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personoj, kiuj sendos al ni almenaŭ sumon da kvin frankoj, estos enskribitaj kiel protektantaj abonantoj
kaj ilia nomo estos presita en ia proksima numero.

jurnala jaro komencigas la 15an de Septembro. Se oni abonas post tiu-ĉi dato, oni ricevas la jam
elirintajn numerojn.

personnes qui nous enverront au moins la somme de cinq
nieront inscrites comme abonnés protecteurs et leur nom

ta dans un prochain numéro.
née de notre Journal commence le 15 Septembre. Si l'on
ne après cette date, on reçoit les numéros déjà parus.

De personen die ons fan minste de som van vijffranken toezenden
zullen opgeteekend worden cils inscltiijz'ers-beschermers en kun naam
zal in een aanstaande nummer,gedruki worden.

De jaai ang van ons Blad begint met 15n September. Indien
men zich na dien datum laat inschrijven, ontvangt men de reeds
verschenen nummers.
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Lingvo Internacia, fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars). Mr PAUL DE LENGVEI, á Szekszârd, Hongrie.
L'Espérantiste, revue officielle de la Société française pour la propagation de l'Esperanto, 20 pages (for-

mat 15 x 20) de texte Esperanto-Français, 8 pages de couverture, correspondance internationale en
Esperanto gratuite pour les abonnés. 3.50 fr. par an (3.50 fr. 's jaars) 4.00 francs avec inscription à la
Société (4.00 fr. reet aanneming in de Maatschappij.) Administration de l'Espérantiste à Louviers
(Eure) France.

Societo por Internaciaj Rilatoj (S. I. - R.), fr. 3.00 par an (3.00 fr. 's jaars) ; avec l'organe de la Société
(met liet orgaan der Maatschappij)« Lingvo tnternacia » fr. 6.00 par an (6.00 fr. 's jaars) 'Ir PAUL, FRUIC-

TIER, 27, boulevard Arago, Paris.
Literatura Biblioteko de Lingvo tnternacia, fr. 2.50 par an (2.50 fr. 's jaars) 11 "PAUL, DE Lr;Novir, à Szekszârd,

Hongrie.
Rondiranto, fr. 4.00 par an (-1.00 fr. 's jaars) Mr G. P. OREŜKOV, Plovdiv, Bulgarie & L. CoGEN, 61 rue des

Rémouleurs, Gand.
La Holanda Pioniro, fr. 3.00 par an (3.00 fr. 'sjaars) \fr DREVES UIrTrRDIJK, Hilversum, Holland.

Ĉesky Esperantista (Bohem. Esp.), fr. 3.50 par an (3.50 fr. 's jaars) IMIr CEJI:A, Th. Bystrice-Hostyn, Moravie-
Autriche.

L'Espérantista, fr. 4.0() par an (4.00 fr. 's jaars) Grafo ALBERT GAr,r.ors, Riolunato, prov. de Modena, Italie.

La Svisa Espero, fr. 2.50 par an (250 fr. 's jaars) Mr TH. RENARD, 6, rue du Vieux Collège, Genève, Suisse.

Antaüen Esperantlstoj ! 0,150 Livroj = fr. 3,00 par an (3,00 fr. 's jaars) MC ANT. ALVARADO, str. Lartiga
no 106a Lima, Pérou.

Ĉilio Esperantista, gratuit au Chili (kosteloos in Cliiliil 11°Ir Lues E. SEI'ULVEDA CrADRA, cas. 1989, Santiago,
Chili.

La Suno Hispana, fr. 3.00 par an (3.00 fr. 's jaars) 112 1' AUG. JI rE'Ez LoIRA 5, Corona, Valencia, Espagne.

The Esperantist, fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars), \i' H. BOLINGBROKE MUDIE, 41, Outer Temple, W. C.
London, England & M. SEYNAEVE, 3, rue de l'Avenir, Courtrai. Un numero : 40 Crics.

La Juna Esperantisto, 2.00 fr. par an (2.00 fr. 's jaars).Mr H. HoDr.rR, 9 avenue des Vollandes, Genève, Suisse.

Internacia Scienca Revuo, fr. 7.00 par an (7.00 fr. 's jaars), HAcnErTI, & C 1 e, 79, Bd St Germain, Paris.

Espero Katolika, fr. 2.50 par an (2.50 fr.'s jaars), M. BARBOT-BERRUER, 72, rue des Halles, Tours (France)
& M. MATTEI,AER, 3, place de l'Université, Louvain.

Esperantistische Mitteilungen, fr. 2.00 par an (2.00 fr. 's jaars). M. BoaI;r., Prinzenstrasse, 95, Berlin.

Revuo Internacia de Stenografio, fr. 3.0X) par an (3.00 fr.'s jaars). DREVES UITTERDIJK, Tulpstraat, 74,
Hilversum (Holland).

Revuo Universala, fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars), M. EMILE GASSE, 71, rue Michelet, Le Havre (France).

La Meksika Lumturo, fr. 3,00 par an (3,00 fr. 's- jaars), Dr° A. VARGAS, Santa Rosa Necoxtla (Ver.) Mexique.

Esperanta ligilo (por blinduloj), 3.00 fr. pour 1904 (.3.00 fr. voor 1901), Mr Ti.I CARI, 12, rue Soufflot, Paris.
tetimbesemommao

4dresaro de JComercisfoj 	
	 akceptantaj uzadon de Esperanto.
elli^ilcz de la gazeto « LINGVO IN1ERNACI A »

Nur la unua enpreso en « Lingvo Internacia » estas
senpaga, ĉiu nova enpreso kostas•kvindek centimojn,
dekdu presoj - kvin frankojn ; - por r iaj abonan

-toj : dekdu presoj (lu frankojn.

98. Marseille (Franclando) 66, rue de Grignan. --
Louis Moynier, librejo de l' juĝejo. Esp.
libroj.

99. Chaumont (Francl.) rue de I-3uxereuilles. ---
Roger-Lapetite, librovendisto. Esp. libroj.

100.Roubaix (Francl.) - A. Reboux, libristo-eldo-
nisto. Esp. libroj.

101.Saint-Omer (Francl.) rue Carnot. - Trichait,
librovendisto. Esp. libroj.

102.Bolsward (Holando). - E. Eisma, asekuristo.
103.Thiers (Francl.) 7, rue de la Gare. - L. Dubost,

fabriko de teniloj por tranĉiloj.
104.Glasgow (Skotlando), 138, Darnley str. -

J. Hunter, ipposedanto.
105.Dijon (Francl.) rue 1Iontigny. - H. Ott not,

fabriko de kasislikvoro.
106.Le Hâvre (hrancl.) 7, rue Bernardin-de-St-Pierre.

- Al. Loyer, ĉemizisto, tolaĵisto.
107.Lambayeque (Perulando.) - Augusto F. Lean,

agento komisiisto.
108. Moskvo (Ruslando), Nikitskaja, domo de la

Konservatorio. - 11 Iuzikvendejo « Simfo-
nija » ĉiuspecaj musikajoj ; posedanto :
A. 1. Fjodorov.
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Ĉ'u vi konas la stepon, tiun senmezureblan eben-
aĵon, kiu je la sudo de Rusujo, dissterniĝas sur
multaj centoj da verstoj ĉiuflanke kaj atingas sude
la bluajn ondojn de Nigra maro ? T nuforma kaj
malgaja estas ĉi-tiu ebenaĵo por rigardo de fremdulo,
.tlkutimiĝinta al la luksaj belecoj de la montaj kaj
Irbaraj landoj; sed atenta kaj amanta okulo ĉi-tie
ankaŭ elserĉos ian apartan ĉarmegon. Cu ne mal-
tliversa estas la maro ? Sed kial tiu-ĉi senlima akva
l>lataĵo tiel nevenkeble altiras la rigardojn de
v ojakanto ? Kial ĝi prezentas sin por sia ensorĉita
observanto neesprimeble diversforman, kaj eĉ la
uenlimeco mem allogas lian animon ? - La stepo ja
estas tia sama maro, nur malfluidikinta, sed tute ne
mortinta, sed plena je vivo, tremetanta ĉiupaŝe.

Simile al la maro, la stepo aperigas êiamomente
ripajn ŝanĝiĝojn de l'koloroj. Jen venis la printempo,
lu plej luksa jartempo en la stepo; la tuta neĉir-
kaiirigardebla ebenaĵo sin ornamas per ĉarma
verda tapiŝo ; inter graciaj lanugaj stipoj estas
enteksitaj flavaj kaj violkoloraj irisoj, êielbluaj
tniozotoj ; miloj d' papilioj de ĉiuj nuancoj de l' ĉiel-
a rko ankoraŭ tdriĉigas tiun luksan vestaĵon de 1'
*tepo. Varma aero, kvazaü malsobrigita de bonod-
('Taj elspiraĵoj de 1' floroj, ne ekmovetas sin; kaj
rn tiu-ĉi aero, sur tiu tapiŝo kaj sub ĝi en la tero

ĉie bolas la vivo : kantado cle birdoj, zumado kaj
kraketado de insektoj, fajfado de zizeloj, tiuj-ĉi
miloj da voĉoj de 1' stepa loĝantaro, agordiĝas en
harmonian himnon al la kreinto.

Riveretoj kaj lagoj stepaj, enkadrigitaj per luksaj
kanoj, ŝajnas iaj grandega) speguloj, tie-ĉi kaj tie
disĵetitaj por doni eblecon al la ĉielo printempa vidi
sian renaskikintan belecon.... Anasoj, gruoj, anseroj
trovas tie certan hejmon, kaj ilia senĉesa babilado.
faras la stepon ankoraŭ pli brua. Tiu-ĉi festa vivo
de 1' printempa stepo eĉ nokte ne povas kvietiĝi :
longtempe post suna subiro blekas ranoj, estas
aŭdantaj ekkrioj de birdetoj, timigitaj de muso
kampa. Kaj la stepo, sin gardante kontraŭ nokta
freŝeco de l' printempa aero, kovrikas per mal-
multepeza krepo de helblua nebulo, kiu ankoraŭ
logge estas origata okcidente per la lastaj radioj
sunaj..

Sed mallongedaŭra estas tiu-ĉi festa vestaĵo de
1' stepo ! Bruliga suda suno kaj libera vento stepa
rapide sekigas la teron, kaj jam en junio la verda
luksa tapiŝo iom post iom deŝanĝiĝas per unutona
bruna; nur la flaveco de grenoj, ialoke renkontataj
de l' rigardo, kaj la blua sennuba ĉielo iom divers-
tonigas la vidaĵon. Pura aero ebligas klare vidi la
ĉirkaŭaîojn ris la horizonto mem, sed maloftaj
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Chez nos Aveugles.
Nos lecteurs sont initiés depuis longtemps aux efforts que

font les Espérantistes pour doter les aveugles de tous pays
d'une langue commune, ce qui constituerait pour ces malheu-
reux un bienfait inestimable. L'honneur d'avoir provoqué et
dirigé ce mouvement revient tout entier à M. Cart, le vaillant

' étendufrançais bien connu ; ce mouvement s'est tendu
très rapidement, soutenu efficacement d'ailleurs par tous nos
journaux et tous nos Espérantistes militants.

Bij onze Blinden.
Onze lezers zijn sedert lang bekend met de pogingen welke dr

Esperantisten doen om de blinden van alle landen reel Bene ge-
meene taal te begiftigen, hetwelk voor deze ongelukkigen eerre
onschatbare weldaad zou daarstellen. De eer deze beweging te

anschebben verwekt en bestuurd komt geheel en 	 ll toe aan M. Gari,e	 ,^ 	 g
 ; 	 beweging ek rrd nz -toedi en 1 ransclzerl verspreiderlelt z^:el e e eg 	 gS fi

breidde zich zeer rap uit, werkdadig ondersteund ten andere, door
al onze Esperanlz:sche strijders.
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bienetoj el du-tri domoj kaj garbaroj da greno
ŝajnas iaj insuletoj sur tiu-ĉi vastega oceano. Nur
dum la periodo de rikoltado la pentraĵo denove
brilas per nuancoj: la helflava koloro de maturaj
grenoj ĉie intermiksiĝas kun ruĝaj, bluaj, verdaj,
blankaj vestaĵoj de vila%ranoj. Longaj vicoj da
homoj, sonado de falĉiloj, blekado de ĉevaloj, jen
ekridoj, jen kantoj, ĉio prezentas pentraĵon plenan
je vivo. Plenrajte tial la vilaĝanoj rigardas la tempon
de rikoltado kiel feston kaj sin vestas por tiu-ĉi
laboro en festaj vestaĵoj. Ĉar ordinare grenkampoj
kuŝas malproksime de loĝejoj, dum rikoltado vilaĝ-
anoj pasigas noktojn en la stepo. Kaj vespere la
tuta vastega ebenaĵo prezentas kvazaŭ. ian grand-
egan militistaran haltejon: la tuta kampo, ĝis kiom
da spaco povas vidi okulo, estas semita per fajroj
de flamantaj lignaroj; ĉirkaŭe la varma silenta
nokto spiras malsobrigan bonodoron de 1' grenoj
kaj -nova stepa fojno ; kaj supre profunda nigrablua
ĉielo 'suda, brilante per miriadoj da steloj, kvazaŭ
speguligas la kainpegon kun ĝiaj lignaraj fajroj....

Post rikolto komenci as laŭgrada ekdormiĝado
de l' stepo ĝis la profundega mortsimila dormo de
la vintro. Ĉiam pli varmege ĝin kisas la suno, ĉiam
pli seka fariĝas aero; nudigita tero, eĉ de roso ne,
freŝigata, disfendigas, kaj vento tie-ĉi kaj tie altigas
verajn trombojn el polvo, tiel sanie minacajn kaj
danĝerajn, kiel la maraj. Cio vivanta sin kaŝas pro-- -

varmego; nur aglo stepa iafoje vekas la dezertaĵon
per sia-melankolia krio. Sed tiamaj ĉarmaj noktoj
forgesigas ĉiujn mankojn de tago : la aero, iom freŝ-
iĝinte per nokta malvarmeto, aperas la plej saniga
aero en la mondo pro sia sekeco. Vento, kvazaŭ
elspezinte la fortojn por siaj tagaj diboêoj, ekkviet-
iĝas, kaj en la stepo reĝiĝas tia akrasenta trank-
vileco, ke oni povas aŭskulti batadon de 1' propra
koro, kuradon de musoj kampaj. —Ŝajnas, ke en
naturo fariĝas ia solena mistero, ke la dezertaĵo,
superverŝegita de hela luna lumo, kvazaŭ seninter-
rompe, sen ia rimarkebla limo kuniĝas tie malprok-
sime kun la solena ĉiela arkaĵo.. Kaj oni komencas
senti sin antaŭ la vizaĝo de l' Senfinaĵo, kaj ĉiuj
homaj doloroj, tumultoj, maltrankviloj tiam ŝajnas
tiel sensignifaj, tiel neatentindaj ! Jen kial, eble, la
grandega stepo rusa donis al siaj idoj-rusoj tian

sentumultecon, tian malakran malgajecon, kia
aŭdiĝas en rusaj naciaj melodioj. .

La vintro denove plibeligas la stepon. Kiel la
fabela Belulino dormanta, ĝi atendas nun vekontan
kison, vestita de sia sorĉa kovraĵo blankega. Diam-
antoj, rubenoj, safiroj de la plej pura akvo ekflam-
iĝas sur tiu-ĉi virga vestaĵo sub radioj de 1' suno;
la ĉielruĝo purpurigas ĝin, la luno arĝentkolorigas;
kaj ĉiam, ĝi brilas per mil nuancoj, kiel neesprim-
eble ĉarma juvelo Sed gardu vin, vojaĝanto, kredi
je ŝajna bonanimeco de l' Belulino perfidema ! Pli
ofte rigardu ĉielen ! Jen kun subita atako de vento
la stepo komencas fumiĝi; la ĉielo, antaŭ iom da
tempo ankoraŭ _ tute klara, rapidege kovriĝas per
densa griza nubego kun blankaj ĉifonaj randoj.
Fariĝas inallume, kiel dum vespero; kaj momente
de la ĉielo---ĝis la tero sin eltiras, ŝanceliĝante,
kvazaŭ ia grandega blanka reto kaj plene kurtenas
la ĉirkaŭaĵojn. Plifortiĝinta vento fariĝas ventego
kaj, portante tutajn amasojn da neĝo, blindigas
okulojn, forkaptas spiradon kaj en unu-du minutoj
nerekoneble ŝanĝas la lokaĵon.

Mizera estas tiu vojiranto, kiun atingis stepa
neĝvento dum la nokto! La kronikoj stepaj estas
plenaj je okazoj de pereo de erarirantoj duin neĝ-
vento. Blindigitaj de neĝo, perdintaj la fortojn, ili

- ofte estis trovataj glaciiĝintaj je kelkaj paŝoj de
loĝejo. Tial en ĉiuj stepaj vilaĝoj ekzistas la moro
duni noktaj neĝventoj senĉese sonorigi preĝejajn
sonorilegojn por montri al .ĉiu vojaĝanto la ĝustan
direkton.

Tia estas la stepo dum diversaj momentoj de sia
vivado. Ĉu belega kaj bolanta per superfluo da vivo,
ĉu nudigita kaj dornietanta, ĉu, fine, profundege
endormiĝinta, ĝi ĉiam restas egale majesta kaj ĉiam
enhavas ion por allogi sian observanton. Ne vane
do el la profundo mem de l'animo de la rusa glora
verkisto kaj kompetentulo pri la stepo — Hohol  —
elrompiĝis la krio : « Diablo prenu vin, stepojn, kiel
vi estas belegaj ! »

Teksto eltirita el la rondirantagazeto «Kunfratiĝo ».

Originale verkita de A. L. VEJTCLER.
Rostov sur Don, Rusujo.

Ce Miaj blinduloj. .

De longatempe niaj legantoj konas la klopodojn kiujn faras la Esperantistoj por donaci la ĉiulandajn
blindulojn per komuna lingvo, kio estus neŝatebla bonaĵo por tiuj malfeliĉuloj. La honoro de la nasko kaj
direktado de tiu movado apartenas tute al Sr° Cart, la fervora Franca propagandisto, ĉie konata; tiu
movado rapide malvolviĝis : ĝin cetere forte apogis ĉiuj niaj ĵurnaloj kaj agemaj Esperantistoj.

1>>k.tŭ ĉi tie , Belgujo ne restis malantaŭe. Frato Isidoro, el la Reĝa Instituto por Surdmutuloj kaj
. ss s,luloj de Woluwe-St -Lambert (Bruselo), tre afable sendis al ni kelkajn bonegajn novaĵojn pri la kurso

Esperanto tie farata por la lernantoj. « Tiu kurso, skribas al ni Frato Isidoro, komenciĝis en Novembro
n dek sep lernantoj dek- ĝis dekkvarjaraj. Tiuj ĉi post kelkaj tagoj tre fervore komencis paroleti la

)Vun lingvon kun siaj plijunaj kamaradoj duin la ludtempo, kaj baldaŭ nova kurso estis farata de mia
Iltllrttto de la dua klaso.
Nur la plej aĝaj el iuiaj studentoj, dekkvin ĝis dudekjaraj junuloj, estas malpli fervoraj ol la aliaj.

amen, malgraŭ la multaj aliaj studoj kiujn ili devas fari, multaj el ili lernas la gramatikon kaj ofte
nuzadas sin dum ludtempo per longaj kaj varmegaj diskutadoj por aŭ kontraŭ la lingvo internacia.
1'• la nuna tago, ĉirkaü tridek blinduloj komprenas la legon de Esperantaj tekstoj kaj artikoloj, skribas
ttc•rare diktaĵojn kaj malgrandajn leterojn, multe sed ne ankoraŭ tre flue parolas kaj uzas la Esperantan
sg v on en problemoj kaj kelkaj aliaj lecionoj. Post du semajnoj ili ricevos la revuon : « Lingvo internacia
ir blinduloj » presotan reliefe en Parizo. Mi opinias ke tio multe kunhelpos iliajn progresojn.

`,lu 'orte la kurso, kiu korrtenciĝis pruvforme, estas nuit regula kaj defi.nitiva. »
Samatempe ni ricevis de la junaj Esperantistaj blinduloj Esperantan leteron skribitan per reliefaj
rakteroj : ĝi donis al ni plej grandan plezuron kaj ni permesas al ni ĝin represi :
«« Kara Sinjoro — Ni estas tre dankaj al vi kaj al la Redakcio de la Belga Sonorilo pro la boneco sendi
ni, ĉiun monaton, vian ĉarman ĵurnalon.
Ni montros al vi nian dankecon penadante kiel eble plej multe la studon de la bela lingvo internacia.
Ni preĝos Dion por la sukceso de via nobla entrepreno.
Akceptu, kara Sinjoro, nian plej respektplenan saluton,

La lllinduloj Esperantistaj de l' Reĝa
Instituto de Woluwe-St-Lambert.

Ni uzas ĉi tiun okazon por rememorigi niajn nlalavarajn legantojn pri la loterio organizita de I+r" r°
i^hilon d'Her, el la Grupo Esperantista Liona, favore de la êiulandaj blinduloj por estigi Esperantistan
tliliotekon en presliteroj Braille. Jam oni ricevis pli ol 500 lotaĵojn. En ĉiu serio da 5 biletoj, almenaŭ unu

Belgie xs, hier ook, niet ten achter gebleven. De Broeder I.sicloor,
van het koninklijk geslicht der Doof:stommen en der Blinden van
s,. Lanzbr•echts-U'oluwe IBr'izsselj heeft de uiterste bediensligheid
gehad, ons eenige uitmuntende niezzwstdingen te laten ,geworden
nopens den leergang van Esperanto die er aan de leer tingent ge-
geven wordt. « Deze leergang, schrijft hij ons, zvierd begonnen In
1V'ovemher met zevenhert lcerlinç-en van tien tot veertien - jaar. 1 i^

eenige dagen begonnen zij in de nieuwe taal te praten met hunne
jongere -maten binst de speellderz en welhaast wierd een tweede
leergang begonnen door mijnent collega van de tweede klas. Alleen
de oudsten onder onze leerlingen, zijnde 15 tot 20 jaar, z fit min
iever -rg dan de anderen. Nochtans, niettegenstaande de talrijke
studien tot dewelke zij gedwongen zijn, leeren velen onder hen de
spraakkunst en vinden dikwijls genoegen, birist de speeluren, lange
en vurige,mesprekken aan te vangen, voor oftegerz de wederlandsche
taal. Tegenwoordig ongeveer 30 blinden verstaan de lezing van
/ekslen en artikels in Esperanto, schrijven fouteloos diklaten en
kleine briefjes, velen .spreken de taal — maar nog niet loopend —
en ,gebruiken ze om vraagstukken en andere lessen te maken. Rui-
gten twee weken ruilen zij het tijdschrift -' Lingvo Inlernaci'a pot
blinduloj » ontvangen, gedrukt le Parijs in uilhu lende letters : ik
hoop dat dit leun .spoedzçe vorderingen zal doen maken. In één woord,
de leergang, die eerst gegeven roierd uit pree/; wordt nu op eerre
regelmat( e en stellige wüze geçeven.

jeu zelfitem tijde ontvingen wij van de jonge blindeEsperanti:rten
eenent brief in Esperanto en in Braille letters, die ons liet grootste
genoegen veroorzaakt heeft en welken wij ons toelaten over le schrij-
ven

« b'aar'de (leer. — Wij bedanken U vuriglijk, alsmede den
(7pstelraad van de Belga Sonorilo, over liet limietijk maande-
lijksch opzenden van uw .schoon blad. ll' j zullen n oii.e dankbaar-
held betonnen reet ons, in de mare van liet mogeliike, op de studie
van de sclzoone wederlandsche taal toe te leggen. Wij bidden God
voor den bijval van uwe edele onderneming.

Aanvaard,  waarde (Teer, onze zeer eerbiedige groeten.
De Blinde Espenmtirten van het Koninklijk gesticht

van S. Lambreclzt.s- tl oluwe.
renzen de gelegenheid le baat om aan de milddadigheid onzer

lezers de loterij te herinneren die ingericht ii geweest door Juf 7_a-
bzlonz d' ^1 en Te e de Ls e anti-sein  - i Van re vc zat  Lyon, ten vee? leste der

	

Í' 	 .^ 	 p
blinden van alle landen voor de instelling. eener Esperanlische
Boekerij Braille-letters. Reeds meer dan 500 loten rJn inge-
zameld. In elke reeks van 5 briefjes zal er ten minste 1 winnend
nummer zijn ; dI hr'ie/jes wonden ver-1 ocht ten prijze van 1 fr.. men

.La Belgique, ici encore, n'est pas restée en arrière. Le Frère
I)dorc, de l'Institut Royal des Sourds-Muets et des Aveugles

Woluwe St-Lambert (Bruxelles), a eu l'extrême obligeance
nous faire parvenir quelques excellentes nouvelles au sujet
cours d'Espeianto qui s'y donne aux élèves. « Ce cours,

tas écrit-il, a commencé en novembre avec dix-sept élèves de
il quatorze ans. Après quelques jours ils commencèrent

babiller dans la nouvelle langue avec leurs plus jeunes cama-
it,* durant les récréations et bientôt un second cours fut
ftntencé par mon collègue de la deuxième classe. Seuls les
s Agés parmi nos élèves, ayant de 15 à 20 ans, sont moins
Ô que les autres. Cependant, malgré les nombreuses études
xquellcs ils sont astreints, beaucoup d'entre eux étudient
grammaire et trouvent souvent plaisir, durant les récréa-

s, à entamer des discussions longues et animées pour ou
lire la langue internationale. Actuellement, environ 30
_- 1. 1c•s comprennent à la lecture des textes et articles en

Tito, écrivent correctement des dictées et de petites
; beaucoup parlent la langue — mais non encore cou-

rent — et l'emploient pour faire des problèmes ou d'autres
, 1s. Dans cieux semaines, ils recevront la revue : < Lingvo
nacia por blinduloj », imprimée à Paris en caractères en
: j'espère que cela leur fera faire de rapides progrès.
a mot, le cours, qui fut donne' d'abord ù litre d'essai, est

'.•(zinlenant d'aile fa-son reg-ulière et dé/initive.
mèlne temps, nous recevions des jeunes aveugles Espé-

,ites une lettre en Esperanto, en caractères Braille, qui
a causé le plus grand plaisir et que nous nous permettons
• produire :
lier Monsieur. — Nous vous remercions vivement ainsi
1, Rédaction de la Belga. Sonorilo pour l'aimable envoi
.tiel de votre charmant journal. Nous vous montrerons
reconnaissance en nous appliquant, dans la mesure du

1'le, à l'étude de la belle langue internationale. Nous
Dieu pour le succès de votre noble entreprise.
ptez, cher Monsieur, notre salut très respectueux.

Les Aveugles Espérantistes de l'Institut
Royal de Woluwe St Lambert.

' profitons de l'occasion pour rappeler .1 la générosité de
,•tirs la loterie qui a été organisée par Mile Zabilon d'Her
alpc.tara spérantistc de Lyon en faveur des aveugles de

-r^•s 	 .r la constitution d'une Bibliothèque Ej 	 t cuc. .5éran-P 1 	 Pts 	^:;
^

- èr ` l3rai11 	 ac1^ es 	 c, Déjà plus de . [)(^ p 	 5 )lots ont été recueil-
ins chaque série de 5 billets, il y aura au moins 1 numéro

:t ; les billets se vendait au prix de 1 fr. : on peut s'en
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numero gajnos premion; la biletoj kostas 1 frankon : oni povas ilin ricevi de Sr° Jamin (55, Rue des
Drapiers, Bruxelles), sendante 1 frO11 per belgaj poŝtmarkoj. Plie, ĉiu lotaĵo valoras plimulte ol la prezo
de 1' bileto. Niaj legantoj ne forgesu do niajn karajn Esperantistajn Blindulojn.

MAURICE SEYNAEVE.

trra la Xondo Crsperanfisfa.
La atendita libro enhavanta la adresojn de ĉiuj Esperantistoj fine aperis sub titolo de « Tutmonda

Jarlibro Esperantista ». Kroni la oficiala adresaro de la novaj Esperantistoj, serio XXIVft, ni tie trovas la
adresojn de la Esperantistoj senditajn de la diversaj societoj aŭ kolektitajn en la antaŭaj nomaroj.

La graveco de tiu laboro senkulpigas la multnombrajn erarojn kiuj glitiĝis en ĝiajn kolonojn precipe
pri Belgujo; sed malgraŭ tiu negrava malkorekto tiu jarlibro pruvos al la plej obstinaj skeptikuloj la
disvastigon vere mirindan de la lingvo ĉe ĉiuj popoloj de la mondo. Ankoraŭ la propaganduloj, la
komercistoj, korespondantoj, k. t. p. havos la utilan libron kiun ili postulis de longatempe.

Bedaŭrinde la prezo de la nova libro estas tro multekosta por la modestaj monujoj de la plimulto t 1
niaj samideanoj : unu ekzemplero, 2 frankoj ; dek ekzempleroj, 15 frankoj por ĉiuj Societoj niaj. Ni timas
malrapidan disvastigadon de tiu jarlibro pro ĝia kosto.

*

Ni ricevis de kelkaj tagoj la anoncitan ĵurnalon por blinduloj titolitan « Esperanta Ligilo » kiu estas
monata revuo de 32 paĝoj in-8" presita per literoj Braille. La apero de tiu ĵurnalo estas certe unu el la
plej gravaj faktoj de la Esperanta movo kaj honorigas la sindonemajn homojn kiuj entreprenis agon tiel
utilan kaj simpatian. Kompreneble la lego de tiu ĵurnalo estas iomete malfacila por la viduloj, tamen tiu,
kiu volas pacience lerni la alfabeton, povas baldaŭ legi la interesajn artikolojn difinitajn por la blinduloj;
tion mi persone faris kaj ĝin mi ne bedaŭras.

procurer chez M. Jamin (55, rue des Drapiers, Ixelles) moyen-
nant l'envoi de I fr. en timbres-poste belges. Au surplus, cha-
que lot aura une valeur supérieure au prix du billet. Que
nos lecteurs n'oublient donc pas nos chers Aveugles Espé-
rantistes.

• kan er zich ver.scha/Ïen bij 11f. James (55,' Rue des Drapiers,
Ixelles), mits opzending van 1 fr. r."in Belgische poslzeçels. Boven-
dien zal elke . rijs eene hoogere waarde hebben dan de prijs va
hel brie/je. fl

	 van
at. onze lezers dus onze lieve Blinde Esperanntisten

niet vergeten.  

enhavo de la unua numero estas : 1e Al niaj legantoj (Th. Cart), 2e Grava avino (Guilbeau),
peranto kaj naturo (Thilander), 4e Tri blindulinoj (Caetano-Continho), 5e Al la fratoj (Zamenhof),
amatikaĵo (P. Fruictier), ie Kroniko (Th. Cart), 8e Humoraĵo, problemo, 9e La karaj braceletoj,

I listorio de la Blinduloj (Guilbeau).
Kosto de la abono : 3 frankoj por 1904, sin turni al la Direktoro-Administranto Profesoro Th. Cart,

l ;', t oc Soufflot, Paris.

***
llvoko de la Berlina grupo :
Nia grupo organizas Esperantan ekspozicion en Berlino; ni estos do tre dankaj al ĉiuj amikoj de nia

afero, kiuj bonvolos helpi nin sendante ĉiuspecajn esperantaĵojn : propagandilojn, cirkulerojn, presaĵojn
rn diversaj lingvoj kaj postkartojn de landoj kie Esperanto ne estas ankoraŭ tre disvastigita. Oni bonvolu
allresi la sendojn al Sr° H. Jürgensen, grupa sekretario, Bandeistrasse, 16, Berlino N. W.

Antaŭan tutkoran dankon !
Ni jam diris ke la Germana gazetaro akceptas Esperantou malfideme; tamen kelkaj revuoj, dank' al la

penoj de la propaganduloj, enpresas favorajn artikolojn. Ni citu longan artikolon de Sr° H. Knobel en la
st ilankbeamten-zeitung » (Ĵurnalo de la bankoficistoj), kiu konkludas tiel : I,a problemo de la monda
lingvo trovis sian solvon. (Das Weltsprachen-Problem hat seine Ldsung gefunden.)

Viena gazeto « Schwarz-Gelb » (nigra-flava) publikigas en sia numero de la 12a de majo du tre efikajn
artikolojn kaj anoncas ke la « Viena Esperanta Klubo » estas nun organizita kaj havas kunvenojn
(iuvcndrede je la ili horo vespere kaj fondis senpagan kurson de Esperanto. Adreso : Schaufelberg-
strasse, 6., - 1. Bez. \Vien.

* *
Ni ankoraŭ ricevis multajn ĵurnalojn kies enhavon ni analizos rapide pro manko da loko.
« L'Express du Nord et du Pas de Calais, La France du Nord kaj Le Cicérone (La Revue de l'Esperanto) »

,portas .pri la festoj organizitaj de la Grupo Isperantista de Boulogne s mer la 211111 de majo, festoj
noncitaj en nia antaŭa numero. Tre granda sukceso por la :Aglaj kaj Bohemaj vizitantoj. Ni vidas en la

.1programo ke S rOI NIuddie (Anglo) kaj Dufeutrel (Franco) deklamis la kvinan akton de « Hamleto ». La
urnaloj raportas ke la sukceso estis plena.

« Les Archives des Collectionneurs et des Curieux » etihavas ĉiumonate Esperantan rubrikon de
r" I'. Bava-, kronikon kaj multajn artikolojn tute skribitajn Esperante sen Franca traduko ; tio estas vere
sperantista ĵurnalo !

MAUR ter, SEVXAEVE.

A travers Ie monde Espérantiste.

1,e livre attendu, contenant les adresses de tous les Espéran-
tistes vient enfin de paraître sous le titre de « Tutmonda Jar-
libro Esperantista ». Outre l'adresaro officiel des nouveaux
adeptes,. série XXIV, nous y trouvons les adresses des Espé-
rantistes envoyées par les diverses sociétés ou recueillies
dans les listes précédentes. L'importance de ce travail excuse
les nombreuses erreurs qui se sont glissées dans ses colonnes
principalement pour la Belgique ; mais malgré ce léger incon-
vénient, cet annuaire prouvera aux sceptiques les plus obstinés,
la diffusion vraiment étonnante de la langue chez tous les
peuples du monde. Les propagateurs, commerçants, correspon-
dants, etc. auront aussi le livre utile qu'ils réclamaient depuis
longtemps.

Malheureusement, le prix du nouveau livre est trop élevé
pour la bourse modeste de la plupart de nos partisans : un
exemplaire 2 fr. ; dix exempl. 15 fr. pour toutes nos sociétés.
Nous craignons que ce livre ne se répande que lentement à
cause de son prix.

***
Nous avons reçu depuis quelques jours le journal annoncé

pour les aveugles, intitulé o Esperanta ligilo » (Le lien Esp.)
qui est une revue mensuelle de 32 pages in 8o imprimée
en caractères Braille. L'apparition de ce journal est certes
Fun des faits les plus importants du mouvement Esp. et honore
les hommes dévoués qui entreprirent une action si utile et si
sympathique.

Il va de soi que la lecture de ce journal est un peu ardue
pour les voyants, cependant, celui qui veut apprendre patiem-
ment l'alphabet, petit bientôt lire les articles intéressants
destinés aux aveugles, (lont nous donnons le sommaire dans
le texte Esp.

Personnellement je l'ai fait et ne le regrette pas.

Vertaald door A.-J. WITTI;ItYCK.

Dwars door Esperantiscile wereld.

Hel vei'waclile bock, behelzende de llnzi,sw jz ineen van al de
Esperantisten, is eindelijk verschenen onder het opschrift, « Tut-
monda Jarlibro Esperauu1L1a ». Buiten Inch officieel adresaro den
nieuwe aanhangers, reeks - XXIV, vinden wij er de thuiswijzingen
der Esperanlislen, gezonden door de verscheidene maal.scbappijen
of opgenomen ne de voorgaande lijsten. liet belang van dit zerk
Verschoont de talrijke misslagen die, voornamelijk voor België, in
zijne kolommen geslopen zijn ; maar, micttegenzstaande die licln/e
hinderrus, zal dil jaarboek aan de hardnekkiçsle twijfelaars bewijs
g.-even van de waarlijk  snelle verspreiding der taal bij alle volkeren
der wereld. De verspreiders, handelaars, briefwisselingen, enz
zullen alzoo het nultig boek hebben, dal zij sinds lang verzochten.

Ongelukkiglijk is de prijs van loet nieuwe boek le hoog voor  di
nederige beurs van het meeste deel onzerpa,tijçangers, één exem-
plaar : 2 fr., tien exempl. 15 fr. voor alle onze maatschappijen,
Wij vreezen dat dit boek zich maar fraai; verspreide ter oorzaak
van z jnen pr js.

***
Wij hebben sedert ceznis,'e dagen liet aangemelde blad voor de .

blinden ontvangen, getiteld « Esperanta ligilo » (DeE,spe,(in-
lische hand) dal een maandel jksch s•chri ft ns van 32 bladzijden
in-:S'o, gedrukt in Braille-letters. 1)e verschijning van dil blad  ii
zeker een der belangrijkste daadzaken der Esperanlisclie beweging
en vereert de verkleefde mannen die een zoo nuttig en zoo liefdadig
werk ondernamen.

Hel spreekt van zelfs dat de lezing van dit blad wal lastig  n r
voor de zienden, nochtans deze die geduldigl jk het alphabet uil
Zeeren, kan allicht de belangrijke artikelen lezen, bestemd voor de
blinden, waarvan wij de opsomming geven in den Esperantischen
tekst.

Ik heb het persoonlijk gedaan en betreur hel niet.

ppel du groupe de Berlin :
otre groupe organise une exposition de l'Esperanto ít
lin, nous serons donc très reconnaissants a tous les amis
otre cause, qui voudront bien nous aider en nous envoyant

tes espèces de documents Esp. : moyens de propagande,
ulaires, imprimés en diverses langues et cartes-postales
pays oit l'Esperanto n'est pas encore répandu. On voudra

n adresser les envois à Mr II. Jiirgensen, secrétaire chu
upe, Bandelstr., 16, à Berlin N. W.

kemercîment cordial et anticipé !
'ors avons déjà dit que la presse allemande n'accepte
peranto qu'avec méfiance ; cependant quelques revues,
ce aux efforts Lies propagateurs, insèrent des articles
orables. Citons un long article (le Mr H. Knobel dans le
ankbeambten-zeitung» qui conclut ainsi : « le problème de
tinette mondiale a trouvé sit solution.»
11 journal viennois « Schwarz-gelb o publie clans son no du

niai deux articles très efficaces et annonce que le « Club
eranto viennois » est actuellement organisé et tient des

nions chaque vendredi à 7 h. du soir ; il a fondé un cours
atnit d'Esperanto ; adresse ci-dessus.

);; Ji

Nous avons encore reçu un tas (le journaux dont noust
Analyserons rapidement le contenu faute de place :

o L'Express du Nord et du Pas de Calais, La France du
Nord et Le Cicérone (La Revue de l'Esperanto)» donnent un
compte-rendu des fêtes organisées par le groupe Espérantiste
de Boulogne s mer le 21 mai, fêtes annoncées dans notre pré-
cédent numéro. Très grand succès pour les visiteurs Anglais
et Bohémiens. Nous voyons au programme que MM. Muddie
(anglais) et Dufeutrel (français) ont déclamé le 5 111e acte
d'Ilamlet. Les journaux nous rapportent que le succès a été
complet.

Oproep van de groep van Berlijn :
Onze kring richt Bene tentoonstelling van Esperanto in, le

Bel lijn ; zoij zullen dus zeer dankbaar z jas aan.: al de vrienden van
onze zaak, die ons wel zullen a allen hielpen met ons alle slaeb van
Esperautisclte strikken op le zenden: verspreiding, middelen, strooi-
brieven, drukwerken in verscheidene falen en postkaarten der
landen waar het Esperanto nog Hiel ver sJ^. reid is. Men zal wei
willen de verzendingen richten aan .1I. TL Jürgensen, schr&ver
van den kring, Bandelstrasse, 16, te Berlijn N. W.

Hartelijken en voorafgaander dank !
16'i j hebben reeds gezegd dat de I)uiilsclie drukpers het Esperanto

,leekt, pret wantrouwen aate eerde ; eenni;'e t jd.schi -if/ezi nochtans,
dank aan de pogingen der verspreiders. nemengunstige artikel., op.
Noemen wij een lang artikel van _1!. II. Knobel in de « Bank-

beambten-Leitzing» dat aldus besluit: « het vraagstuk der wereld-
taal lieefl zijne oplossing gevonden. o

Een l! eenensch dagblad nSchwarz-gelb » geeft in zijn nummer
van 12e11 Mei twee zeer krachtige artikels en kondigt aan dat de
« Club Esperanto Viennois » legenn'(lordig ingericht is en verga-
deringen houdt eiken Vrijdag om 7 ure 's avonds ; liij heeft een
kosteloozen Esperantischen leergang gesticht ; adres hierboven.

** *
II ïj. /nebben-nog--eerren hoop dagbladen ontvangen waarvan wij

vluchtig den inhoud zullen ontleden, bij gebrek aan plaats :
« L 'Expr ess du Nordd el du Pas de Calais, La Trance du Nord
en Le Cicérone (La Revue de l'Esperanto) » geven een verslag
van de feesten, ingericht door de Espenantische groep van Boulo-
g ne-sJiner op 21 Glei, feesten g-emeld izn ons voorgaande nummer.
Zeer groole bilval voor de Y ngelsche en Boheemsche bezoekers.
11, zien op den spelwijzer dat de HH. _iluddie (Engel schman i en
Dufeutrel (Transcliman) liet 5de bedrijf z'an flamiel voorsedra-
gen hebben. !Je dagbladen melden ons dal de bijval volledig was.



« Les nouvelles d'Alger » insère plusieurs articles de l'actif
capitaine Capé qui a organisé si heureusement la propagande
dans le nord de l'Afrique et qui a récolté des résultats éton-
nants.

Le « Bulletin de Musée Océanographique cle Monaco » a
l'intention de publier régulièrement un article intéressant en
Esperanto. Le numéro du ::) mai contient un article explicatif
au sujet de la croisière scientifique de la «Princesse Alice » en
1903. Le « Bulletin de la Société des Sciences naturelles » (le
Tarare contient : «quelques mots sur l'Esperanto», de M. Emile
Cherblanc qui organise aussi une exposition Esp. pendant
l'été sous les auspices de la Société des Sciences naturelles.
Nous la recommandons à nos amis ; adresse ci-dessus. •

« Le signal de Genève » ns (lu 30-4 et du 21-5-04 contient des
articles qui présentent fort bien l'Esperanto au lecteur. Il sont
signés des initiales H. H. sous lesquelles nos partisans recon-
naîtront facilement un jeune et courageux apôtre Suisse.
Mr R. G. Abrill, consul du Pérou à San Francisco, Californie
U. S. A. a publié une brochure en langue Espagnole destinée
spécialement à la propagande au Pérou.

** *
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« Les Nouvelles d'Alger » enpresas artikolojn de la agema kapitano Capé, kiu tiel feliĉe organizi!
propagandon en la Norda Afrika kaj kiu rikoltis mirindajn rezultatojn.

La « Bulletin du Musée Océanographique de Monaco » intencas publiki regule interesan Esperantan
artikolon. La 11" numero (30" de majo 1904) enhavas klarigantan artikolon pri la Scienca krozado de la
ŝipo « Princesse-Alice » dum 1903.

La « Bulletin de la Société des Sciences Naturelles » de Tarare enhavas : Kelkaj vortoj pri Esperanto
de Sr° Emile Cherblanc kiu ankoraŭ organizas Esperantan Ekspozicion dum la somero sub aŭspicioj de la
« Societo de Naturaj Sciencoj ». Ni tion rekomendas al niaj legantoj. Adreso : rue de la République, 69,
Tarare (Rhône) France.

« Le Signal de Genève » (n°i de la 30,4 kaj 21:5 1934) enhavas artikolojn kiuj prezentas tre bone
Esperanton al la legantoj. Ili estas subskribitaj per la ĉefliteroj H.H. en kiuj niaj Samideanoj rekonos
facile junan kaj kuraĝan Svisan apostolon.

S ro R. G. Abrill, konsulo por Perujo en San Francisco de California U. S. A. publikigis broŝuron en
Hispana lingvo speciale difinitan por propagando en Perujo.

'stristaj Societoj » kiu kunvenis en Vieno. Ni esperas ke la Internacia ligo akceptis ne la Belgan, sed la
'rancan eldonon kiu estas plej plena kaj, aliparte, plej bone prezentita.

*

esperantistoj konas la belan tradukon de la Kapelo de I'hland kiun verkis Doktoro Zamenhof:
« Supre staras sur la monto,
« La silenta kapeleto, 	 ,

Tiu bela poezio devis tenti la muzikistojn.
•Sro A. Caries kaj L. Bernot verkis belan muzikon laŭ vico dolĉan kaj sentimentalan, kiu certe ravos niajn

graciajn sámideaninojn. Sin turni al Sro Lucien Bernot en Fontenay sous bois (apad Paris) kiu eldonis
ankoraŭ multajn muzikaĵojn Esperante.

La « Esperanta hrazlibro de l' turisto » kiu ricevis tre bonan akcepton kiam  i aperis, baldaŭ estis tute
vendita. Ĝia dua eldono kiun disvastigas la « Kolekto de Lingvo Internacia » havos, ni tion esperas,
saman sukceson. Oni scias ke tiu interesa frazlibro estas eltirita el la jarlibro de la 1 ranc it Turing-Klubo
kiu multe helpas niajn Francajn amikojn.

La sukceso de tiu frazlibro kun tradukoj en la I+ranca, Angla, Germana, Hispana kaj Itala lingvoj,
decidis la Belgan Turing-Klubo publiki similan libreton. La Belga Societo kopiis la Francan libreton,
aldonante la Flandran tradukon kio estas tre. inteligenta kaj tre necesa. Sed ki forlasas la Esperantan
tekston ĉar la direktantoj malŝatas eble ticlan maltimegon ! Tamen, por la legantoj ĝiaj, se tiu teksto nt
estus tiel utila, ĝi estas certe la plej interesa!

Post kelkaj jaroj la Turing-Kluboj de ĉiuj landoj devos uzi la Esperantan lingvon, kaj la Belga Turing-
Klubo devos fari kiel la aliaj.

La 10" de Junio, la frazlibro neplena de la Belga Klubo estis prezentita al la « Internacia ligo de la

**5:

La grupo de Roubaix perdis pro morto sian prezidanton, S r" Xavier Dorion kiu estis profesoro de
lingvoj kaj unu el la plej sindonemaj Esperantistoj de norda Francujo, kvankam multaía. Ni prezentas al
lio filo, kiu anstataŭas lin ĉe la prezido de la grupo, al lia familio kaj al niaj Francaj amikoj nian sinceran
kondolencon.

Alia samideano, S rO Gaston Moretti, la plej malnova Esperantisto el Nancy kaj ankaŭ kuraĝa propa-
gandanto mortis. Al lia vidvino kaj al la grupo de Nancy ni sendas la sinceran bedaŭron tie la Belgaj
1?sperantistoj.

La raporto de la esplora komisio de la I,iona Esperantista grupo, kiun jam presigis « Lingvo Internacia »
estus de nun eldonita sub la titolo : Nuna Stato de Esperanto en la mondo. Oni scias ke tiu broŝuro estos
disdonita ĉe la Ekpozicio de St Louis (I?nuigitaj Amerikaj Statoj); í~i enhavas multajn sciigojn pri la movo
t•Iu ĉiuj landoj kaj estas libro tute necesa pur tiuj el niaj amikoj kiuj disvastigadas Esperanton ĉirkaŭ ilin.

l,a broŝuro estas presita ĉu France, ĉu Esperante.
Ni montras prezojn en nia speciala rubriko.

***

L'Esperanta Frazlibro du touriste, qui reçut un très bon
accueil lorqu'il parut, fut bientôt épuisé. Sa seconde édition
que met en vente la collection de « Lingvo Interttatia» aura,
nous l'espérons, un succès pareil. On sait que ce livre intéres-
sant est extrait de l'annuaire du Touring-club de France qui
aide beaucoup nos amis de là-bas. Le succès (le ce «Frazlibro»
avec traduction Française, Anglaise, Allemande, Espagnole
et Italienne a engagé le Touring-club de Belgique à publier
un livret semblable. La société belge a copié le livret français
en y ajoutant la traduction en néerlandais, ce qui est très
intelligent et très nécessaire. Mais il écarte le texte Esperanto
car les dirigeants dédaignent, semble-t-il, un telle audace !
Cependant, pour ses lecteurs, si le texte enlevé n'est pas aussi
utile, il est certes le plus intéressant !

Dans quelques années les Touring-clubs de tous les pays
devront employer la langue Esperanto, et le Tourin(-club
de Belgique devra faire conune les autres. Ire 10 juin, le
« Frazlibro » incomplet du club belge a été présenté i la Ligue
internationale des sociétés touristes qui s'est réunie à Vienne.
Nous espérons que la ligue internationale acceptera non

« Les nouvelles d'Al;ier» geeft verscheidene ar/ikels van den
werkzamen hopman Cape die Zoo gelnkkz l jk de propaganda in
!rel .:,)ordera van il /rika ingericht beeft, en wonderbare uitslagen
inoogste.

Hiel « Bulletin de .11n.s•ée Océanog,aphique de :'ilouaco » heeft
bet irrziclrt regelmatig een belangrijk ar/iket in Esperanto unit . le
geven. ITdI ,ui,rzmer van $? .Ilci bevat een uitleggingrartikel
nopens de wetenschappelijke reis  van de «Princes•.re Alice» in 1,),'
Het o b'rilletin de la ASvciele dc.s• .S'eierices nnaturelles s> van Panar,
behelst «Fe rri« woorden over het Esperzanto» van .1I Emiel Cher-
blanc die ook eerre E.sperantiache /enloorzstelli, n, /ranst dort :omen
inricht onder de beschermring van de «Sociétédes  Sciences nain-
relies ». It 7ij bevelen ze onzen vrienden aan ; adres hierboven.

« Le s•igrzal de Genève» nrs vazz 30-4 en van 21-.--0-1 bevat ar/ z=
kelen die bel E.rperant, zeer goed aan den lezer doen kennen. Zij
zijn gcteckend met de beginletters 11. H. onder dewelke onze lezers
gemakkelijk een jongen en moedigen Zwil.rers•clle,i apostel zulle,,
verkennen. L le. G.:Abrill, consul zaan Peru te ,San Francisco,
Cali firruie U.S. A.  heeft een vlugschrift rengegeven in .Spaausclrc•
taal, voornamelijk hesiemd voor de propaganda in Peru.

De « Lsperanla Frazlibro dag Toeriste », die eert zoo (rins/ek-
onthaal genoot als hij verscheen, was a'elliaas•1 uilgepnf. /,ijne
tweede ul.'lgaat, welke de verz<anneling 7 an « Lingvo Internacia
le koop stelt, zal, hopen wij, een gelijken bijval  hekoinerr..11en weet
dal dil belangrijk boek getrokken i.s tut het jaarboek vare den  Ton-
ring-club de France, die onze vrienden van ;ioder veel helpt. De
bijval z'can dit « Frazlibro » ,net Franse/re, x rr;elsclre, 1)rii/.s•c ht.
Spaansc/ie en Ttaliannschez'ertaling, beeft den Tourrun,(-('lub van
Relgié aangemoedigd om een zulkdanig boekje reit le geven. 1)e
Belgische maatschappij  /reeft het !'lanseb hoekje afc.rehreve,,.
erbij voegende de vertaling ui hel , eder -landsch, zr'atzeer verstandig
en zeer noodig is. ...Vaal - zij verwerpt den Espe,anli:rchen lekst.
want de bestuurders verloochenen, schijnt Iret, zulk ecne stoutheid
.1 vclitaus, indien de uitgenomen tekst niet zoo ,rullig r:r voor zijne
lezers, is hij zeker de belangrijkste .z

Binnen eenige jaren zullen de Toriring-clubs van alle landen
het Espenznlo revelen gebruiken, en de Tauring-clueb van Relgie•
zal moeten doen gelijk de anderen. Op 10 Juini  is het onvolledig
« /'razlibrv» van den Belgischen club voorgelegd geweest aan den
Wederlandschen bond der touristcnmaatsclrappijen, die ver-

Tous les Espérantistes connaissent la belle traduction de
Ln Chapelle » de Uhland, couvre (lu Docteur Zamenhof.

Cette belle poésie devait tenter les musiciens. MM. A. Caries
et I,. Bernot ont écrit de la belle musique, tour à tour douce
et sentimentale qui certainement plongera clans le ravissement
Iton gracieuses adhérentes. .`IL . Lucien Bernot (Fontenay sous
bols, près Paris) est également l'éditeur de nombreux mor-
ceaux de musique Espérantiste.

* e*
Ire rapport da la commission d'enquête du groupe Espéran-

tiste de Lvon qu'a déjà publié « Lingvo Internacia » est main-
tenant édité sous le titre de «État actuel de l'Esperanto dans•Ie monde.» On sait que cette brochure est distribuée à l'Expo-
•Itiou (le S( Louis ; elle contient de multiples indications
soneernant le mouvement dans tous les pays et est un livre
indispensable pour ceux (le nos amis qui propagent l'Espe-
tatttu autour d'eux. La brochure peut s'obtenir en texte fran-
tvtls ou en Esperanto. (Voir notre rubrique spéciale).

***
lx groupe (le Roubaix vient de perdre son président

la' Xavier Dorion qui était professeur de langues et l'un des
plus dévoués Espérantistes du nord de la France malgré son
rand age. Nous présentons à son fils qui le remplace à la
pr/Pidenee du groupe, à sa famille et à nos amis français nos
sincères condoléances.

Un autre des nôtres, Mr Gaston Moretti, le plus ancien
Intpterantiste de Nancy et un vaillant propagandiste égale-
ment, vient 4e mourir. A sa veuve et au groupe de Nancy nous
Imtittncttons les regrets sincères des Espérantistes belges.

Jos. JAMIN.

Jos. JA^^IIN.

** 5

.Alle Esperantisten kenmen de sclioone vertaling vara « De Kapel
van t Iil,and, werk van den Dokoor Zamenhof: Deze seboone
j'orsie moest de toonclichier s bekoren. De ITH. A. C.: artes en L. Bernot
hebben schoont muziek geschreven, beurtelings zoet en gevoelvol,
die zekerlijk onze minnelijke aanhangsters i,i veruikkin; - zal dom-
pele,z. .11. Lucien Berne/ ("/' rnteizav sous bois, bij Parijs) is
insgelijks de uitgever van talrijke E.rpenrntischc muziekstukken.

Hel verslag van de onderzoekskommissze. van de Lspera,ztl.:rc/re
groep van Lyon, welke «T.ingvo Internacia reeds uitgegeven heeft
wordt nu uitgegeven onder de hoofdins vaan « Etat actuel de
!'Esperanto dans le mondde. b .11en weet dat dit vlugschrift uitge-
deeld wordt iii de tentoonstelling van S. Louis ; liet behelst menig-
vuldige aanwijzingen betre//ende de beweging in alle landen en ir
een onontbeerlijk boek voor dezen onzer vrienden die het .Esperanto
rondom hen vèrspreidenn. Hetrlugschri/t is le bekomen in Frarn-
schen of E•.spe,antischeu tcks/. ( Zie onze bijzondere rubriek).

s* 'X

De kringvan Roubaix komt zijnen voorzitter, if. Xavier Dorion
te'i'erliezcu, die leeraar van talen was en een der ve,kleefdrte
Esperantisien vcaii het noorden vara Frankrijk, niettegenstaande
zijnen hoog-en ouderdom. Wij bieden aan zijnen .:von, die hem
verving in het z.'oorzitlersc/czp van de groep, aan zijne familie en
aan onze /'iau.rche vrienden onze rechtzinnige rouzebetui.'gingen.

Een andere der onzen, if. (_;casco, Moretti; de oudste Fspe-
,antist van _l ancr en insgelijks een moedig verspreider, komt le
.derven. Wij bieden aan zijne weduwe en aart de groep van .1 ancv
de recht:innige droefheid der Belgische Esperantisten.

Vertaald door A.-J. 1l'ITTE,,RYCK.

l'édition belge, mais l'édition française qui est plus complète ' gaderd beeft te Weersen. Wij hoperi dal de Wederland/rcbe bondet. d'autre part, mieux présentée. 	 niet de Belge:s•elte uitgave zal aannemen, naaar de 1 ian.s•che die
vollediger is en, van eert anderen kant, heler voorgesteld.
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weest ; de bijval beloonde de vlijtige pogingen en de Darde propa-
ganda welke onze vrienden van Luik te dezer gelegenheid deden,
want aan de eerste les namen 150 personen deel, waaronder een
honderdtal getrouw zijn gebleven e-n regelmatig voleen. Deze leer-
gang wordt gegeven door M. Asellio, van ,.Seraing, van zalen wij
reeds de gelegenheid hadden de moedige pogingen te vermelden.

 gelukwenschen voor dezen schvonen uitslag.
Brussel. Onze moedige medewerker, L. Blanjean, heeft nog-

2 zeer wel gelukte voordrachten gegeven: de eerste in de' V olks-
hoogeschool.van Schaerbeek, de tweede aan den iVaalschen Kring
van Laeken. Een rni.'enwe leergang van Esperanto is geopend in
den Talenkr ing; hij wordt, onder ander, gevolgd door een twintig-
tal nieuwe leerlingen.

Aan de Volkshoogeschool vara St Gifles gaan de leergangen
altijd voort en worden legenwoordig gegeven, binst (ie afwezigheid
van .11. L. Christiaens die ziek is, door M. E. Chapelier . de
voorbereidende leergang wordt gegeven den Maandag en Donder-
dag om S 12 are, de hoogere leergang den Woensdag, op hetzelfde
uur -.

1l. Bické, die reeds leergangen van Esperanto aan de Volks-
hoogeschool van Cureghem en van .11olenbeek gegeven heeft, hee/t
met bijval een nieuwen leergang begonnen te _llolenbeek; hij wordt
gegeven derf Vrijdag om S 1:2 u.

Verscheidene berichten..1/. E. Chapelier heeft laten verschij-
nen onder . hooiding: o Les libertai.'res et la langue Internationale
Esperanto» ( Verzameling der liberecana Esperantista Grupo
nurn. 1) een propagandaschei fl, waarin de kwestie der 1-Veder-
landsclee laat zeer klaar en zeer bew jsvoerend uiteen gezet is.

Wij vernemen erin dat eeue vrijzinnige Esperantische groep
insgelijks le Antwerpen bestaat en dat een leergang van Esperanto
gegeven wordt door il. Chapelier, des Zondags om 21,2 ure
aan de leden van de vrijzinnige Esperantiiche groep van
b'russel.

Te doen kennen : talrijke artikels namelijk in de bladen : A7irn op
(Leuven), De Limburger (Tongeren) L'Irrsurgé (Herstal), La
Revue Polyglotte (Brussel), La Métro ole (Antwerpen), Onze tijd_g 	 p 	 p ),
(Brussel), alsook talrijke dagbladen van Luik.

tiet geneeskundig blad « Le Scalpel » heeft een uitmuntend
artikel gegeven van Dr Romen, alsmede vertalingen van uittreksels
van « Inter nacia Scienca A'evuo ». Plaatsgebrek belet ons deze
artikels langer le bespreken, waarvan verscheidene zeer belangrijk
en zeer welsprekend zijn.

Vertaald door A.-J. \•VITTERYCK.
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JCroniko €aga.
Loveno. Malgraŭ tiom da petoj, ni tre malfrue ricevis la raporton pri la Esperantista Festo de la 20a de

Marto : ĝi tamen, laŭ tio kion skribas al ni la sekretario Sr" Dekeyser, nepre plenumis la dezirojn de la
organizintoj. Kelke da eksterurbaj Esperantistoj ĉeestis, nome Sr" Sloutzky , sekretario de la Lieĝa
Grupo, Sr" M. Gillain el Namur, k. c.. Esperautan Ekspozicion oni aranĝis : tie oni povis vidi landkarton
montrantan la nunan disvastiĝon de Esperanto kaj ĉiujn niajn ĵurnalojn kaj librojn. Dum la posttagmezo
okazis la kunveno : Sr" Dekeyser kaj Pr 1Ro Van Praet legis raportojn, S°r"i Van Dieren, prezidanto,
Mathys, profesoro de Esperanto kaj Sloutzky paroladis. La raporto kiun legis Frino Van Praet, je l' nomo
de l' Virina Sekcio, pruvis la gravajn progresojn jam faritajn kaj la tre laŭdindan fervoron kun kiu tiuj
amindaj kunlaborantinoj nin helpadas por propagandi nian lingvon.

Vespere, ĉiuj denove kunvenis por ĉeesti la muzikfeston organizitan de 1' Grupo : tie oni, inter aliajn,
kantis la « Kanto al la Flago de l' Paco » kaj deklamis kelkajn Esperantajn fabelojn. Tiam ankaŭ okazis
tre sincera simpatia eltnontro al sindonema Sr" Mathys kiu tute, kun la plej laŭdebla fervoro, sin donis al
Esperanto : de la fondo de 1' Grupo, li sola direktis la kursojn, li organizis, interne de la Grupo, diversajn
sekciojn celantaju pli efikan instruadon por la lernantoj, li plie trovas ankoraŭ sufiĉe da tempo por kun-
labori en fremdaj propag,andaj laboroj : per unu vorto, li estas plejinda laboranto neniam  • senkuraĝiĝanta
kaj neniam ripozanta en la disvastigado de nia afero. Tial la Redakcio de la B. S., feliĉa pro la posedo de
kunbatalanto tiel agema kaj tiel fervora, tutkore partoprenas en la sincera gratulado kaj dankado kiujn,
en tiu tago, oni diris al li.

Oni ĵus sciigis nin ke Sr (' Mathys komencos, la 15" de Junio, novan kurson por la virinoj. Tiu kurso estas
farota la Mardojn kaj Vendredojn je 1' 5 1

  horo.
Lieĝo. La sekretario de la Lieĝa Grupo Esperantista, Sr° Sloutzky (10, R. Renoz, Liége) konigas al ni

ke la unua kurso de Esperanto, organizita de 1' Grupo, plene sukcesis. Duan kurson oni tuj organizis.: la
sukceso rekompencis la fortan klopodadon kaj la senĉesan propagandon je tiu okazo faritajn de niaj

Belgische Kroniek.

Leuven. 1'iettegen.s•laande ons herhaald aandringen, hebben wij
slechl.s zeer !(zal /net rers•leg van liet Esper(antisch feest van
20 Maart ontvangen : dil, nochtans, naar het verslag van den
schrijver .11. Dekeyser, heeft onder alle puntert aan de verwae•le/iu-
gen der inrichters beantwoord. Eeuige vreemde Ester -mil/slcr:
narren er deel aan, namelijk :11...S'loutzky, schrijver valt den kring
van Luik, 11. Gillain van Wanten, enz. Eene Esper -nnlische ten-
toonstel/Mg was ingericht gefeest : men •e2:''ornderde er le :amen
met eire kaart, aanloonende de ;redendaagschc zcilgebreidlieid van
hel Esperanto, al onze T.sperantische bladen en boeken. s' _1 annid-
dag.ŝ had (le vergadering plaats : men hoorde er de verslagen van
1Í. Dekeyser, van Jul. Van Praet, redevoeringen van M. Van
Dieren, voorzit/er, van M. Mathys, leeraar dei - leergangen van
Esperanto en van .11. Slazclzkv. Het verslag van Jii/. Van Praet,
in Waant var' de afdeelilig der vouwen, deed de g1•0ole gedane
vorderingen uitschijnen, en den zeer lofwaardigen lever waarmede
deze lie/aasdi ,7e mederierksterr ons bijstaan in de verbreiding
onzer taal. 's .ivondr bevond zich iedereen weer op liet muziekfeest,
door de ,groep ing•eri(•ht, gedurende hetwelk men hoorde de « Kan-
t° al la /tago de l'Paco » zangen, alsmede verscheidene fabels in
Esperanto peilgalmen. Op dil vogenblik ook laad eeue zeer levendige
huldebeloogiug plaats jegens den rerkleefden Heer _llalhrs die
zich geheel en .çansch, met eersen boven allen lof verlieven lever, leg
dienste van hel Esperanto gesteld heeft. Sedert de .schepping van
de groep heeft hij alleen al de leeggangen bestuurd, hij !reeft in den
schoot van den kring verschillende afdeelingen geslicht, hebbend'
alle voor civet aan de leden ce tte volledige  eigenmaking der taal /ere
te laten ; hij vindt overigens nog den lijd om mede te werken aan
vreemde propagandawerken ; in één woord hij is een uitgelezen
soldaat, die nooit den moed verliest en zich nooit een oogenhlik
rinst vergunt in de verdediging onzer zaak. Ook de opstelraad der
R. S., gelukkig zulk een kostharen en verkleefdeu medewerker te
hemllen, vereenigt zitje van ganseher harte, met de reclitziurpi;ge•
gelukzeienschen en met de bewijzen van dank welke hem op dien
dag betoond zijn geweest.

Op hel laatste oogenblik meldt men ons dat 11...11alltys op 15Juni
een niertwee leergang voor de vrouwen zal beginnen. Deze leergang
zal gegeven worden de . Dinsdagen en Vrijdagen, om S 12 nue.

Luik. De schrijver van den Esperantrscheu kring van Luik,
M. (:. Sloutzky (10 Renoz straat, Luik) meldt ons dat de eersts
leergang van Esperanto, door de ,groep ingericht, met goed gevolg
geëindigd is. Een tweede leergang is onmiddellijk ingericht  ge-

aj amikoj, ĉar é'e la unua leciono ĉeestis 150 personoj : cento fariĝis diligentuloj kaj seninterrompe
stadas. Tiu kurso estas farata de Sr" Asellio, el Seraing, kies klopodojn ni jam priskribis. Multajn

rrutulojn pro tiu bela sukceso.
Bruselo. Nia kuraĝa kunlaboranto, L. Blanjean, faris ankoraŭ du sukcesajn paroladojn : unu êe
Popola Universitato de Schaerbeek kaj alian êe « Cercle Wallon de Laeken ». Nova kurso de Esperanto

omenciĝis ĉe la Klubo Poliglota : ĉeestas, inter aliaj, dudeko da novaj lernantoj.
C e la Popola Universitato de St Gilles, la kursoj daŭras kaj estas farataj, pro malsano de Sr" Chris-

neus, de Sr° E. Chapelier : la elementa kurso lunde kaj ĵaŭde je l' 8 12 h., la supera kurso merkrede je
sama horo,
Sr() Bické, kiu jam faris kursojn de Esperanto ĉe la Popolaj Universitatoj de Cureghem kaj Molenbeek,

komencis sukcese novan kurson en Molenbeek. Ĝi okazas ĉiuvendrede je l' 8 12 h.
Diversaĵoj. Sr° E. Chapelier ĵus publikigis sub la titolo : « La liberecanoj kaj la Lingvo Internacia Esper-

anto » (kolekto de la Libefec -ana Esperantista Grupo, n° 1) propagandan broŝuron en kiu la tuta demando
pri la lingvo internacia estas tre klare kaj tre pruvoriĉe disvolvita. En ĝi ni sciigis ke ankaŭ en Antver-
.e'no ekzistas jam Liberecana Esperantista Grupo kaj ke kurso de Esperanto estas farata de Sr° Chape-
,•r, la dimanĉojn je 2 1j2 h., por la membroj de la Bruselo liberecana Esperantista grupo.
Multe da artikoloj estas citindaj, precipe en la ĵurnaloj : « Klim  Op » (Loveno), « De Limburger »

Congres), « L'Insurgé » (Herstal), « La Revue Polyglotte » (Bruxelles), « La Métropole » (Anvers), « Onze
Tijd » (Brussel) kaj multe da Lieĝaj ĵurnaloj. La kuracista gazeto : « Le Scalpel » presigis bonegan
artikolon de Dr" Royen kaj tradukojn de artikoloj tiritaj el « Internacia Scienca Revuo ». Pro manko da
mimtae°, ni ne povas priskribi pli longe tiujn artikolojn, inter kiuj multaj estas tre interesantaj kaj elokventaj.

MAURICF: SEYNAEVE.

, tensive que nos amis de biége firent i cette occasion car à la
culière leçon assistaient 150 personnes parmi lesquelles une
utaine sont restées fidèles et assistent régulièrement. Ce
urs est donné par M. Asellio, de Seraing, dont nous avons
jà eu l'occasion de mentionner les courageux efforts. Toutes
a félicitations pour ce beau succès. .

Bruxelles. Notre vaillant collaborateur, I,. Blanjean, a
ure donné 2 conférences très réussies : la première à
iversité populaire de Schaerbeek, la deuxième au Cercle

allon de Laeken. Un nouveau cours d'Esperanto s'est ouvert
,*u Cercle Polyglotte : il est suivi, entre autres, par une ving-
taine de nouveaux élèves.

A l'Université Populaire de St Gilles les cours se continuent
.nje urs et sont donnés actuellement, en l'absence de M. L.
1lristiaens malade, par M. E. Chapelier : le cours prépara-

se donne les lundis et jeudis à 8 1 ;'2 h., le cours supérieur
mercredis à la même heure.

M. Bické, qui a déjà donné des cours d'Esperanto aux Uni-
entités Populaires de Cureghem et de Molenbeek, vient de
tumencer avec succès un nouveau cours à Molenbeek ; il se
une le vendredi à 41 2 h.

Nouvelles diverses. M. E. Chapelier vient de faire paraître
le titre : « Les libertaires et la Langue Internationale
ranto » (Collection (le la Liberecana Esperantista Grupo,

) une brochure de propagande où la question de la Langue
nationale est exposée de façon très claire et très démon-
ve.
us y apprenons qu'un groupe libertaire Espérantiste
e également à Anvers et qu'un cours d'Esperanto est
é par M. Chapelier, le dimanche à 2 1:2 h., aux membres
aupc libertaire Espérantiste de Bruxelles.
ignaler de nombreux articles notamment dans les jour-
: Klim op (Louvain), De Limburgcr ('Congres), L'Insurgé

rstal), La Revue Polyglotte (Bruxelles), La Métropole
vers), Onze Tijd (Bruxelles), ainsi que de nombreux jour-
s de I,iége.

journal médical : « be Scalpel » a publié un excellent
e du Dr Royen ainsi que des traductions (l'extraits de
rnacia Scienca Revuo ». Le manque de place nous
elle de commenter plus longuement ces articles, dont
tirs sont très intéressants et très éloquents.

MAL-men SEVN AEVE.

Chronique Belge.

Louvain. Malgré nos instances réitérées, nous n'ayons reçu
que bien tard le compte-rendu de la fête Espérantiste du
20 mars : celle-ci pourtant, d'après le rapport du secrétaire
M. Dekeyser, a répondu en tous points à l'attente des organi-
sateurs. Quelques Espérantistes étrangers y assistaient,
notamment M. Sloutzky, secrétaire du groupe de Liège,
M. Giflait' de Namur, etc. Une exposition Espérantiste avait
été organisée : on y admirait, en même temps qu'une carte
montrant la diffusion actuelle de lEsperanto, tous nos jour-
naux et livres Espérantistes. L'après-midi eut lieu la réunion :
on v entendit les rapports (le M. Dekeyser, de Mlle Van Praet,
des discours de M. Van Dieren, président, (le M. Mathvs, pro-
fesseur des cours d'Esperanto et de M. Sloutzky. Le rapport
de Mlle Van Praet, au nom de la section des Dames, faisait
ressortir les grands progrès accomplis et le zèle très digne
d'éloges avec lequel ces charmantes collaboratrices nous
secondent dans la propagation de notre langue. Le soir, tout
le monde se retrouva au concert organisé par le groupe et
durant lequel on entendit chanter le « Kanto al la Flago de
l' Paco» ainsi que déclamer diverses fables en Esperanto. A
ce moment aussi eut lieu une très vive manifestation de sym-
pathie envers le dévoué M. Mathys qui s'est mis tout entier,
avec une ardeur au-dessus de tout éloge, au service de l'Espé-
ranto : depuis la création du groupe, il a dirigé seul tous les
cours, il a organisé au sein (lu groupe des sections diverses
avant toutes pour but de permettre aux  ' membres une parfaite
acquisition de la langue, il trouve en outre encore le temps (le
collaborer à des (ouvres (le propagande étrangère : en un mot
c'est un soldat d'élite, ne se rebutant jamais et ne s'accordant
aucun moment de repos dans la défense de notre cause. Aussi
la rédaction de la B. S., heureuse de posséder un collaborateur
aussi précieux et aussi dévoué, s'associe-t-elle de tout cœur
aux sincères félicitations et aux témoignages de remerciement
qui lui ont été prodigués en ce jour.

Au dernier moment l'on nous annonce que M. Mathvs com-
mencera le 15 juin un nouveau cours pour les I7ames. Ce cours
se donnera les mardis et vendredis à 5 1 ; 2 h.

Liége. Le secrétaire du groupe Espérantiste de Liége,
M. G. Sloutzky (10, R. Renoz, Liége) nous informe que le pre-
mier cours d'Esperanto, organisé par le groupe, s'est terminé
avec succès. Un second cours a été organisé immédiatement :
le succès récompensa les efforts acharnés et la propagande
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Deziras JCorespondadi. v?akonto aŭskuttifa en cndatuzio.

34. Sr° Gabriel Guillot, 4, rue Berlier, Dijon (Côte
d'or) Francujo, per ilustritaj poŝtkartoj; ĉiam li
respondos.

35. Sro René De Keyser, 89, rue de Namur, Louvain,
Belgujo, deziras interŝangi ilustritajn poŝtkartojn.

(1). Brabantlando. Centra provinco de Belgujo.

36. Sro Georg Davidov, strato Aleksaudrov, Saratov,
Rusujo, deziras interŝanĝi ilustritajn poŝtkartojn kaj
prefere dezirus ricevi la kartojn eldonitajn de f spe-
rantistaj grupoj. Li resendos novan belan karton,
kiun ii mem Ĵus eldonis.

Jesuo-Kristo iradis tra la mondo kune kun
okta l'etro, ili alvenis en vojgastejon, ĉar la nokto

Ilaroksimiĝis. Ambaŭ kuŝiĝis sur du ŝtonajn benkojn,
lui staris en ĉambreto apud la stalo; sed antaŭ
i dormi, ili estingis la kandelon kaj fervore ekpre-

h i,olis rozarion. La ĝena unusoneco de la preĝado
itllzis grandan ĉagrenon al la azenarestro kuŝanta

ett la stalo; li leviĝis, eniris en la ĉambreton okupatan
dr la Dia Majstro kaj de la Eklezia fondinto, kaj per
1ltnlrnola vergo kiun li uzadis por puni siajn azenojn,
iI donis tiel fortan frapadon al sankta Petro, ke la
putlfeliĉa sanktulo kvazaŭ fordonos sian animon
I Dio. La azenarestro reeniris en la stalon, kaj
u9iĝis denove.
Jesuo, kiu aŭskultis tiun frapadon, diris al la

Iiostolo : « Venu, mia filo, tien ĉi kien mi estas, kaj

Niaj legantoj trovos en la rubriko « Tra la Mondo
sperantista» sciigojn pri la ekspozicioj organizotaj
•n I3erlino (Germanujo) kaj Tarare (Francujo).
lnkoraŭ ni enlokigas alvokon de la Grupo de
leven (Bulgarujo); al ĉiuj ekspozicioj, la Belga
onorilo sendos la propagandajn dokumentojn kiujn
i eldonis; ni petas la diversajn Belgaj Grupojn ke
i faru same.

.-hvokc : Por faciligi propagandon en urbo Pleven
Iulgarujo), la « I'levena Esperantista Grupo »

mi iros tien, kien vi kuŝas, ĉar tiu frenezulo povus
reveni kaj refrapadi vin ».

Efektive, ili interŝanĝis reciproke siajn lokojn,
kaj daŭrigis sian preĝadon. La azenarestro, aŭdante
aliafoje tiun runt rune, prenis la vergon kaj reeniris
en la ĉambreton kie estadis la du ĉefoj de la katolika
Eklezio, dirante : « Ne estas juste ke mi donis
frapadon al unu kaj ke la alia elirus de tie ĉi sen
donaco » kaj, alproksimiĝante je la kontraŭa benko,
li frapis kolere, kaj kia estis la rezultato ?
Estas facile ĝin pensi ke la vikario de Jesuo Kristo
ricevis du frapadojn pro la ŝanĝiĝo je benko !

Originale verkita de Profesoro VILLANUEVA,
Murcia, Hispanujo.

Teksto eltirita el la rondiranta gazeto « Kun-
j fratiko ».

organizadas Esperantan Ekspozicion. Do, la grupo
petas ĝentile lasamideauojn el kiel eble plej diversaj
landoj ke ili volu sendi : kartojn, leterojn, afiŝojn (en
komerca aŭ alia karaktero) kaj ĉion pruvantan la
indajn ecojn de Esperanto. La materialon oni kolek-
tados en la daŭro de unu jaro ; elsendu ĝin laŭ la
adreso : Sr , J. Bose, en Pleven (Bulgarujo). Por tiu
efektiva helpo, kiun ili alportos, la grupo tutkore
dankas ilin.

Ca nuboj. (3e1ga skizoJ,
Tradukita el la franca lingvo de Gustave Van type.

En la Brabantlando (1), la nuboj aldonas al la pejzajo ĥimeran vivon, vivigas ĝin per silentaj tumultoj,
envolvas ĝin per minacoj kaj karesoj ĉiam alternitaj, siikigas ĝin per klaraĵo kaj subitaj ombroj magie
translokiĝantaj. Tuta naturo, en tiu lando de' viraj belaĵoj, de severmoraj ĉarmoj, de gravaj delogaĵoj,
estas sklavigita je la preskaŭ eterna multepezeco de la ĉielo. La grandaj rangoj de ulmoj, fagoj kaj
kverkoj, kies nigraj pintoj desegnas en la ĉielo fleksigitajn liniojn kiel la teron, estas klinitaj en peza
movado de laceco ; iliaj trunkoj kaj branĉoj dolore kontraŭbataladas, fleksiĝas sub la arko kiu alvenas
al ili, de la ĉielo. La malaltaj valetajoj de la tero ŝajnas, je tiaj horoj, akordiĝi kun multepezaj nubegoj ;
la tero ŝajnas kurbigita sub ilia pezo. Kaj la homo mem, la homo kiu, aliloke, akceptas kante kaj
ekridante, la ĝojon esti apud la naturo, ĝuas tie ĉi silentan, melankolian, ioni timeman volupton, sub-
premon de poveco same bonan kaj timindan. Tamen, al la homoj kiuj naskiĝis sub tiu êielo, ĝiaj tumultoj
kaj minacoj, ĝiaj tragediaj, misteraj kaj mutaj movoj, la grandaj vualoj da lumo kaj da ombro kiuj trenas
malantaŭen luksegajn rebrilojn, ŝajnas la sola beleco ; la naturo donas al la homo tiun ĉarmecon naski
lin akorditan al tio kio ĉirkaŭadas lin kaj fari el tio, kio estas sub liaj okuloj, lian personan komprenon
de la beleco.

Por la Brabantano, kiel por la Flandrano de F iandrujo, bela ĉielo estas êielo kun larĝaj kaj masivaj
volvajoj, skuitaj per frosttremoj.

Tradukis Jos JAMIN.

kspozicioj.

Disputa ( 	 legendo).Les Nuages.

En Brabant, les nuages donnent au paysage une vie fanta-
stique, l'animent de silencieux tumultes, l'enveloppent de
menaces et de caresses constamment alternées, le moirent de
clarté et d'ombres brusques aux magiques transpositions.

Toute la nature, en cette contrée aux beautés mâles, aux
charmes austères, aux séductions graves, est asservie à la
presque éternelle lourdeur du ciel. Les grands rideaux d'or-
mes, de hêtres et de chênes dont les cîmes noires découpent
dans le ciel des lignes sinueuses comme le sol, sont penchés
en un lourd mouvement de lassitude ; leurs troncs et leurs
branches ont des gestes douloureux de résistances, ploient
sous le faix qui leur vient du ciel.

Les lents vallonnements de la terre paraissent, à de certaines
heures, correspondre aux lourdes nuées ; on dirait que le sol
s'est affaissé sous elles. Et l'homme lui-même, l'homme qui,
ailleurs, subit en chantant et en souriant l'allégresse d'être
près de la nature, goûte ici une volupté silencieuse, mélanco-
ligue, un peu craintive, l'oppression (l'une puissance à la fois
bonne et redoutable.

Pourtant aux hommes qui sont nés sous ce ciel, ses tumultes
et ses menaces, ses mouvements tragiques, mystérieux et
muets, et les grands voiles de lumière et d'ombre, aux somp-
tueux reflets, qu'ils traînent après eux, paraissent être l'uni-
que beauté : la nature accorde à l'homme cette grâce de le
faire naître harmonisé i ce qui l'entoure et de faire de ce qui
est à sa portée sa personnelle conception du beau. Pour le
Brabanon comme pour le Flamand de Flandre, un beau ciel
est un ciel aux amples et massives volutes secouées de frissons.

Gusr. VAN ZYPE.

De Wolken.
In Brabant geven de wolken aait het landschap een grillig leven,

bezielen het met zwijgende woestheid, omsluiten loet met altijd a/-
wisselende bedreigingen en liefkozingen, treffen het met schielijke
klaarten en schaduwen irz tooverachlzge gedaanteverwisselingen.

Geheel de natuur, in weze streek van mannelijke schoonheden,
van strenge bevalligheden, van deftige bekoringen, is verslaafd
aan de bijna eeuwige zwaarte des hemels. De groote gordijnen van
olmen, beuken en eiken wier zwarte logpen in den hemel lijnen
a fsuiJden, ,gloeiend gelijk de ;rond, zijn gebogen onde, eerre laslire•
drukking van vermoeidheid, hunne stammen en takken /zelfhen
droevige gebaren van tegenstand, plooien onder den las/ die hen
uit den hemel drukt.

De trage gloeiingen van den g

• 

rond Schijnen, op sommige uren,
met de zware wolken overeen te stemmen ; men zou zeggen dat de
aarde onder hen ingezwakt is. En de mensch zelve, de mensch, die
elders al zingen en glimlachen de blijdschap geniet van hii de
natuur le z jn, smaakt hier eerre stille zwaarmoedige, bijna schuch-
tere wellast, de verdrukking eener tegelijk goede erf geduchte macht.

Nochtans voor de renelzen, onder dezen hemel geboren, schijnen
zijne woest/zeden en bedreigingen, zijne treurzege, geheinzvolle en
stomme gebaren, en de groote sluiers van licht en schaduw, ,,zet
de prachtige weerkaal.singen welke zij achter zich sleuren, de
eenige schoonheid te zijn : de natuur gunt aan eten mensch de.e
genade van hem te doen geboren worden, iu overeenstemming pret
hetgeen hem omringt, en van hetgeen hem onder de hand lie zijne
persoonlijke otvatting van het schoone te maken. Voor den Bru1-
bander als voor den Vlaming van Vlaanderen is een schoons
hemel, een hemel met breede en zware wrongen door sidderingen
beroerd. Vertaald door A. -J. WITTERYCK.

I;n l'akademio de talmudistoj leviĝis unu fojon
;^ncia disputo inter rabeno Eliezar-ben-Hirkan kaj

liaj instruituloj pri la leĝoj tuŝe puraj kaj malpuraj
bjektoj.
C'iuj argumentoj, prezentitaj de rabeno Eliezar,
tis rifutitaj, kio lin tre kolerigis.
— Ke tiu ĉi palmo, kreskanto apud ni, pruvu la
stecon de miaj vortoj ! ekkriis li.
Kaj tuj la arbo eltiriĝis kun siaj radikoj el la tero
ij stariĝis sur la kontraŭa loko.

Arbo nenion povas pruvi en nia disputo, diris
nstruituloj.
— Tiam la rivereto, fluanta ĉi tie, atestu por mi!
Kaj la rivereto komencis flui reen, de sube supren.
— La kontraŭa fluvo ankaŭ povas nenion en nia,
mando, rediris l'instruituloj.
-- En tia okazo, ke la muroj de tiu ĉi domo montru
an pravon, ektondris la koleranta rabeno.
Kaj la kolonoj de 1' ĉambro ekŝanceliĝis kaj
rbiĝis; la muroj koniencis kliniĝi. En tiu ĉi
m uento sin levis Joŝuo-ben-Hananjo kaj ekkriis :

« Muroj, muroj ! kial vi miksiĝ -as al niaj aferoj ? »
kaj la muroj, pro estimo al Joŝuo, ne falis, sed, pro
estimo al Eliezar, ne rektiĝis kaj restis kliniĝinte.

— Se estas tiel, ekkriis la rabeno, ke la ĉielo solvu
nian disputon !

Kaj jen suriris de l' ĉielo laŭta Voĉo : « Ne
kontraŭdiru al Eliezar, la vero estas sur lia flanko ! »

Tiani ree leviĝis Joŝuo kaj laŭte diris :
— La sankta skribajo ne estas plu en la ĉielo. De

l' momento, kiam Dio sin transdonis per Moiso al la
teranoj, ĝi apartenas escepte al la homoj, kaj la
religiaj demandoj estas solvata nur de ili sur la tero.
Ne, en tiaj aferoj la Voĉo de l' ĉielo ne estas jam
decidiga por ni.

Kiam, post kelka tempo, rabeno Natan renkontis
profeton Elion, kiu ofte venis al li de l' ĉielo vizite,
li demandis lin, kian impreson tiu ĉi grava disputo
faris en la supraj regionoj. — « La Sinjoro multe
ĝojis, respondis li, kaj Iri kelkafoje kontente ripetis:
Miaj filoj I\Iin venkis, 11.iiaj filoj Min venkis.

A..KOFMAN.



De «IiELGA-SON ORILO» aeuveerdt aankondigin-
gen die aan de volgende voorzvfaarden moeten voldoen:

10 Opgesteld zijn uitslrtitelijk in Lsperanto ;
2 Gegeven zijn door personen die zich verplichten

in Esperanto te schrijz'en ;
.P De aankondigingen moeten genomen • worden

voor een gansch jaar.
1 ; 16 bladz. jaarlijks fr. 8.00

» 	 » 	 » 15.00

,a Carte Postale Illustrée 

LA ILUSTRITA POSTA  KARTO.

NU NUMERO : 30 CENTIMOJ.
de la abono : IRAxcUJo : 3.00 fi. jare.

AI,I I,ANDO : -1.00 fr. jare.
7, rue Pierre-le-Grand. PARIS (VIIIIème)

U
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The Cosuiopolitan Colirespolideilce Club

0 POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

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

Si,, turni al lez Direktoro S" F. IIE, RM ANN
25, rue des Charbonniers. BRUXELLES (Nord).

scio de la Belgaj Filat8listoj.
)ni Korespondas Esperante.

l'ri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre-
, Sr° J. Coox, Kôntisto, en Duffel (Belglando).
1111 poŝtmarkon por la respondo.   

LUC IEN,SERNOT. POR FORTE:PIANO.
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^4! Csperanfisfaj chfografarfisfoj.
En venanta somero okazos en Nancy'o la bela

ĉefurbo de franca Lorenlando, du grandaj festaj
fotografaj kongresoj.

La unua estos la XIIIu ĉiujara kunsido de «Unuiĝo
de francaj fotografartaj Societoj ».

La dua estos la XII• jarkunsido de « l'Internacia
Unuiĝo Fotografa », kiu, pro nekonsentaĵoj, ne
povis siavice tiun jaron kunveni Holandon, kaj, tial,
akceptis gastajon de Lorena fotografarta Societo.
Ii ranca kaj Internacia Unuiĝoj estos gastame akcep-
tataj de Lorena Societo de k'otografarto.

La festoj komencos la 18au de Julio kaj la ekskursoj
la 21 unu

Laŭ diversa komfortebleco de hoteloj Nancy'aj,
la ĉiupersona tagelspezo kalkuliĝos de 7 ĝis 13 fr°i.
Tiu prezo enkalkulos: ĉambron (servado kaj lurnigo),
matenmanĝon, tagmanĝon kaj vespermanĝon (biero

i aŭ vino dum tiuj du lastaj manĝadoj).
For pliaj sciigoj, sin turni al 5" Frécot, kasisto de

la Grupo Esp. Nancy'a, 35, rue Sainte-Catherine,
Nancy. (France).

esperanfaj Verkoj.
Lernolibroj, Literaturo, Propagandiloj, k. t. p.

Notubone. I 1a montritaj ciferoj estas la kosto ĉe la vendistoj. Oni devas aldoni la sendpago kian oni deziras ricevi la libro jn
poŝte.

( ian peto de sciigoj aŭ informoj estu sendota kun poâtnarko por respondo.
Kun ĉia mendo oni devas aldoni pagon de la libroj menditaj.

Nuna Statu de Esperanto en la mondo.
1 ekz. 	  0.15 fr. I 25 ekz. 	 4 00 fr 

50 ekz. 	  6.00 fr. 	 100 ekz. 	 10.00 fr.
ĉe S Y° Jean Patricot, 22, rue de la République, Lyon.

Même brochure en français, mêmes prix.
Sondilo skrapanta de M. Léger (avec 5 fig. dont deux stéréoscopiques). 1 ekz 	 0  50 fr7

chez M. le Dr Richard, à Monaco.
Tutmonda larlibro Esperantista, 232 paĝoj.

1 ekz. 	  2.00 fr. I 10 ekz 	 15 00 fr 
êe Hachette et C 1 e, Paris, kaj tenejoj en ĉiuj landoj.

Esperanta Fraziibro de I' twristo. Dua eldono.
1 ekz. 	  0.50 fr. I 12 ekz
ĉe « Lingvo Internacia », 27, boul. Arago, Paris.

Les libertaires et la Langue Internationale Esperanto.
1 ex. 	  0.10 fr. 	 Le cent 	 600 fr. (port en plus).
chez l'auteur Emile Chapelier, rue de Rome, 34, St Gilles-Bruxelles.

La Kapelo. Kanto kaj fortepiano.
Teksto de L. Zamenhof, Muziko de A. Caries, Harmoniigita de L. Bernot.

êe L. Bernot, Fontenay sous bois, près Paris.
AVIZO. - Tiu ĉi rubriko ni daŭrigos laŭ apero de novaj libroj.
La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas peti senpagan enskribon post sendo de ia presita verko. Ili povas ankoraŭ informi ninpri forgesata verko aŭ pri eraro.

La redakcio.

LA VIVADO EN PORT-ARTUR DUM LA MILITO RUSO-JAPANA, letero de tie -estanto ;
LA SUDAPRIKAJ HEREROJ ;
EVOLUCIO DE LA MONDA KOMERCADO KOMPARE KUN SCIENCAJ EI.TROVOJ DUM LAXIXE CENTJARO.

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA MONATA REVUO

LINGMO INTERNACIA
JARE : 4 frankoj. Kun literatura aldono : 6 1 ; ^ ^ frankoj.

27, Boulevard Arago, PARIS aŭ ĉe Sr ° Jos . JAMIN, 55, rue des Drapiers, BRUXELLES.

Principaux Manuels en langue francaise.
(e aux dépôts de la _Maison HACHETTE & C 1e et chez SPIN'EUX & C ie n Bruxelles.

ür<<nlmaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. DE BEAT-FRONT.

Prix 1.50 frc (port en plus.)
L /Esperanto en 10 leçons par TH. CART et M. PAGNIER. — Prix 0.75 (port en plus.)
Dictionnaire Esperanto -Français par L. DE HEALFRONT. — Prix 1,50 (port en plus)
Vocabulaire Français- Esperanto par TH. CART, M. MERCKENS et P. BERTHELO r. Prix 2.50

(port en plus.)
hernes d'application par L. bl< BEAUFRONT. — Prix 2.00 (port en plus),

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

Esperanto, door DREvES UrrTERVIJcx, Trompschool, Hilversum. 	 Prijs : f-1 : 1.50
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Ten drukker van La Belga .Sonorilo, Nieuwe Wandeling-, 4, Brugge : Het Esperanto in
tien lessen. aan fr. 0, 50.

weelbaffled

a «b'F_LGA .S0117ORILO» acceptera des annon-
glui devront satisfaire aux conditions suivantes :
Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
Emaner de personnes s'engageant à corres-

cire en Esperanto ,
ries annonces doivent être prises pour une

'nue entière.
I 1 de page annuellement fr. 8.(X)
l s » 	 » 	 » 	 » 15.00

Ai D. , era f., 2.111.10?
..... 	 .. 	 a 	 t..tro•

ESPERANTO
61.4114 Yl lS1J

— JN ER.1 ACIA o'C;.i NISMC7 —

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».
,ukus membrojn el ĉiuj landoj. 	 I'ri pli detalaj informoj

rni rekte al « T/te .Vecietar v o_t the C. C. C.» vIilwaukee.
ansin. U. S. A.

L A REVUE POLYGLOTTE

400 fr

ar Vert

oleteeirs

\iodelo de la novaj kartoj poŝtaj « Esperanto -valso »
1  grando.

1 — 0 fr. 10, 10 = 0 fr. 7.5, 50 = ;I fr.; la muzikverko meni = 2 fr

Ĉe LUCIEN BERNOT,
Fontenay-ss-Bois, (Seine) France.



PARFUMVENDILJO DE LA OPERO
PARFUMERIE DE L'OPÉRA

E. VAN VOLSOM
10, rue Neuve, .BRUXELLF..S.

SPECIALO DE PARFUMAJOJ
POR 'l'F;ATRAJ ARTISTOJ,

HAŬTRL'Ĝ1I4OJ KAJ KOLORIĜII,OJ.

Komercajoj de la firmoj: GUIIRLAIN, PIVER,

HOUAIGANT, kaj MOTIIIRON el PARIZO.
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Praktika Revuo de Komercaj Scieucoj.
Redaktita en Franca lingvo sub la dirckcio de

Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naü monatoj, de la
15a de Oktobro ĝis la la 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

LIECGU (IJIl GE).

SPINAUX & C lE
FREMDA LIBREJO — FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour
BRUELO,

Telefono 3688  Gl 	 @_  Telefono 3688 

Libroj eldonitaj de HACHETTE & C
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale,

ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.

KORESPONDANTOJ EN ĉiuj ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

Lp PERILO DE LA AZETISTARO.
(L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.

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

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

Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ demando.
Oni korespondas en Esperanto.

* KO7VVERCeJ0

JULES BONTE
RUE DES BOUCHERS, 55

BRUGES.

Tuta aranĝigo Ade presejoj. — Fabrikado de maŝinoj
por presi. — Ĉiuj 	 specoj da literoj kaj duailoj.
— Broĉiloj per nikelfadeno, altranĉiloj, premiloj
por atlasigi, numerigiloj, inkoj, kliŝaĵoj, k. t. p.

Post peto, oni sendas, senpage, modelojn kaj prezarojo,

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

PROPAGANDA BRO AL?1tu.

( Unu ekzemplero . 	. 0 15 fr.
10 ekzempleroj

•
. 1.00 »

PREZOJ: 	20 	»	.  1.50»
50 	 » 	• • 	. 3.00 »

100 	 » 	. 5.00 »

Sin turni al Sr° L. VANDERSLEYEN,
31, nie des Pa/rioles, RRC:'.LL'LLF,S

« La Belga Sonorilo »
UN UA JARKOLEKTO•

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

Sin turni al S r° M. SEYNAEVE, 3, rue de l'Avenir,
COURT'RP£I.

LONDONO.
PENSIO POR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortajoj. Bano (varma kaj malvarma).

MODERAJ PREZOJ.

ONI I'AROLADAS KAJ KORESPONDADAS EN ESPERANTO,

ANGLA RA J FRANCA LINGVOJ.

Sinjorino O'CONNOR, Esperanto House,
St-Stephen's Sqr, Bayswater, 10.
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