estas : la spiriton,
la karakteron kaj la « animon » de la popoloj. Sed la Lingvo
Internacia posedos enhavon pli riĉan kaj pli multekostan : la
amason de la ideoj kaj veraĵ oj filozotiaj kaj moralaj, sciencaj
kaj praktikaj, kiuj estas la komuna heredo de la homaro ». La
bonega verko de Sro F. Zamenhof estos tre efika rimedo por
elvoki kaj estigi en la Lingvo Internacia tiun « universalan
animon o de la homaro, kaj estas tre dezirinde ke ĉiuj bonaj
Esperantistoj ellernu kaj uzu, dum la ĉiutagaj vivado, kores-
pondado kaj verkado, tiun tre utilan libron.

La unua kajero enhavas ĉirkaïie 600 proverbojn : vere mir-
inda estas la maniero en kiu la aŭtoro prosperis kvazaŭe
o ĉizi » siajn proverbojn, clonante al ili la ritmon kaj ofte la
rimojn, per kiuj la popoloj kutimas ornami siajn dirojn ; certe
ilin legante oni kredas, ke ili estas ne verkitaj de unu homo
sed kolektitaj el la miljara esprimaro de ia popolo. Pri la
perfekteco de l' stilo mi nenion diros : la sola nomo de l'aŭtoro
sufiĉas. Mi dezirus, citante kelke da tiuj proverboj, montri
fakte iliajn ecojn sed mi opinias ke izolaj citoj de proverboj ne
taŭg as por ilin komprenigi kaj ŝatigi : estas preferinde ilin
uzadi en la verkado, kiel jam oni faris en ĉi tiu numero ; kiam
do niaj legantoj trovos proverbojn en niaj artikoloj, ili pensu
pri la bonega verko de Sro F. Zamenhof kaj pri la dankemo,
ŝuldata al li de la Esperantistoj, pro tiel lerta laboro. Malpa-
cience mi atendos la aliajn kajerojn.

(Prezo de ĉiu kajero de la Proverbaro : O..SO fr.; prezo de ĉiu
kajero de la Frazeologio : 1,25 fr. Oni sin turnu al Sr F. Zamen-,
hof, str. Noie'olipki, i, Varsovie.)

Kelkaj Floroj Esperantaj. AGRABLAJ LEGAĴOJ KUN MULTAJ
ILUSTRAĴOJ DE A.-J. \4'ITTERYCK. SERIO Ia, NUMERO II'. Prezo:
0,25 fr. iPor 5 ekzempleroj: 0,7.E por b'elgujo, 1,00 porfrerndaj

landoj). Ĉe !L'iller}'ck, presisto, Bruĝo. Ĝi estas la dua libreto
de la la serio; la unua aperis antaü  1 jaro. 'l'iu aniuza kaj tre
interesa eldono de nia presisto estas bedaŭrinde tro malmulte
konata; tamen ĝi bonege taügus por agrabla instruado de
Esperanto. Ôin ni tre rekomendas, precipe al la instruistoj.
Tiun duan numeron la aŭtoro dediĉis al Sro Koine Lemaire.

Ilustritaj Poŝtkartoj de la Kongreso. Prezo de la tilla
serio (12 karlojj: 1,50, ĉe .S'r'o Caudevelle, 7, A'ue des Carreaux
b'oulogue-s-,l ier, France. Oni volu sendi la monon kun la mendo
kaj aldoni la posta/ra elspe ojn. jus aperis tiu bela memoraĵo
de la fama unua kongreso de la Esperantistoj kaj mi ne povas
tro inciti ĉiujn samideanojn por ke ili aĉetu tiujn 12 tre belajn
vidaĵojn, verajn fotografaĵojn de la kongreso. Per ili, oni ne
nur ekkonos la ĉefajn okazintaĵojn de tiuj ncforgeseblaj tagoj
sed oni ankoraŭ konatiĝos kun tiuj plej bonaj hsperantistaj
batalantoj. La eldonisto, Sro Caudevelle, kiu anka.t vendas la
fotografaĵojn de la kongreso, estas vere laŭdinda ĉar li
konsentis eldoni tiun agrablan memoraĵon. Ses kartoj Inemo-
rigas pri la vivado en Bulonjo : 1) Eliro el la kongresejo. 2) La
Festeno. 3) Post la Festeno : granda grupo de la kongresanoj
kun iliaj nomoj. 4) Grupo da kongresanoj en naciaj balai
kostumoj. 5) La familioj Zamenhof kaj Michaux en Wimereux.
6) Sroi Leo Belmont, Kabe kaj Seynaeve verkantaj versaĵeton
honore de Sro Michaux ĉe la ĉevalkurado de Wimereux (kun
la versaĵeto). Ses aliaj kartoj memorigas pri la trairo al
Folkestone, la vivado en Anglujo kaj la vizito en Calais.

Esperanto. Notions Elémenlaires et E.vcrciccs de Conversa-
tion ac Tia. Cart. ('Verketo vendata prvilie de la blinduloj). Drr
libretoj po 15 cenlimoj; kune: 0,25fr. Ce la Presa .S'ocielo, $3, Rue
Lacépède (17e), Paris. Bonega nova lcrnplibreto de l' fama
aŭtoro de tiom da bonegaj lernolibroj. Ĉi tiu estas verkita
speciale por la infanoj kaj la personoj kiuj malfacile lernas la
grainatikajn regulojn: ĝi estas kvazaŭe enkonduka verketo al
pli plenaj gramatikoj. Tre lerte aranĝita kaj jam tre rekomen-
dinda nur pro la nomo de la verkinto. Tre prave la aŭtoro
longe kaj senhalte insistas pri la akcento, kian tiel malfacile
uzas la franeoj; li ankaŭ korektis la iamajn erarojn, montri-
tajn de I)ro Zamenhof ĉe la kongreso ; eble li povus pli insiste
skribi pri la elparolo de aŭ, ofte elparolata, kiom malbelege 1
de la franeoj kiel a -u. Se la francaj amikoj elparolus la literon
w, oni povus eble diri al ili ke la sono aŭ tre similas  aw: ĉi tiu
lasta estus almenaŭ malpli terura por Esperantista orelo ol
a-a. Ankaïi tre prave la aŭtoro malkonsilas la uzadon de l'
pronom» ci kiun, de kelka tempo, oni tro ofte ui,as.

• Tridek E"s eranto-Lecionoj laŭ la G.oŭrla-_ -lletcdo de
iro .11ayer. Ĉe Jotua tlevwood, Deansgate, Manchester, E;i lari a.
(ii estas aplikaĵo de la metodo de Gouin al Esperanto. Ciu
leciono enhavas nur dudekon da frazoj, komence tre simplaj,
poste pli malfacilaj. 13aldaii aperos dua tiaspeca kajero.

SOI Dubois, Direktoro de la Supera Komerca Insti=
tut° en Antverpeno.

D r0 Gaster, Direktoro de la « Allgemeine Deutsche
Schule » en Antverpeno.

Senatano Houzeau de Lehaie, Mons.
Frato Isidore, el la Reka Institut° de l' Blinduloj,

Bruselo.

Prezidanto : Sr.' Komandanto Ch. Lemaire.
(enerala Sekretaria : Sr" Dr" M. Seynaeve.
Adminisfi•acia Sekretario : STo J. Cool.

Protektantaj Liganoj.

S°j Berger P., d'Artois E. kaj Groenveldt E. el
Bruselo.

S° Horion V. Vitters-aux-Tours.
S° Van Schepdael, Ileke/(eflr.

(2iamaj Liganoj.

S" 1O Berg, Bruselo;
Frira" Malevez, Namur.

Ordinaraj Liganoj.

Bruselo kaj ĉirkaŭaĵo : Sin° Lamberts ; Fri""i Jessé
A., Jessé G., Greiner, Daenen J. ; S"i Lamberts, 1.:m-
men, Lecointe A., Dubois J., Carlier, Lambert I?.,
Van Volsom, Verbal -lek F., Rose H. Vermeiren J.,

Soi Senatano H. Lafontaine, Bruselo.
J. Massau, Profesoro ĉe la Universitato de Gento.
M. Mourlon, Direktoro de la Belga Geologia Ofi-

cejo, Bruselo.
O. Orhan, I'rofesoro ĉe la Universitato de Lieĝo.
Ernest Solvay, Bruselo.

Meinbroj : F r 1 l1O E. I,ecointe, SrOi I,. Rlanjean, J.
Jamin, L. Jamin, Van der Biest-Andelhof, Ln; R. Van
i\-Ielckebeke.

Valider Sleten, Thieleinans G., Empain G., Baie A.,
Caluwaers, Anciaux, Pels, Oudenne, Vaes, Lemnmen.

Namur kaj ĉirkaŭaĵo : S°i Honinckx E., Lambillon
(r., Coîne A., Côme G., Harlange E. , Thisse L.,
Servais E.

Gento. Soi Cogen L., Devos, Goderus.
Lieĝo : 	 Ja1111I1, S"i Liétard, Hens, Krap -

powitz, Robert.
Diversaj lokoj : Soi Lekeu, Bruĝo ; Goethals,

`De Waele, Kortryk ; Stuy ck L., Alerubacla ; Nicolet,
A., Antverpeno; D° 11lelin, ;lndenne; l)° iodfrind,
&ijles ; N eerdaels, j., Haren; De Cae G., Mariem-
boitro ; t\\'eeIllaes J., Lovai(); D" Cuvelier, I-i-"csl-
malle ; Van Oevelen, Zoersel; Chaufoureaux, .zZ•orest ;
Richard, Iloudeng ; Schuurman, lllehleno ; Rous-
seau, Tournai ; Cercle Polyglotte kaj 5 0 Bevernage
G., ambaŭ el Verviers.

(lion da(trigo).

DIREKTANTA KOMITATO.

LIGANOJ-



LA BELGA SONORILO. 	 Novembro 1905.

Principaux Manuels en langue françaises
en vente taux dépôts de la Maison HACHETTE & C 1e et estez SPINEUX & C 1 e à Bruxelles.

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. DE I3EAUFRONT. —
Prix 1.50 frc (port eu plus.)

L'Esperanto en 10 leçons par TH. CAR'r et M. PAGNIER. — Prix 0.75 (port en plus.)
Dictionnaire Esperanto- Français par L. DE BEACF'ItoNT. -- Prix 1,50 (port en plus)
Vocabulaire Français - Esperanto par TH. CARI, M. :( EKci ENs et P. i3ERTHELO'r. Prix 2.50

(port en plus.)
Thèmes d'application par L. vE 1Y1.;AUFRONT. — Prix 2.00 (port en plus),

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

Esperanto, door J)RPVES UrTTEitDIJCK, Trolupschool, Hilversum. --- Prijs : tl : 1.50
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Bij den drukker van La Gelça Sonorito, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
tien lessen, aan fr. 0,50.

L' Esperantiste.
Organe de la Société Française pour la propaga-

Ion de .1'Esperanto ; rédigé en français et en Espe-
ranto. Directeur : M. L. de Beaufront, Louviers
(Eure, France)

Abonnement simple . . 	 . fr. 3.50
Avec inscription à la Société . 	 . . fr. 4.00

The Cosmopolitan Correspondence Club
—INTERNACLA ORGAAIS 110 —

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».

Alvokas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj
sin turni rekte al « T/re Secrelac of tlie C. C. C.» Milwaukee.
Wisconsin. U. S. A.

L'Uuiml Postale lllliv811s11IJ
Ln Posta Universala  Unuigo.

CIUMONATA INT1 RNACIA ĴURNALO
EN RUSA KAJ •ALIAJ I4INGVcJ.

APERAS LA lsii, DE ĈILT MONATO.
Aboukosto : .7 frime?) ait 2 rub/of.
G'nu numero : 20 kopekoj.

Sin turni al la Redakcio : strato Mario No 3, log. 6
en Riga aŭ al Societo « ESPERO » Bol. Podjaĉeskaja,
no 24, log. 12 en I'eterburgo.

Redaktoro : Sr() W. E. Tscheschichin.

Supera Olivoleo de Provencujo,
PARFUIIII'TA SAPO « ESPERANTO  ».

Sendo de specimenoj laŭ peto. Speciala rabato
por la I;sperantistoj. Reprezentantoj estas akcep-
tataj en• ĉiuj landoj.

Skribu al Se" I. Lanisson à SALON (Provence,
France). 	 (48)

LIURE TIMEROLOGIQUE
ĈIUMONATA ORGANO rie LA KOLERTANTOJ

de poŝtsignoj, 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 UE DEK FILATELAJ KAJ PRESA,Ĵ-
AMANTAJ .SOCIETOJ; al ĉiuj membroj de tiuj
societoj, ĝi estas sendita devige.

JARA ABONO: 2 frankoj en ĉiuj landoj.
- MALGRANDAJ ANONCOJ: 3 frankoj por 12 en-

presigoj po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro, Sra' ARMAND DETHIER,

66, rue Floris, Bruxelles, Belgique.

Lingvo Internacia.
Centra organo de la Esperalitistoj.
Duonmonata Gazeto tute en Esperanto : 5 fr. ;

kun literatura aldono : fr. 7,50.
Presa Esperantista Societo

33, rue Lacépède, Paris Ve.

M                
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Posta Kesteto.
AI S'' Lundstrdrn, Eimsbrrttel.-Hamhuî : Mi sendis al nia

presisto vian super luas monon por ke li sendu al vi « Het
Esperanto in 10 lessen » kiun vi mendis.

Nia estiminda amiko kaj bonega propagandisto
S" CefeC, el Londono, skribis al ni esence la jenon

« Pogtnlarkoj estas akceptataj nur po 3 ; 4 de sia valoro. Tiu
ĉi nialkuraĝiga frazo, kiun oni legas sur la kovrilo de preskaŭ
ĉiuj Lsperantaj ĵurnaloj, ofte malhelpas alvenon de novaj
abon::netoj, car oni devas pagi 4 fr. por tio kio valoras nur 3 fr.
Malgrandajn sumojn oni povas transsendi malkare nur per
po 5tmarkoj ».

Nia amiko proponas ke oni akceptu poŝtmarkojn laŭvalore,
aldonante ke li estas preta aĉeti ĉiujn ajn laŭ ilia propra
valoro.

Ni tre dankas nian amikon Cefeĉ pro lia sindonema, kaj ni
promesas ke ni uzos tiun sindonenlon laüo'.caze. 'Tamen, ni
travidu la praktikecon de la luta afero :

Se n:i intencas sendi eksterlanden 4 frankojn da poŝtmarkoj,
mi bezonas leteron; Yi kostas 25 eentimojn. :ie la letero per-
dikas vojo, mi perdas alian monon. 'fiai, mi rekomendas ĝin:
tio kostas 25 e. plie, t. e. kune 50 eentimojn. Sed mi scias ke mi
rajtas uzi internacian poŝtmandaton, kostantan nur 25 centi-
mojn po 25 frankoj; sur ĝin : mi rajtas skribi iom da korespon-
daĵo, laŭ la libera loko  ; plie, la poto transsendas nient tiajn
mandatojn ; se ili per<liĝas, la posta estas responda; sekve, mi,
sendanto, profitas 25 centimojn.

Nu, ĉe ricevanto: mi akceptas fremdajn poâtmarkojn laŭ
ilia efektiva valoro ; kion fare? Ilin sendi eksterlanden al ia

boIlaniilea amiko, per rekomendata letero, kosto : 50 centimoj;
mia sindonema interŝanĝanto resendos mialandaju po5tnlar-
kojn, per rekomendata letero: 50 centimoj ; kune, 1 franko da
senutilaj elspezoj; memoru ke la sendinto jam elspezis 25 c.
senutile. Mi _la memoras ke oni sendis al mi, el Hispanujo,
50 centimojn da poŝtmarkoj per rekomendata letero, kaj por
tia sendo oni elspezis 50 eentimojn. — Tiu sistemo ne estas
praktika.

Plie, pro poŝtmarka pago, oni multe pligran<ligas nian
laboron, jam tre gravan. Ni bezonas fari senutilajn kaj malfa-
cilajn kontojn (pro la diversaj valoroj de I' poŝtniarkoj), skribi
leterojn por transsendo, kelkafoje perdi iom da mono pro
kambeo k. e., k. c.

Tiu sistemo estas tute ne rekomendinda; ĝi donas profiton
nek al recevanto, nek al sendanto. Nia opinio restas tia kia ĝi
estis: oni sendu sian pagon nur per internaeia potitmandato.

Sed oni respondos ke tio ne estas ebla por Hispanujo, ĉar tiu
lando ne havas poŝtin:tndatajn rilatojn kun Belgujo. Tio estas
vera; el tiu lando, kompreneble, ni devas akcepti poŝtmarkojn;
sed oni memoru ke, pro kambio, 1 peseta'o valoras nur
65'100 ĝis 70:1': o da franko : sekve, 4 frankoj egalas almenai"1
5,75 pesetas'ojn.

J. Coox.
Al Sr° Cl. B., Bord., Italujo. 'Dankon pro via bonega ka

afabla letero, kara amiko; uzi tre bone ineinoras pii mia inter-
konatiko kun vi en Bulonjo : tie vi kredeble ne konatiĝis kun
mia fila ĉar, estante ankoraii fraŭla junulo, ĝis rien mi  ne
povis per mia (estonta?) idaro pligrandigi la nombron de la
F sperantistoj !

I)ro M. S.

7:M'j z joJ
Rimarko.— La solvoj devas esti sendataj al Sru Coox (Duffel)

antaü la 31 a de Januaro. La nomoj de la divenir:toj estos
publiki gataj. helaj premioj estos donacataj post 6 monatoj al
tiuj kiuj divenos plejrnulte da problemoj.

Triangulo. — La vortoj de ĉiu
samntu liera kolono estas samaj
kaj esprimas la jenon:

1. Ago ĉiutaga
2. Grupo da partoprenantoj

Korpopurigilo.
4. Metalo.
5. Liternotno.
O. Vokalo.• •

5 •

•
Problemo 	Mia unua estas muzikilo ; mia dua povus

enhavi mian unuan se tiu ĉi lasta estus malgrandega : mia
tuta estas ankaŭ muzikilo.

En la triangulo A 13 C
anstataŭigu la punktojn
per literoj, tiamaniere
ke le) la literoj de la
flanko A Ti forneu vor-
ton esprimantan sole-

	s 	.nan gloradon de iu aŭ
io ; 2e) la literoj de la

3 • 	 flanko A C formu la
saman vorton ; 3e ĉiu el

• la horizontalaj linioj,
1, 2, kis S, esprimu la la,

• •	 • 	 • 	vokalon ; la 2a, rusan
pastron; la 3a, metalon ;

• •	 • 	 • 	 • 	 • 	 la 4a,bakitaĵ on; la 5a,ad-
verban esprimon de io

•

•	

malĝusta ; la 6a,ion tro-
veblan en dezerto ; la

' • 	 •	 • 	 •	 • 	75, la centran parton de
B C ĉirkaŭtaliaĵo ; la Sa,
kuraciston-specialiston. Rimarku ke kiajn en linio estas nur
konsonantoj, aŭ kiam linio finiĝas per konsonanto, tiuj kon-
sonantoj estas elparolataj kvazaŭ ili starus solaj.

Spritaj respondoj,
INIIANA LooiKO. — Joĉjo, malsupreniru el tiu ĉi

arbo, ĉar tondras.
— Nu, patrineto, tie ĉi mi povas aïtdi ankaŭ la

tondron.

CAMBROLUIGISTINO:  Ĉu vi ŝatas la infanojn, Sinjoro ?

LUANTO. — Certe, precipe kian ili ploras.

Ĉar tiam oni forpelas ilin el la ĉambro.

FRAÜLO. — Kian beletan maneton vi havas,
fraûlino !

FRAŬI.INO. -- Jes, kaj ĝi estas libera ankaü...

I'ETRO. — Diru, Johano, kial vi demetis viajn
okulvitrojn

JOHANO. -- Amiko, mia bopatrino estas tie Ĉi, kaj
vi scias ke mi ne volas vidi ŝin.

Juĝisto. — Juĝato, ĉu vi estas jam komdamnita ?

JtkATO. — Ho jes, Sinjor' prezidanto, jam dufoje,

de la kuracistoj.

EDZINO. — Diru, kiu eltrinkis la botelon da brando ?

EDZO. — 1Ii ;.... mi ne povas toleri ke estas alko-

holaĵoj en la domo.

Problemo nn 3a.
	1 	 2 3 4 	 5 6

	

1 • 	 . 	 • 	 •

	

2 • 	 • 	 • 	 •

3 • 	•	 • 	 •

4.

Problemo no 5a.
A

2

4 .

5
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Louis SiniononJaiuin
N1AKLERIS ÏO

33, rue du Calvaire, LIÉGÉ (BELGIQuE).

Enportisto de ĉiaj ajn nutrantaj produktajoj.

Eksteren sendanto de vapol•-tilall]Oj kaj tuasinoi

por fabrikado de kartoĉoj.
KORESPONDAS EN ESPERANTO.

AKCIa'TAS KORE:SPONDANTOJN) N (IUJ 1,:N1)O.l.
(4$)

Praktika Reuo do Kouiercaj Soioiicoj,

GRAND DICTIONNAIRE

MANCAIS-ESPERANTO
(Granda Vortaro

franea-esperanta)
; ! rc`digé en collaboration par

des espérantistes de divers
pays et publié sous la

direction de

«LA LINGVO 1NTERNACIA» & « L'ESPÉRANTISTE»
i'AI: L.'.
	

DE LA

kunlabore verkita de
diverslandaj esperantistoj
kaj eldonata je gvidado

de

Redaktata en Franca lingvo sub la dirckcio de
Sinjoro O. Urban, profesoro ĉe la Universitato de
Liego. — Eliras ĉiutnonate dum naü monatoj, (le la
15a de Oktobro kis la 1 a de 1-Aŭgusto.

Unu numero : I.00 franko.
JARA ABONO : Beigu o : 5.00 frankoj.

Alilantio : 7.50 frankoj.

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

PRESA ESPERANTISTA SOCIETO
(Akcia Societo de F_ speratatistoj)

33, RUE LACÉPÈDE, PARIS.

2000 R7 GES GRAND IN - 8° .

PARAIT PAR FASCICULES A PARTIR DE JUILLET 1905.

Prix: 17 FRANCS AU COMPTANT.

E Specimen  franco. Specimeno afranke.SPI Ell
POLI6LOTA LIBREJO — FONDITA EN (833

Riprezeutauto de « La Belga Sonorilo »

62, Montagne de la Cour
^r_S LO ^1 ^ lril ^ _̂^.' +!^IĴ l

Telefono 3688 G 	 G Telefono 3688 

eldonitaj ' de IICHETTE &  CIE
^

Vendas Ĉiujn esperantistaju librojn kaj, keneralc,
ĉiujn librojn verkitajn en ia ajn lingvo.

KORES1'ONDANTOJ EN Ĉ'Iuj ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

LA PERILO D8 LP. GAZETISTÂRO.
(L'INTERMEDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.

L'FISPERANTO.
Solution du problème de la Langue Interuation. auxiliaire

PROPAGANDA BROSUkO.

Nova eldono — Inn de Januaro 1905.

Unu ekzentplero • •
10 ekzesnpleroj
20 	 »
50 	 »

1(X) 	 » 	 .

La Belga Sonorilo »
TRI JARKOLEKTOJ.

PRI,ZO J

. 0.15 fr
. 1.00 »
. 1.50 »
. 3.00 »
. 5.00 »

Legas, tradukas, detranêas ĉiuj .1 ĵ uruttlojn,gazetojn
kaj revuojn de la tuta mondo. kaj sendas eltiraj-
oin pri ĉiuj temoj.

✓ 
Citt kiu deziras interesiki je ia demando, abonas ^I

« 1'Interm diaire de la Presse.  » 	^IPretstrojn 	abonoj oni sendas laïc demando.
	ÍIOui kuruspoudus, 	1 .speranto.

Prenu de ï•iu 	 Belgujo 	 : 5,00 frankoj.
kolekto 	 ? Eksterlando : 6,00 frankoj.

Sin turn i al Sr. 1. COOX,
DU PEL (b'e/gii o).
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