Annee, N° 21.

2a Jaro, 21a Numero.
Majo 1904.

Mai 1904.

2e

Jaar, Nr 21.
Mei 1904.

GAZETO ESPERANTISTA ELIR:INTA ĈIUMONATE EX BELGUJO.

At crt5rIN
,

JOURNAL ESPÉRANTISTE BELGE
MENSUEL.

.

KOSTO DE LA JARA ABONO

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL :

fr. pour la Belgique ;
fr. pour l'étranger.
fr. (minimum) : abonnement de
protecteur.

BELGISCH }_,SPER ANTISCII
MAANDSCHRIFT.
JAARLIJKSCHE INSCHRIJVINGSPRIJS

:

2.50 fr. en Belgujo;
3.00 fr. en eksterbelgaj landoj.
5.00 fr. (almenaŭ) : protcktanta
abonanto.

Un numéro : 0.25 fr.

:

2.50 fr. voor België.;

3.00 fr. voor den vreemde.
5.00 fr. (ten minste) : inschrijving
als beschermer.

Het nummer : 0.25 fr.

Unu numero : 0.25 fr.

(1efredk-taro -- Rédacteur en chef -- Hoofdopsteller : Jos. JAMIN, 55, rue des Drapiers, Bruxelles.
C'enzuristo — Censeur -- Keurder : Lucres BLANJEAN, 53, rue (lu Collège, Ixelles Bruxelles.
Abonoj
Abonnements — Inschrijvingen : M. SEYNAEVE, 3, rue de l'Avenir, Courtrai.
Presisto -- Imprimeur — Drukker : A.-J. WITTERYCK-DELPLACE, 4, Nouvelle Promenade, Bruges.
-

—

noj, kiuj sendos al ni almenaŭ sumon da kvin frankoj, estos enskribitaj kiel protektantaj abonantoj
kaj ilia nomo estos presita en ia proksima numero.
hala jaro komencikas la 1511 de Septembro. Se oni abonas post tiu-ĉi dato, oni ricevas la jam
elirintajn n umerojn.

,

nncti qui nous enverront au moins la somme (le cinq
nl inscrites comme abonnés protecteurs et leur nom
ns un prochain numéro.
le notre Journal commence le 15 Septembre. Si l'on
prés cette date, on reçoit les numéros déjà parus.

EN HA VO.
..to.
mondo Esperantista.
Iogio.
nentoj or la Historio de
rauto ,a Belgujo.
., ttto por ŝakludantoj.

De jersonen die ons ten minste de Som van virjranken toezenden
zullen oj>geleekend worden als innschr vcns-besc'f,ermers en hun naam
zal in een aanstaande nummer gedrukt worden.
De jaargang van ons Blad begint met 7.5'n September. Indien
men zich na dien datum faal inschrijven, ontvangt men de reeds
verschenen nummers.
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PROT E ST O.
Ni legas en la lasta numero de « L'Espérantiste »
N t'Iej foren ale kaj plej energie ni protestas kontraŭ la rajto, kiun ĵus arogis al si -- kaj mai;'aŭ la
dabeble konttraŭa respondo de Dr° Zamenhof
unu ĵurnalo, kiu pretendas servi al nia afero en Ameriko.
kaj s ub nenia preteksto, havas la rajton ŝanĝi slsteme la alfabeton de Esperanto. La hom o' , kiu
t n faras, eer te meritas la nomon « reformisto », sed per la fakto mem iri perdas la nomon « Esperantisto »,
r ^; i disiĝas 1e ĉiuj akceptantaj kaj vastigantaj la regulan Esperanton.
l'lie ni diro s, ke peti pri konsilo Dron Zamenhof, ricevi de li tiun ĉi respondon : « sed se vi dezirus
al tute ref ormita, tio ĉi estus tre danĝera, tre danĝera paŝo, kiu baldaŭ distali,^us nian
rsadi per alf
aarl (zf erop » , por neniel atenti al ĝi, tio ĉi estas insulti la majstron kaj rebate ĉiujn verajn Esperan-

Esperantista Studenta Grupo. Sidejo : Hôtel des N

-

taires, rue des Boutiques, Gento (Gand, Gel
Prezidanto : S ro M. Seynaeve, sekretario : Sr° w
de Bic, 128, chaussée de Courtrai, Gand.

ruĝa Esperantista Grupo. Sidejo : Bruĝo (Brug
Brugge). Prezidanto : S r " A. J. Witteryck, sek
tario : Sro Lekeu, 49 rue Wallonne.
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Poliglota Klubo en Bruselo, Esperantista Sekcio.
Sidejo : Hôtel Ravenstein, rue Ravenstein, 3.
Prezidanto : S r° Jos. Jamin, Sekretario Sr°
L. Blanjean.
Antverpena grupo Esperantista. A. G. E. Sidejo :
Taverne Royale, Place Verte, 39. Prezidanto :
Sro Ray. van 1blelckebeke; Sekretarioj, L. Jamin kaj F. Dupont.
Kunvenoj êiumarde je la 8 1 ? Ç horo.
Esperantista Katolik Universitata Grupo E. K. G.
Sidejo : Loveno. Sekretario : P. Mattelaer; 3,
place de l'Université, Louvain.
Esperantista Lovena Grupo. Sidejo: Taverne St Jean.
Café Monico, rue de Diest. (Louvain, Leuven).
Prezidanto Sro 1?dm. Vandieren. Sekretario
S ro R. Dekeyser.
T/irina Sekcio • Sekretariino, Frino Cl. Nythals.

2 ° Jaar,

Majo 1904.

ESPERANTISCHE BLADEN.

Lingvo Internacia, fr. 4.()) par an (-1.00 fr. 's jaars). Mt_ PAUL DE IirNGYEL à Szckszárd, Hongrie.
L'Espérantiste, revue officielle de la Société française pour la propagation de l'Espéranto, 20 pages (format 15 x 20) de texte ■ speranto -Français, 8 pages de couverture, correspondance internationale en
Esperanto gratuite pour les abonnés. 3.50 fr. par an (3.50 '.r taai s) 4.00 francs avec inscription à la
Société (4.00/r. loet: aanneming in de Maatschapp j.) Administration de l'Espérantiste à Louviel
(Eure) France.
Societo por Internacia) Rilatol (S. I. R.), fr. 3.00 par an (..00 f r. 's jaars) ; avec l'organe de la Société
(roet liet orgaan der Maatschappij)« Lingvo Internacia » fr. 6.00 par an (6.00 Jr. '.r jaars) `,It_ PAUL Fttvrc•
TIER, 27, boulevard Arago, Paris.
M,.
PAUL, DE LENGYnE, à Szekszâr
Literatura Biblioteko de Lingvo Internacia, fr. 2.50 par an (2.50 fr. 's jaars)
Hongrie.
Rondiranto, fr. 4.00 par an (4.00 _fr. 's jaars) 1Ir Cl.. I' . C) REŝKOV, Plovdiv, Bulgarie & L. COGeN, 61 rue d
Rémouleurs, Gand.
La Holanda Pioniro, fr. 3.00 par an (.].00 fr. 's jaars) 11.f r DREVnb UrrTEItuIJK, Hilversum, Holland.
Bohema Esperantisto, fr. 3.50 par an (3.50 fr. 's jaars) Mr Ĉr,JKA, Th. Bystrice-Hostyn, Moravie-Autriche.
L'Espérantista, fr. 4.00 par an (1.00 fr. 's jaars) Grafo ALBI;r.T GALLOIS, Riolunato, prov. de Modena, Italie
La Svisa Espero, fr. 2.50 par an (2.5O fr. 's jaars) M r TH. RENARD, 6, rue du Vieux Collège, Genève, Suisse
Antaŭen Esperantistoj ! 0,150 Livroj = fr. 3,00 par an (3,00 f r. 's jaars) I\J r ANT. ALVARADO, str. Lartiga
106n Lima, Pérou.
Cino Esperantista, gratuit au Chili (kosteloos in t.lrilit) M r Luis E. SEPULVrna Ct'ADRA, cas. 1989, Santiago,
Chili.
La Suno Hispana, fr. 3.00 par an (3.00 fr. 's jaars) 117r Auo. JI l Nez LoIRa 5, Corona, Valencia, Espagne.
The Esperantist, fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars), M r H. BoL1\-oBROKU MunrE, 41, Outer Temple, W.
London, England & M. SnYNAE,vn, 3, rue de l'Avenir, Courtrai. Un numero : 40. Cinés.
La Juna Esperantisto, 2.(X)fr. par an (2.00 fr. 's jaars). M` 1I. HODT.E,R, 9 avenue des Vollandes, Genève, Suis:.
Internacia Scienca Revuo, fr. 7.(X) par an (7.00 fr. 's jaars), IIAenETTn & Cie, 79, Bd St Germain, Paris.
Espero Katolika, fr. 2.50 par an (2.30 f r.'s jaars), M. BARBOT-BERRUER, 72, rue des Halles, Tours (trance
& M. MATTI LAER, 3, place de l'Université, Louvain.
Esperantistische Mitteilungen, fr. 2.00 par an (2.00 Jr. 's jaars). M. BoREL, Prinzenstrasse, 95, Berlin.
Revuo Internacia de Stenografio, fr. 3.00 par an (J.00 fr. 's jaars). DREvI;s U ITTERDIJK, Tulpstraat, ï 1,
Hilversum (Holland).
Revuo Universala, fr. 4.0(:) par aft (4.00 fr. 's jaars), M. EMILE GASSI, 71, rue Michelet, Le Havre (France). •
La Meksika Lumturo, fr. 3,00 par an (.x,00 fr. 's jaars), Dru A. VARGAS, Santa Rosa Necoxtla (Ver.) Mexiqu

Esperantist4 grilpoj en Bt1guj o.
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Esperantista Grupo' en Lief;o. Prezidanto : j.
Heznptinne, Sekretarioj : G. Sloutzky, i
Renoz, .10, Liége kaj R. Ficher.
Esperantista Grupo en Meĥleno., Prezidanto Sr" 1 ^
Peteghem ; Sekretario : L. Vau Est, rue
Dame, Malines (Mechelen).

Esperantista Grupo en Gilly. Provizora sekrt tart..
S r " Fr. Roelandt, Gi11^T- Sart Allet.
-

Universitato Popola en St Gilles (Bruselo) Esperantlt►l$
Sekcio. Sidejo : rue du Fort, 80. St Gilles-Brume
les. Provizora sekretario : SE" L. Christiaenrt

Protestation.

Protest.

tous lisons da ns le dernier numéro de ((l'Espérantiste »
ous protest ans de la façon la plus formelle et la plus
•tergique contre le droit que vient de s'arroger
et malgré la
hvNxe indribitab lament contraire du Dr Zamenhof - un organe
,,,I prétend servi r notre cause en Amérique.
Personne, et s DUS aucun prétexte, 'n'a le droit de changer
^Ihnaliquemenf l'alphabet de l'Esperanto. Celui qui le fait
-•frite f. coup .s r le nom de réformiste, mais perd par le fait
')
-.1 mc celui d'Es tpérantiste,
puisqu'il se sépare de tous ceux qui
, i 'rptent et pro agent l'Bsperanto régulier.
1►r plus, consul ter le D'' Zamenhof, en recevoir cette réponse:
-

• .

)

'

_ail si vous desuiez imprimer avec un alphabet tout réforme',
refait un pas t -ès dangereux, très dangereux, qui amènerait
•v N/^rt la r linie de toute notre cause », pour n'en tenir aucun
•mI)tc, c'est ins liter le maître et par ricochet tous les vrais

,

1.p runtistcs ; c' est montrer aussi qu'on est plus attaché à ses

Lflj lezen in hel laatste nummer van L'Espér•antiste :
« Wij protesteeren op de uitdnikkel fikste erf krachtzate wijze
tegen hel recht dal een orgaan, zich aanmatigt - en niettegenstaande het ontwijfelbaar tegenovergesteld antwoord van den

L)r Zamenhof, - dal beweert onze waak le dienen in :lmerik t.

.Vierhand, en onder geen voorwendsel, /leeft liet recht hef sperantzsch alphabet stelselmatig te veranderen. Deze die het doet
verdient zekerlijk den naam van hervormer, maar verliest door het
feit zelf dezen van Esperantist, vermils hij zich afscheidt van ai
dezen die het reçelmatig Esperanto aanvaarden en verspreiden.
7'e meer, Dr Zamenhof raadplegen, van hem dit antwoord ontvangen : « maar indien gij wenschtet te drukken niet een gansch
hervormd alphabet, het ware een zeer gevaarlijke, zeer gevaarlijke stap, die welhaast den val van gansch onze zaak zou
teweegbrengen », om er geene rekenins; van le houden, 't is den

meester beleedigen, en meteen al de ware Esperantisten ; 't is ook

94

Nf

LA BELGA SONORILO.

LA BELGA SONORILO.

tistojn ; tio ĉi ankaŭ estas montri, ke oni amas pli multe siajn ideojn, siajn preferojn ol la aferon mem, al
kiu oni pretendas servi. »

L.

r^itlattto ; S r° Hans Wulko, sekretario, Sdgerstrasse 3a 31 en Munĥeno (Munich) kaj S r0 Erh. von Stroroer,
rIiMto. Mia grupo fondikis en Brunsvigo, la « Klubo Esperautista Bruusviga » kies prezidauto estas
Wallon kaj kia sekretario S:'° I Schuck, Thomasstrasse, 16, Brunsvigo (Brunswick).
!'iuj novaj grupoj estas la unua rezultato de la fortika agemo de niaj germanaj samideanoj kaj ni devas
t• aplaŭdi iliajn penojn kaj ilian sindonecon.
iu ĵurnalo raportas pri parolado kiun faris S''° C. Walz, poŝtoficisto en Tsingtaŭ (Kiaŭtschu), tio estas
en la malproksima Orienta Azio; la parolado havis bonan aŭdantaron kaj vera intereso pri Esperanto
Iĝis en la nova Azia Kolonio.
Tiel kiel ni en Belgujo, « Esperantaj sciigoj » bedaŭras la kritikojn de la ĵurnalistoj kiuj skribas artikolojn
rï lsperanto tute ne aŭ nesufiée konantaj nian aferon; ankoraŭ ĝi bedaŭras la ŝanĝojn en la reguloj
*l itajn senprave de tro varmega Germana Esperantisto. La homoj, jurnalistoj kaj novamautuloj, estas kaj
Ltus ĉiam similaj en ĉiuj landoj !
•

DB BEAUPRONT.

La opinion de S r° de Beaufront ni aprobas tute.
Antaŭe, ni jam kontraŭbatalis la ŝanĝojn, kiujn kelkaj samideanoj intencis enkonduki en Esperanton.
Pli ol frue ni forĵetas, sen antaŭa ekzameno, ĉian novaĵon prezentitan koncerne la lingvon internacian.
Ni okupas nin nur pri propagando kaj ni sekvas religie la principojn starigitajn de Doktoro Zamenhof.
Estonte, ni ne raportos plu pri la agoj de tiuj, kiuj nerespektas la regulojn akceptitajn de ĉiuj, kiuj
bataladas kuraĝe de multaj jaroj por nia afero.
Cetere, oni estas amiko de Esperanto, oni estas indiferentulo pri la efektivigo de tiu bela elpenso aŭ
oni estas kontraŭulo de ĝi. Al tiuj lastaj apartenas la homoj kiuj anstataŭ laboradi por la disvastigado
de la lingvo perdas ŝatindan tempon por kritiki aŭ malbele aliformigi ĝin sen vera motivo.
Nu ! ni forlasu ilin voje, sen bedaŭroj, kaj antaŭen I

.

•

LA REDAKCIO.

v~r a ta Xondo C'speranfisfa.
Dum la pasinta monato, de Germanujo ni ricevis du novajn librojn. La mina estis « Vollstindiges
Lehrbuch der Esperanto-Sprache » traduko de la tre konata libro de Sr" Cart, « L'Esperanto en dix leçons »;
la tradukinto, S r ° Borel, aldonis al la originala verko kelkajn literaturajojn, prozaĵojn kaj poeziojn. La
dua estas « Wdrterbuch Deutsch-Esperanto » vortaro German-Esperanto verkita sub la redakcio de
Doktoro Zamenhof (la Germanoj ortografiigas Samenhof) de Sr0J Hermann Jiirgensen kaj M. Pag nier. La
vortaro estas tre plena ĉar ĝi enhavas pli ol dekses mil vortojn. Tiuj libroj ambaŭ promesas alkonduki al
nia Ideo multe da novaj lernantoj en ĉiuj landoj kie oni parolas la Germanan lingvon.
Nia kunfrato, la ĵurnalo « Esperantaj sciigoj » ankaŭ helpos multe la propagandon. Gia duobla numero
2f1 kaj 3a sciigas ekziston de la « Esperautista Grupo Munhena » ; kia estraro estas : S r° L. E. Meier,
-

idées, à ses préférences .• qu'à la cause même qu'on prétend
servir. »
L. Di;

BEAUFRON'r.

Nous partageons pleinement la manière de voir de M. de
Beaufront. Antérieurement déjà nous avons protesté contre
les changements que certains partisans voulaient introduire
dans l'Esperanto. Plus que jamais nous rejetons d'emblée
toute innovation présentée au sujet de la langue internationale. Nous ne nous occupons que de propagande et nous respectons religieusement les principes établis par le Docteur
Zamenhof. Dorénavant, nous ne mentionnerons plus les actes
de ceux qui s'écartent des règles admises par les hommes qui
luttent vaillamment depuis des années pour notre cause.
D'ailleurs, on est ami de l'Esperanto, on est indifférent à la
réalisation de cette belle oeuvre ou on en est adversaire. Au
nombre de ces derniers doivent être rangés ceux qui, au lieu
de se livrer à la diffusion de la langue, perdent un temps précieux à la critiquer, à la modifier ou à la défigurer sans motif.
Eh bien ! ceux-là, nous les abandonnons en route, sans
regrets. K,n avant !

LA RÉDACTION.

toonen dat men meer gehecht is aan zijne gedachten,. aan zijne
voorkeuren, dan aan de zaak zelve, welke men beweert te dienen.»
L. DF

I EAUFROxr.

Wij deelen ,ansclzelijk de zienswijze van M. de Beaufront.
Voortijds reeds zijn wij opgekomen tegen de veranderingen welke
zekere aanhangers wilden invoeren in hel Esperanto. _lieer dan
ooit verwerpen wij ineens alle voorgestelde vernieuwing op hel
onderwerp der wedcr•landsche taal. IVij houden ons slechts bezig
verspreiding en wij eerbiedigen getrouweli 'k de .grondregels
vastgesteld door Dokfoor Zamenhof. Voortaan zullen wij geen
gevate, meer naaken van de daden van dezen die afwijken van de
regelen, aangenomen door mannen die moedig sedert Jaren strijden
vvor onze zaak.
Ten andere, men is vriend van het Esperanto, men is onverschillig aan de verzcezentl king van dit schoone werk, of men is er
tegenstrever van. Tol liet gelai dezer laatsten moeten dezen gerangschikt worden die, in plaats van zich te leveren aan de versprei ding der taal, een koslelijken tijd verliezen met ze te beoordeelen,
ze te wijzigen of te misvormen zonder reden.
Ehwel ! dezen zielas, wij laten ze op den weg, zonder sŝpijl.
Vooruit !
DE OPSTELRAAf).

A travers le monde Espérantiste.

Dwars door de Esperantische Wereld.

C'est d'Allemagne que, le mois passé, nous avons reçu deux
nouveaux livres. Le premier est une traduction du livre bien
connu de M. Cart, « L'Esperanto en 10 leçons »; le traducteur,
M. Borel, a ajouté à l'eeuvre originale quelques morceaux
littéraires, prose et poésie. Le second est un dictionnaire
Allemand-Esperanto composé sous la rédaction du Docteur
Pagnier.
e
"rm
nier. L
e n et M. Pa
Le
ZIV I H rntann
.^^
Zamenhof
par
J
nens
Ju
P
est très complet car il contient plus de seize mille
mots. Ces livres promettent l'un et l'autre d'amener à notre
idée beaucoup de néophites dans les pays où se parle l'allemand.
Notre confrère, le journal « Esperantistische Mitteilungen »
aidera aussi beaucoup la propagande. Son double numéro 2
et :3 nous apprend l'existence du groupe espérantiste de
Munich. Un autre groupe s'est fondé à Brunswick sous le titre

't Is uit Duitschland, dat wij, verleden maand, twee nieuwe
boeken ontvangen hebben. Het eerste is eene vertaling van hel
welgekend boek van M. Cari «L'Rsperanto en 10 legons» ; de
vertaler, M. Borel, Izeefl hij liet oorspronkelijk werk eenige letterkundige _ stukjes, proza en dicht, gevoegd. (lel tweede is een
Duitscic Esperantisch woordenboek, samengesteld, onder de redez k
i vaden
T)o k
r Zamenhof;
i evan
dei
tvo
a enzl
zo
e HH. Hermann
f`, door de
Jilrgensen en M. Dagnier. Het woordenboek is zeer volledig want
het behelst meer dan zestien duizend woorden. Deze boeken, latt
eene en het andere, beloven veel nieuwelingen aan onze zaak bij le
brengen in de landen, waar Duitsch gesproken wordt.
Onze medebroeder, liet blad «Esperantistische tllitteilungen»
zal ook veel aan de propaganda helpen. Zijn dubbel nummer
2 en 3 bericht ons het bestaan van de Esperantische groep vair
Munchen. Een andere kring zs• gesticht te Brunswick onder den
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* *
i.at scienca mondo uzas pli kaj pli Esperanton por disvastigi ĝiajn raportojn kaj novaĵojn en ĉiuj landoj.
■tn la « Internacia Scienca Revuo » kies dua kaj tria numeroj estas tiel interesaj kiel la unua, ni ricevis
IBulletin du Musée Océanographique de Monaco » (Bulteno de la Oceanografia Muzeo de Monako)
tu, en sia oka numero (10" de aprilo 1904) enhavas priskribon de nova sondilo skrapanta de S r° M. Léger.
interesa verko estas skribita France kaj Esperante; unu broŝureto eldonita de la Grupo Esperautista
'∎ lonako enhavas aparte la tekston Esperantan kaj estas tre bona propagandilo. Ni gratulas la direkcio
la Muzeo pri ĝia bela iniciatio kaj la. Monaka grupo pri la fruktoplena rezultato kiun ĝi atingis.
Ni ankoraŭ ricevis broŝuron tute skribitau Esperante titolitan « Raporto hidrologia kaj medicina pri la
Iertuatla ŝlimbanejo de Saint - Amand-les-eaux » de D rO II. Thiroux kies tradukon faris Dro Paul Rodet.
Ni esperas ke tiu broŝuro konigos la banejon de Saint-Amand-les-eaux en nombraj lokoj kie nur Esperanto
povas konigi ĝin; tielaj sciigoj, pli ol aliaj, meritas certe atenton de niaj amikoj.
* **
1,a Angla ĵurnalo « The Esperantist » kiu estas ĉiam tre interesa, publikigas rakonton pri la vojaĝo de
4t Club Espérantiste. Ces nouveaux groupe, dont nous don -

*on. les comités dans le texte esperanto, sont le premier
flioultat de l'activité nourrie de nos partisans allemands et
0x.1ut devons applaudir de tout cœur à leurs efforts et à leur'
ilévottement. Ce journal rend compte d'une conférence qu'a
4Itc M. C. Walz, fonctionnaire des postes, à Tsingtaŭ
glaíttschu), c'est a dire en Asie Orientale ; la conférence eut
n bon auditoire et un véritable intérêt pour l'Esperanto s'est
•'filé dans cette colonie Asiatique.
te même qu'en Belgique, « Esperantistische Mitteilungen »
s grrtte les critiques de Messieurs les journalistes qui écri. eut des articles au sujet de l'Esperanto ne connaissant pas la
i'r*fion ou la connaissant insuffisamment ; il regrette aussi
tinngements aux règles faites sans droit par un Espéranalletnand trop bouillant. Les hommes, journalistes et
tours, sont et seront toujours les mêmes dans tous les
•,

**
1.e monde scientifique emploie de plus en plus l'Esperanto
augmenter ses rapports et propager ses nouveautés dans
les pays. Outre la Revue Scientifique Internationale dont
.•uxième et le troisième numéros sont aussi intéressants
•r premier, nous avons reçu le Bulletin du Musée Océanoitique de Monaco qui, dans son numéro 8 (avril 1904) conla description d'un nouveau sondeur à drague de
t Léger. Ce travail intéressant est écrit en français et en
tanto ; une petite brochure, éditée par le groupe Espérai>
de Monaco, contient, en tiré à part, le texte Esperanto
s' trouve être un excellent livre de propagande. Nous félici•1ta la direction du Musée pour sa belle initiative et le groupe
- !Monaco pour le résultat fécond qu'il a atteint.
avons encore reçu une brochure entièrement écrite
.peranto intitulée : Examen, hydrologique et médical de
' lissemen de bains de boue thermale de Saint-Amand'..x. du D H. Thiroux dont le docteur Paul Rodet a fait
luctio . Nous espérons
que brochure
1 cette
b ochure fera conles bains de Saint-Amand-les-eaux dans les nombreux
tx où seul l'Esperanto peut les faire connaître ; de telles
stations, plus que d'autres, méritent certes l'attention de
,

^

***
Le journal anglais o The Esperantist » qui est toujours très
Ottemant, publie le récit du voyage de M. H. Bolingbroke

titel van Esperantische Club. Deze nieuwe groepen, waarvan wij
de besturen in den Esperantischen tekst mededeelen, zijn het
eerste gevolg van de vlijlzge werkzaamheid onzer Duilsclze aanhangers en wij snoeten uit ganscher harte hunne pogingen en hunne
verkleefdheid toejuichen. Dil blad geeft verslag van eene voordrachi, welke M. C'. JValz, postbediende, gedaan heeft te I ringlaü
(hiaülschu) : 'l is le welgen in Oost-Azië. De voordracht had een
talrijk gehoor, en een waar belang voor het Esperanto is in deze
Aziatiscfze colonie opgewekt.
7.ovals inz België betreurt de «Esperantisti-sclze lllelteilungen »
de beoordeelingen van de Heeren dagbladschrijvers, die artikelen
schrijven over hel Esperanto, de kwestie niet kennende of ze niet
genoegzaam kennzende; hij betreurt ook de veranderingen aan de
regels, zonder recht gedaan door een Duitschen te vurigen
Esperantist. De mannen, dagbladschrijvers en vernieuwers, zin
en zullen altijd de zelfde zijn in alle landen !
*
**
De wetenschappelijke wereld gebruikt meer en meer hel Esperanto om hare betrekkingen te vermeerderen en hale nieuwigheden
in alle landen te verspreiden. Ruilen de « Revue Scientifique
Internationale,» wiens tweede en derde nummer zoo belangrijk
zijn als het eerste, hebben wij ontvangen hel « Bulletin du AÍusée
Océanographique de :Monaco» dal, in zijn•nummer S (April 1104)
de besi'hr•ijving bevat van een niernoen peiler met baggernel van
1v 11. Léger. Dit belangrijk werk is geschreven in liet Fransch
en liet Esperanto ; een klein vlugschrift, uitgegeven door de
Esperantische groep van _Monaco behelst, in afzonderlijken druk,
den Esperantrsclren tekst en bewijst een uitmuntend propagandaboek te zijn. Wij wensclzen het bestuur van hel Museum geluk met
zone werkzaamheid, en de groep van Monaco met den vruchtbaren
uitslag welken hij bereikt heelt.
Wij hebben nog eeuw brochuur ontvanggen, gansch in het Esperanto geschreven, getiteld : Water- en geneeskundig onderzoek van
het z.'armhronsli k badgesticht van .Sint-Amand-les-eaux van
Dr H. 7h/'roux,waarvan
waarvan de Paul Rodel eene vertaling
gemaakt heeft. Wij hopen dat deze brochuur de baden van SaintAmand-les-eaux zal doen kennen in talrijke middens waar alleen
het Esperanto ze kan doen kennen ; zulke inlichtingen, meer dan
andere, verdienen zekerlijk de aandacht onzer vrienden.
*
**
liet Engelsch blad « The Esperantist » dat altijd zeer belangrijk is, geeft het verhaal van de reis van M. 11. Bolingbr oke
-
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1►t1 jurnaloj « La Tribune de Genève » kaj « L'Ecolier Genèvois » (La Geneva lernanto) alportas al ni
bonajn artikolojn de Sr° Edmond Privat. Inter aliaj sciigoj, ili raportas pri parolado sukcese farita de
Cart en Genève kaj pri nova kurso, la dua, ĉe « L'Union Chrétienne ». (La Kristana Unuigo). Niaj
isaj amikoj daŭrigas feliĉe sian fruktodonan agon kaj la plej junaj ne estas la malpli sindonaj.
« El Diaro » ĵurnalo de Chiclavo (Perujo) sciigas ke Sr° G Abrill, ĝenerala Sekretario de la Komerca
r►ti tituto, tie instruas lingvon Esperanton.

Sr° H. Bolingbroke 1bludie tra Francujo dum la libertempo de lasta Pasko. La plej kora entuziasnio regis
ĉie kaj la longa raporto de la vojaĝinto detale sciigas la facilecon de la interparolado kaj la rezultatojn
de tiuj vizitoj. Nia samideano raportas ke neniam li havis malfacilecon kompreni la Francojn parolantajn
Esperante. Tamen, unufoje, frazon, mem inalrapide ripetitan li ne komprenis ŝerce, la Franco provis
paroli Angle ! Ni citu la rakonton : « Je vespermanĝo tre ŝerca okazo multe ridigis nin. Ni kunparolis en
« la Hotelo (en Beaune) ĉiam en Esperanto, sed, subite, oni diris frazon kiun mi tute ne povis kompreni.
« Eĉ je la dua fojo la afero estis nekomprenebla. Fine mi sciiĝis ke la nekonataj vortoj estis en la Angla
« lingvo ! Jen interesa fakto por tiuj, kiuj kredas, ke la malfacila Angla lingvo devas esti uzata por
« ŝlosillingvo. »
La « Petit Calaisien » 6an de aprilo raportas ankoraŭ ke Angla samideano, Sr° C. Reeve, kiu ne konas unu
Francan vorton, vizitis niajn amikojn de la tiea grupo, kaj ĉiuj, kiuj parolis kun li, estis mirigitaj pri la
facileco kaj la klareco de la lingvo.
()ni neniam ripetos sufiĉe : Esperanto permesas ne zorgi pri la malsimileco de la akcento, almenaŭ dum
la unuaj interparoladoj. Iom post iom oni akiras facile internacian akcenton; persone ni konstatis tion ĉe
Ruso kaj Bulgaro, niaj Francaj amikoj povis tion konstati same ĉe Angloj.

La unuan registron de la donacoj por la loterio organizita en Lyon sub la gracia direktado de Frai"ilino
Zabilon d'Her ĵus ni ricevas. La nombro de la lotaĵoj ĝis nun promesitaj aŭ senditaj estas kvarcent kvardek
*mû. Kompreneble ni ne povas publiki tiun registron pro longo ĝia. « La Belga Sonorilo » ankoraŭ sendis
IOtujojn kaj ni esperas ke la Belgaj Esperantistoj intencos partopreni plenkore, per sendo da lotaĵoj aŭ
ver aĉeto da lotbileto, al tiu bonfaranta ago ; oni memoriĝos ke la loterio celas disvatigadon de Esperanto
te la blinduloj. Tiuj-ĉi baldaŭ havos specialan ĵurnalon Esperantan, presigotan per literoj Braille. La
a
utronaro kalkulas Germnajn,
Anglajn, Prancajn, Svedajn, Italajn, Aŭstrajn, Svisajn kaj Hispanajn
t ►liudulojn. Estos Sr° Th. Cart, kies tuŝanta sento de patra dankeco estas farinta lin la grandan propaganulon ĉe la blinduloj, kiu provizore direktos la ĵurnalon. La entrepreno estas nobla kaj laŭdinda; ni deziras
t. tiun grandan sukceson por tiu ĵurnalo, kies unua nume ro aperos la proksiman monaton.
l,tt personaj kiuj konas blindulojn iajn kiuj estas kapablaj lerni Esperanton povas skribi al la redakcio ;
ni sciigos la rimedojn la plej ditinitajn por facile plenumi ilian deziron.

* •• *
Kelkaj ĵurnaloj tre favore akceptis artikolojn pri Esperanto.... en alilando. Ni ricevis « L'Echo de la
Timbrologie » kiu enhavas tre bonan artikolon de Sr° Joseph Delfour pri la lastaj libroj kaj novaj ĵurnaloj.
La sindona membro de la komitato de la S. f. p. E. donas difinon de Esperanto kiu multe plaĉas al ni :
« Grandega arbo, kies larĝaj brakoj kaj densa foliaro kovras la mondon, kaj kiu streĉas en infero siajn
« fruktigantajn radikojn. » La « Revue de l'Esperanto » Esperanta paĝo de la ĵurnalo « Le Cicerone »
sciigas ke la grupo de Boulogne s / mer organizos, dum la Pentekostaj festoj, kunvenon por ĉiuj fremdaj
Esperantistoj. Por la Belgaj samideanoj niaj estas okazon viziti tiun havenon kaj tie renkonti sindonajn
kunbatalantojn; sin turni, por detaloj, al Sr° Michaux, prezidanto de l' Grupo, 26, rue Wissocq en Boulogne
s?mer.
Mudie en France pendant les vacances de Pâques. Le plus
cordial enthousiasme a régné partout et le long compte-rendu
du voyageur détaille la facilité d'interlocution et les résultat~
de ces visites. Notre partisan nous fait savoir que jamais il
n'eut de difficulté pour comprendre les français parlant Esperanto. Cependant une seule fois une phrase, même lentement
répétée, ne fut pas comprise par lui..., en plaisantant, le français
avait essayé de parler anglais I
Citons le récit même : At (limier a vert' amusing occurence
caused much laughter. In the Hotel we always spoke Esperanto, but suddenly sotneone said a phrase I could not undcrstand. Even the second time it was incomprehensible.
Finally, I learned that the unrecognised words had been said
in English ! Herc is an interesting faet for those who think
that the diflicult English language must he used for a key
language.
Le « Petit Calaisien » tin 6 avril nous apprend encore qu'un
adepte anglais, M. C. Reeve, qui ne connaît pas un mot de
français, a visité nos amis Diu groupe local, et ceux qui ont
parlé avec lui, ont été émerveillés de la facilité et de la clarté
de la langue.
On ne le répétera jamais assez : l'Esperanto permet de
négliger la différence d'accent, au moins pendant les premières
conversations. Peu à peu on acquiert facilement un accent
international ; personnellement je l'ai constaté chez un Russe
et chez un Bulgare ; nos amis français ont pu le constater de
même chez des Anglais.
* **
Quelques journaux ont accueilli très favorablement des
articles sur l'Esperanto à l'étranger. Nous avons reçu
L'Echo de la Timbrologie qui contient un très bon article de
M. Joseph Delfour au sujet des derniers livres et des nouveaux
journaux. I fe dévoué membre du Comité de la S. f. p. E. a
donné une définition de l'Esperanto qui nous plaît beaucoup :
« Un arbre gigantesque dont les larges bras et le feuillage
« épais couvrent le monde et qui attache Cians l'enfer ses
« fécondes racines. »
gue
La « Revue de l'Esperanto »^
a g epage
consacrée à la
langue
dans le journal « Le Cicerone » annonce que le groupe de
Boulogne situer organise, pendant les fêtes de la Pentecôte, une
réunion pour tous les Espérantistes étrangers. Pour nos
adeptes belges c'est une occasion de visiter ce port et d'y rencontrer de dévoués compagnons de lutte ; s'adresser pour tous
détails à M. Michaux, président du groupe, 26, rue Wissocq, à
Boulogne s 'mer.

eekralogio.
Ni devas sciigi al niaj samideanoj funebran novajon : morton de Lia kanonika moko I1lichiels,
honora prezidanto de la Esperantista grupo en
.Mehleno (I11alines).
1►ank' al lia allogo kaj al liaj agadoj, Esperanto
ris etc la ĉefepiskopa urbo gravajn progresojn.
Tiel konata ĉe la multinstruita mondo pro sia alta
iencemo kaj sia nelacebla kuraĝo, li estis la
t•ntra movilo de nia granda entreprenado en

Jludie in Fi•azzkrijkbinsl de Paas•chverlofclagen. De hartelijkste
geestdrift heeft overal geheerst/rt, en het lang verslag van den
reiziger bespiceki het gemak van onderlinge z'ert'taan!aarheid en
de uitslagen van deze bezoeken. Onze aan/ranger laat ons weten
dat hij nooit moeilijkheid had om de Fran.scIten te verstaan die
Esperanto spraken.
Nochtans een enkele keer, één volzin, zelfs lan;zaam herhaald,
werd door hem niet verstaan... de Fransclzman bad, schertsende,
beproefd om. Engelsclr le spreken!

Deux journaux, « La Tribune de Genève o et « L'Ecolicr
ulvois» nous apportent de très bons articles de M. Edmond
ivat. Entre autres informations, ils donnent le compte-rendu
ne conférence faite avec succès par M. Cart a l'Union
rétienne. Nos amis suisses continuent avec bonheur leur
flou féconde et les plus jeunes ne sont pas ies moins dévoués.
.. El I)iaro », journal de Chiclayo (Pérou) annonce que
1►1 G. Abrill, secrétaire général de l'Institut commercial, y
enseigne l'Esperanto.

(/,ie hiernevens den Engelschen tekst van het verhaal.)
De « Petit. Calaisien » van hn April bericht ons ook dal ecu
Engelsche aart/zanges, M. C. Reeve, die geen woord Planset, kent,
onze vrienden van de plaatselijke groep bezocht heeft, en dezen
die met /rem gesproken hebben, waren verwonderd over het gemak
en de kleiarbeid der taal.
<11en zal <ret nooit genoeg herhalen : het Esperanto laat toe lu '
verschil van klemloon te verwaarloozen, minstens bij de eens,'
gesprekken. Allen skens verkrijgt men gemakkelijk een wederlandschen longval ; ik heb het persoonlijk beslaligd bij eereen Rus en
bij celren Bulgaar, onze Fransche vrienden hebben het insgelijks
kunnen beslatigen bij Engelschen.

* r•

Eenige bladen hebben zeer goedgunstige artikelen aanvaard over
het Esperanto... in den vreemde. 14/j hebben ontvangen u L'Ec/zo
de la Timbrologie » die een zeer goed artikel van J1. Joseph Delfour
bevat, nopens de laatste hoeken en nieuwe dagbladen. Hel verkleefde lid van het bestuur der S. f. p. E. heeft eene bepaling van
het Esperanto gegeven, die ons veel aanstaat : «Een overgrools
boom wiens lange takken en hel dik gebladerte de wereld bedekken
en die in de hel z jne vruchtbare wortelen vest. »
De « Revue de l'Es j5eranlo » bladzijde gewijd aan de taal in hel
az
van Boulogne
blad
tael« e Czce
Cicerone»
vue meldt
lat dat c groep,
r
zzee.
dz
binst de !'i.'nksterfeesten, eerre vergadering belegt voor alle vreemde
Esperantisten. f7oor onze Belgische aanhangers zs bel cent
gelegenheid om deze haven te bezoeken en er verkleefde strijdmaten
te ontmoeten ; voor alle bijzonderheden, zich le wenden lof
M. Michaux, voorzitter der groep, 26, Rue Wissocq, te Boulogne
a. zec.
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Lit première liste des dons reçus pour la loterie organisée

1lcllleno, entreprenado jam kronita per belaj kaj

gravaj rezultatoj, kvankam ĝi estas nove enkondukita tien.
Ni salutu lin, unu el tiuj, kiuj alportis ŝtonon al
tiu vasta monurnento kiu celas kaj ĉirkaŭprenas la
tutan mondon kaj kunligos iam ĉiujn popolojn per
integrala akcepto de la helpanta lingvo Esperanto.
Ni prezentas la kondolencojn de la Belga Esperantistaro al tiuj, kiuj ploras hodiaŭ pri li.
Jos. JAMIN.
Twee bladen : «La tribune de Genève» en «L'Ecolier Genèvois»
brengen ons zeer goede art/kas van M. Edmond Priva/. Onder
andere inlichtingen, geven zij hel verslag eereer voordracht, met
bijval gegeven door J Cari, aan de Union Chrétienne.
Onze 7,witsersclre vrienden doen mei gehik &tune m uet/Mare
werking voort elf de jongsten zijn de minst verkleefden niet.
«El Diaro », dagblad van Clziclavo (Perme), meldt dal
M. G..ahrill, algemeen schrijver van hel handelsgesticht, er liet
Esperanlo onderwijst.
•

** *

De cc/sic lijst der giften, ontvangen voor de loterij, ingericht
noue la gracieuse direction de Mademoiselle Zabilon d'Her
onder hel minzame bestuur van JJejurjer Zabilon d'Her, is
huent de nous parvenir I,e nombre des lots promis ou envoyés
ons toegekomen. fret gelai der lot nu loe beloofde of ingezonden
luotqu'ici est de 449. Nous ne pouvons naturellement publier
loten z:s 419. 1(1 kunnen deze l jet natriumlijk niet uitgeven, Ier
t'rttc liste à cause de sa longueur. La Belga Sonorilo a égaleoorzake harer lende. De Belga ,S'onorilo (reeft insgelijks prijzen
ment envoyé des lots et nous espérons que les Espérantistes
gezonden en wij hopen dat de Belgische Esperanlis•len nit gansclzer
belges voudront prendre part à cette bonne action de tout
zarl zullen willen deelnemen aan dit goede werk, 'l zin door liet
cerur soit par l'envoi des dons, soit par l'achat de billets ; on se
zenden van giften, 'l zij sloor aankoop van briefjes'; men zal zich
'Appellera que la loterie vise la propagande de l'Esperanto
herinneren dal de lote/ ij de propaganda van het Esperanto onder
parmi les aveugles. Ceux-ci auront bientôt leur journal Espéde blinden bedoelt. Dezen zullen welhaast hun bijzonder L'spepAntiste spécial imprimé en Braille. I,e comité de patronage
ranlzsçch blad hebben, gedrukt in Braille-!pellers. (lel beschermbecomprend des aveugles Allemands, Anglais, Français, Suéstuur behelst de Duilsche, Engelsche, I iransclze, Zweedsc.lre,
dois, Italiens, Autrichiens, Suisses et Espagnols. Ce sera
ltaliaansche, Ooslenr jksche, Zwitsersche en .Spaansche blinM. l'h. Cart qu'un touchant sentiment de reconnaissance , den. Het zal M. Th. Cari zijn, uwen een Il elf end ,gevoel van raderpaternelle a fait le grand propagateur chez les aveugles, qui
1 jke dankbaarheid de gracie verspreider bij de blinden gemaakt
p, rndra provisoirement la direction du journal.
heeft, die voorlooprg hel bestuur van het blad zal nemen.
!.'entreprise est noble et digne d'éloges ; nous souhaitons
L)e onderneming r.;s edel en lot waardig ; wij wens•chen van nu
dl'* main liant un grand succes à ce journal dont le premier
af
f een.^rooien bijval
/ er te naaste
.I ^ al aczn dit blad welks eerste nummer
numéro p f caîtra le mois prochain.
maand zal versch jnen.
r.
cüsonncs
qui
connaissent
de
•
aveugles
u
.
p
l
s
u
e
files
c.ip;iblcs
d'ap^
IDe persoven die blinden kennen, bekwaam om liet Esperanto te
prendre l'Esperanto peuvent écrire à la rédaction ; nous leur
leerera, mogen sela jven aan den opstelraad ; wij zullen hun de
ferons connaître les moyens les plus directs pour leur donner
rechtstreekste middelen doen kenoen cm han voldoening le geven.
satisfaction.
. Jos. JAMI\.

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.
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dapuko estas mortita, plene mortita ; la vero estas ke, tiel dirante, ĝi sinmortigis, ĝ i portadis en siaj
nkoj la rimedojn kiuj malaperigis g in : ĝian gramatikon tro sintezan kaj ĝian vortaron nehavante
e rnaciecon.
lingvo Esperanto, samepokano de Volapuko, neniam ĝin kontraŭbataladis, ĉar ĝi estas fondita sur
•ipoj diametre kontraŭaj : analiza gramatiko konformig anta al la spriteco de la Eŭropaj nunaj lingvoj
vortaro fondita laŭ principo de ititernacieco. Gi ne profitis, kiel Volapuko, (le nepripensita akcepto ;
urogresadis malrapide sed certe kaj kia stelo, ne paliĝante, brilas pli kaj pli, pruvoj estas la falsaĵoj
tt ki naskigas iafoje.
t el la partianoj de simpligita latina lingvo, komerca aŭ ne, profitas de la serioza movo pri Esperanto
t prezenti sian sistemon. Ni noto de nun ke la veraj latinistoj akceptas nenian ptisirnJrligorz de la lingvo
\'irgilo kaj Cicerono. Ĉiuj projektoj estas disbatitaj en specialaj revuoj: Latina lingvo simpligita,
' rra, devus akcepti nesole la regulojn la plej simplajn kaj logikan gramatikon sed ankoraŭ devus
•pti la radikojn de grancïnombro da vortoj devenantaj el slava aŭ germana idiomoj. Unuvortc, ĝi
fatale akcepti la regulojn difinitajn por formado de artefarita lingvo, tiel Esperanto.
1i diris kaj rediris ke artefarita lingvo ne estas vivebla. Tamen oni devus komprenigi pri akcepto de
arto : artefarita. Esperanto, kiu prunte prenas siajn elementojn el la plimulto de la vivantaj kaj
arolataj lingvoj, estas tiel vivanta kiel ili kaj oni grin parolas tiel facile, mi eĉ aldonas pli facile pro
turo mem de ĝia formado. La pruvon oni faris milfoje. Nescii tion, estas konfesi ke oni ne konas la
•tdegan paŝon kiun faris la demando duin la lastaj jaroj.
.ttnen nia malgranda Belgujo ne restis malantaŭe kaj « Le Soir » publikigis iam kelkajn artikolojn kiuj
te pruvas. Esperantistaj grupoj ekzistas en Bruselo, Antverpeno, Loveno, Gento, Bruĝo, Liego kaj
Ihleno, kursoj estas organizitaj en tiuj diversaj urboj kaj la Belgaj Esperantistoj havas organon
lielga Sonorilo » kiu tre bone figuras inter la specialaj gazetoj kiuj kalkulas, de nun, dekduon da
ulaj revuoj. Svedujo kaj Rusujo estis antaŭe la precipaj centroj Esperantistaj ; la propagando certe
i;;is tie sed hodiaŭ ltrancujo kaj Anglujo direktadas la movon. La tridek kursoj organizitaj en I'arizo,
el ili ĉe «I,a Sorbonne, » kaj la multnombraj kursoj fonditaj en Lonciono kaj ĉie en Anglujo, unu el

Dokzmenfoj par la JCisforio de Csperanfo en eeigujo.

-

La Brusela ĵurnalo « Le Soir » enpresis multajn artikolojn en kiuj oni atakis senprave F speranton.
Kelkaj amikoj miris pri silento nia, kiam tiuj atakoj komenciĝis. Ili nescias, eble, ke ni skribis al la
redakcio de la ĵurnalo por korektigi la prezentitajn opiniojn, sed vane. En sia numero de la 2" de Aprilo,
la sama ĵurnalo enpresas artikolon pri ia « sabir'o » kiu provas, ankoraŭ unufoje, ke la aŭtoro scias
nenion pri la demando. Tiu artikolo, pardonebla antaŭ dekjaroj, nune estas erarplena kaj ridinda.
Ni reproduktas la unuan leteron adresitan al la redakcio de « Le Soir »; nova protesto ne havas ŝancon
pri sukceso ; tial ni nur notas la malfacilecon kiun oni renkontas kiam oni intencas defendi ian progreseman laboron.
« Le Soir » malŝatis nian leteron kaj ne ĝin enpresis.

-

Bruselo, la 24a 11 de Januaro 1904.

Poliglota Klubo en Bruselo
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Al la ĵurnalo « Le Soir. »

-

SINJORO CERREDAKTORO,
« Le Soir » publikigis, en sia numero de la dimanĉo 24an de la kuranta monato, du artikoletojn : La
komerca tatinlzn;vo kaj Kelkaj eraretoy, kiuj enhavas ambaŭ kelkajn malkustaĵojn pri la lingvo Esperanto.
Permesu al mi korekti, per kelkaj vortoj, la dirojn kiuj ŝajnas al mi korckteblaj.
Post diro via ke oni ne disputas plu pri la neceso de universala lingvo — aŭ pli precize de internacia
lingvo, kio ne estas sama afero — vi aldonàs ke la akcepto de vivanta lingvo estas nccbla ; tio estas tute
vera. Sed kiam vi aldonas ke la artefaritaj lingvoj havas nenian estonton, ke ili estas tro arbitraj, vi eraras
kaj tiu eraro pligrandiĝas kiam vi diras ke Esperanto mortigis Volapukon kaj estas minacita, siavice,
ricevi saman sorton, tio laŭ preteksto de progresado !

Documents pour l'histoire de l'Esperanto
en Belgique.

Bijdragen voor de geschiedenis van het Esperanto in
België.

Le journal bruxellois «Le Soir» a inséré plusieurs articles
dans lesquels on a attaqué sans raison l'Esperanto.
Quelques amis se sont étonnés de notre silence lorsque les
attaques commencèrent. Ils ignoraient probablement que
nous avions écrit à la rédaction du journal pour faire rectifier
les opinions émises, mais vainement. Dans son numéro du
2 avril, le même journal insère un article au sujet de je ne sais
quel « sabir » clui prouve, une fois de plus, que l'auteur ne
connaît rien de la question. Cet article eût été pardonnable
il v a dix ans, mais aujourd'hui il fourmille d'erreurs et est
ridicule. Nous reproduisons la première lettre adressée à la
rétraction du «Soir,» une nouvelle protestation n'a aucune
chance d'aboutir : c'est pourquoi nous nous contenterons de
prendre acte de la difficulté que l'on rencontre lorsqu'on veut
défendre une œuvre de progrès. « Le Soir » n'a pas daigné
insérer cette lettre.

Hel Brrr.+•selsch dagblad « Le Soir » heefl z:er:rcheidene artikelen
ingelasffit, in dewelke men zonder reden het Esperanto aangerand
hee fl.
Eeni e vrienden waren verwonderd van ons stilzwijgen, loep
de aanvallen begonnen. Zij wisten waarschijnlijk neet dat wij
geschreven hadden aan den opslelraad van het blad, om de opgenomen nzeerairr,gevz terecht te wijzen, maar nutteloos. In. zijn nnmrvzer van 2" ,Dril, lascht /let zelfde blad een artikel in, over ik weet
'ziet welke « sabir » die eens te sneer bewijst, dal de opsteller niets
van de zaak kent. 1)it ai likel ware vergeet/ijk geweest over tien
jaar, naaar hedendaags krielt loet er van dwalingen en ir belachelijk. ll'j ,rc/zrijren eten eerslem brief, aan den opstelraad van « Le
Joir » gericht, over ; eerre nieuwe opkomst heeft geene kans lot haar
doeleinde te geraken : 't is daarom dat wij ons zullen tevreden
stellen met akte le nemen van de moeit jklleid welke men ontmoet,
zaaisneer men een zc'erk van voornilgang wil verdedigen;. « Le .Soir)
heeft niet gei'acardigd dezen brie/ op te nemen.

Bruxelles, le 21 janvier 19(0.
Cercle polyglotte de Bruxelles.
SECTION ESPÉRANTISTE.
Au journal « Le Soir. »
MONSIEUIR LE RÉDACTEUR EN CHEF,

« Le Soir » a publié clans son numéro du dimanche
24 courant deux articulets : Le latin commercial et Quelques
bévues qui contiennent tous deux quelques inexactitudes en ce
qui concerne l'Esperanto. Permettez-moi de rectifier en quelques mots les passages qui me paraissent devoir l'être.
Après avoir dit qu'on ne discute plus la nécessité d'une
langue universelle — ou plus exactement d'une langue internationale, ce qui n'est pas la même chose — vous ajoutez que
l'adoption d'une langue vivante est impossible ; tout cela est
très vrai.
Mais lorsque vous ajoutez que les langues artificielles n'ont
aucun avenir, qu'elles sont trop arbitraires, vous faites erreur,
et cette erreur s'accentue lorsque vous dites que l'Esperanto
a tue le Volapük et est menacé de subir le même sort, tout
cela sous prétexte de progrès !

-

-

Brussel, den 21./anuari 7901.
Talenkring van Rrrrss.el.
ESi'13RAN1'ISCHE ArDEELING.

Aan het dagblad « Le Soir ».
Mijnheer de hoofdopsteller,
« Le Soir » heeft iel z u nummer rait Zondag 21" dezer maand
twee artikeltjes flip*egoren : r Le latin commercial en Quelques
bévues r, die alle twee eenige onjuistheden bevatten voer wat aangaat het Esperanto. Laat mij loc in eenzige woorden de plaatsen
terecht le .'lellen, die mij toeschijnen /rel le moeien- zijn.
.Va gezegd te hebben dat men niet meer .'preekt over de noodzakel jk/ieid eener wereldaal — o/,/bister eenlor wederlandsche taal.
hefgeer hetzelfde niet is — roe,l gij er bij, dat de aanname celer
levende taal onmogelijk is, dit alles is zeer waar.
Maar wanneer gij bijvoegt dal de kunsttalen geene toekomst
hebben, dal zij Ie w'illek'eur!g zijn, clan doolt gif en deze doling
neemt toe wanneer gij zegt dat het Esperanto, het Volapük gedood
heeft en bedrèigd ir hel zelfde lot te ondergaan, dit alles onder
voorwendsel van vooruitgang!

Volapük est mort, bien mort ; la vérité est qu'il s'est
nsi dire suicidé. Il portait dans ses flancs les armes qui
l'ait disparaître : sa grammaire trop synthétique et son
alaire planquant d'internationalité.
speranto, comtemporain du Volapük, ne lui a jamais fait
erre, étant basé sur des principes diamétralement
tés : une grammaire analytique se conformant à l'esprit
.ragues européennes modernes et un vocabulaire basé
principe de l'internationalité. Il n'a pas profité, comme
lapük, d'un emballement irréfléclei; il a progressé lente,,t tuais sûrement et loin de pâlir, son étoile brille de plus
,i, la preuve en est clans les pastiches qu'il fait éclore de
en temps.
partisans d'un latin simplifié, qu'il soit commercial ou
, profitent du mouvement sérieux soulevé par l'Esperanto
r présenter chacun leur système. Notons en passant que
vrais latinistes sont opposés à toute sirnpli/ication de la
e de Virgile et de Cicéron. Bon marché a été fait de tous
t projets clans les revues spéciales. Un latin simplifié,
have, devrait adopter non seulement les règles les plus
•pies et une grammaire logique, mais encore accepter les
reari.r d'un grand nombre de mots d'origine slave ou gernique. En un mot il devrait fatalement se plier aux règles
.les pour la formation d'une langue artificielle, telle
ranto.
■ dit et répété qu'une langue artificielle n'était pas
il faudrait pourtant s'entendre sur ce qualificatif
vielle ». L'l;speranto, qui emprunte ses éléments à la
t des langues vivantes et parlées, est tout aussi vivant
.•s et se parle avec la même facilité, je dirai même avec
plus grande facilité, par la nature même de sa formation.
(•une en a été faite des milliers de fois. Ignorer la chose,
ivouer qu'on est peu au courant du pas énorme qu'a fait
-lion pendant ces dernières années.
re petite Belgique cependant n'est pas restée en arrière,
o Soir » a publié jadis quelques articles qui le prouhes groupes Espérantistes existent à Bruxelles,
Di, I,oPain, Gand, Bruges, Liége et Malines ; des cours
rgani s dans ces diverses villes et les Espérantistes
ont e organe « La Belga Sonorilo » qui fait fort bonne
dans la presse spéciale qui compte dès à présent une
douzaine de revues régulières. Suède et la Russie étaient jadis les principaux centres
untistes ; la propagande s'y est certes développée mais
d hui la France et l'Angleterre sont Pela tète du mou,

-

,

fiel Volapük rs dood, wel (lood ; de waarheid Ir dat het zich om
zoo te zeggen ge. elfineor•d heeft, hel droeg in :,ijsre zijden de wapens
die hel (lebben doen verdwijnen ; zijne te zeer samenstellende
.spraakleer en zijne woorcleul jseder•lavrdsc/!leid missende.
Het Esperanto, bidgenoot van hel Volapük, !reeft hem nooit den
oorlog aangedaan, gesteund zijnde op ,gau.rch legenovergeslelde
gr ondberyiirselen: ceue ontledende sprcaakkzzust ;enorm i naar den
,geest der hedendaagsehe Euiiopeesche talen en cevi: woordenlijst
,gesteund op het grondbeginsel eter wederlandseli eid. Ilet heeft
w iel, gelijk het Volapük, vat; een ononer•dachten 'ooruitstool
genotene ; het Ireeft langzaam maar zekerlijk gevorderd en 'erve
van te ver bleckcrz, blink/ zijne sic, meer en meer, het bewijs er van
ligt in de nabootsingen welke het van lijd lol lijd doet outs/aan.
1)e aanhangers van een vereenvoudigd latijn, weze het handelslatijn of niet, maken gebruik van de e;•nsligc beweging opgewekt
door hel Esperanto, om elk hun stelsel voor te stellen. iiferken Wij
iii het 'ooibijgaan dat de echte latijnsgezinden jczn/ig zijn aan
alle vereenvouding der taal van l irgiliczs en van Cicero. Goede
koop is pret al. deze ontwerpen gedaan gewee.s/, in de bijzondere
o'e,zichlen. Een vereenvoudigd barbaarsch latijn zou Wroeters
aannemen, niet alleen de eenvoudigste regels en .eerre gezonde
spraakleer, maar nog aanvaarden de wortels van een ,grvol getal
woorden van Slaafschen o/' Germaanrchen oorsprong. In één
woord, het sou zat noodzakelijk moeten plooicri naar de regels,
vooruilgezel voor de vorming eener kunsttaal, als Irel Esperanto.
Men heeft ,gezegd en herhaald dal Gene kunstmatige taal niet
leejbaar was. .h ene roei malkander nochtans moe/en verstaan
nopens dit hoeda,ueheidswoord « kuus/matige ». Het Esperanto,
dat zijne be.rtanddeelen ontleent aan hel neeeslendeel der lerende
en gesprokene talen, is zoo levend als zij en wordt met fretzelfde
,gemak gesproken, ik zal zelfs zeggen met een g r•ootcr geneuk, door
de naluur zelf zijner vorinirrg. het bewijs eervan is duizendera
malen gegeven geweest. De zaak niet weten is bekerrrrcu dal mens
weinig op de hoogte is van den overgroeien stap welken de kwestie
Veinst deze laa/.r/e jaren gemaakt heeft.
Ons kleine Relgie nochtans> is niet lep affiler gehle'en, en « Le
Soir » heeft eertijds oenige artikelen gegeven die het bewezen.
/'sperantirche kringen bestaan te Brussel, Antwerpen, Leuven,
Gent, Brugge, Luik en alechelen; leergangen zijn in deze verscheidene steden ingericht en de Relgivehe Esperantisten hebben eer'.
orgaan « La Belga ,1'onorilo » dat zeer goede figuur maakt in de
bijzondere clriikpers die tegenwoordig een goed /waal/lal regelrua/ige tijdschriften tell.
Zweden en Rusland waren eertijds de voornaarnsle .Esperanti:sche uniddeuptut/ent. de verspreiding is er zeker ontwikkeld, maar
-

-

-
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ĉe la Universitato de Liverpolo, estas pruvo de viveco de la movo ; ĉiuj kiuj tralegas la fremdajn
Revuojn ne neigas cetere tion.
« Le Soir » diras ankoraŭ ke estas necese koni la « alilandaj » lingvoj, tio plaĉas aŭ ne al la aspostoloj
de Esperanto kaj aliaj Volapukoj. Kion vi akceptas kiel « alilandaj lingvoj » ? Ĉu estas kelkaj lingvoj
unu aŭ du — aŭ ĉiuj lingvoj kiujn oni parolas en Eŭropo aŭ en la civilizataj landoj ? Esperanto neniel
estas barilo staranta kontraŭ la kono de vivantaj lingvoj.
La vero estas ke la Esperantistoj estas ĉiuj pli aŭ malpli poliglotuloj kaj tiuj, kiuj ne estas tiaj, estas
instigitaj tiel fariĝi, dank' al Esperanto. Anstataŭ malakceli lernadon de la lingvoj, Esperanto kunhelpos
disvastigi ilin ; nur ĝi disvastigos pli utile kaj pli facile.
Kiam ĉiu, krom sia gepatra lingvo, povos akiri komunan parolilon, duan lingvon, helpantan, internacian, saman por ĉiuj, kaj kiam ĉiu estos certa kompreniĝi kun ĉiuj kaj ĉie, ĉiu pli facile elektos la
lingvon aŭ la lingvojn kies lernadon li libere entreprenos.
Detruo de niaj gepatraj lingvoj estas utopio, Esperanto kaj ĝenerale ĉiuj artefaritaj lingvoj, pri tio
neniam intencis. Plie, komuna lingvo por ĉiuj popoloj kunhelpos certe konservi, por niaj naciaj lingvoj,
la purecon kaj la karakterizajn ecojn de ĉiu el ili, tion kio faras ilian ĉarmecon.
Esperanton oni povas lerni dum kelkaj horoj kaj oni povas ĝin paroli, tre facile, post kelkaj semajnoj
tio estis eksperimentita de ĉiuj, kiuj intencis penadi.
« Tio estas lingvo kapabla ricevi elegantecon kaj stilon, ĉu la vera eleganteco konsistas el simpleco kaj
» 'dareco, kaj ĉu la stilo estas nur ordo metita en esprimo de penso. » (1)
Ĝia facileco de akiro estas tia, ke ĝi miras forte la spiritojn la plej antaŭsciigitajn kaj kiel diris Tolstoï :
« La penoj kiujn faros ĉia homo de nia Eŭropa mondo, dediĉante iom da tempo por ĝia lernado, estas
» tiel ordinaraj kaj la rczultatoj kiuj povas deflui de ĝi estas tiel gravegaj, ke oni ne povas rifuzi fari tiun
» provon. »
—

Ti() èi malproksimiĝas iomete de la simpla korekto kiun mi proponiĝis fari komence, sed mi opiniis ke
=t.ts necese montri tiujn malsimilaji1 argumeutojn ĉar Esperanto estas ofte juĝita malserioze, tiuj, kiuj
nescias, ĝin nomas ironie « novan Volapukon » kaj tiel ĝi heredas maljuste la malfidon naskitan el la
prospero de la elpensaĵo de abato Schleyer.
'fie vi juĝos utilon prezenti tiujn korektaĵojn, plene aŭ parte, al la legantoj de « Le Soir ». Tiuj ĉi
kutimon ricevi sciigojn tre fidelajn kaj mi esperas ke, ankoraŭ tiun ĉi fojon, ili ricevos precize la
I nnentojn pri demando kiu, se ĝ i ne de nun pasiigas ilin, baldaŭ elvokos la atentan de ĉiuj kaj jam
•Iencas revoluciigi ĉiujn sciencajn kaj literaturajn internaciajn centrojn.
+)Iu akcepti, Sinjoro Ĉefredaktoro, la certigo de mia sincera estimo
Jos. JAMII\,
prezidanto de la Esperantista sekcio de la
Poliglota Klubo, en Bruselo.

Csperanto por ŝaktudantoj.

;

(1) Historio de la Universala Lingvo de Sei L. I,eau kaj L. Couturat.

veinent. Les trente cours organisés à Paris dont un à la
Sorbonne, et les nombreux cours donnés à Londres et dans
toute l'Angleterre — dont un à l'Université de Liverpool —
sont là pour prouver la vitalité du mouvement ; ceux qui
parcourent attentivement les Revues étrangères ne le nient
d'ailleurs pas.
« I,e Soir » dit encore qu'il faut connaître les langues
« étrangères » n'en déplaise aux apôtres de l'Esperanto et
autres Volapüks. Qu'entendez-vous par « langues étrangères».
une ou deux — ou de toutes
S'agit-il de quelques langues
les langues parlées en Europe _ou dans les pays civilisés ?
L'Esperanto n'est nullement une barrière opposée à la connaissance des langues vivantes. I r a vérité est que les Espérantistes sont tous plus ou moins polyglottes et ceux qui ne le
sont pas, sont incités, par l'Esperanto, à le devenir. Au lieu
d'enrayer l'enseignement des langues, l'Esperanto contribuera
à le développer; seulement il le développera plus utilement et
avec plus de facilité. Lorsque chacun, outre sa langue maternelle, pourra posséder un truchement commun, une langue
seconde, auxiliaire, internationale, la même pour tous et
partout, il lui sera beaucoup plus aisé de choisir la langue ou
les langues qu'il aura le loisir (l'apprendre à fond.
Vouloir détruire nos langues maternelles est une utopie,
l'Esperanto et en général les langues artifi cielles, n'y ont jamais
songé. Bien plus, une langue conntnune à tous les peuples
contribuera certainement à conserver à nos langues nationales la pureté et les qualités caractéristiques il. chacune
d'elles et qui en font le charme. L'Esperanto peut s'apprendre
en quelques heures et peut se parler aisément en quelques
semaines ; tout cela a été expérimenté par ceux qui ont
voulu s'en donner la peine.
« C'est une langue susceptible d'élégance et de style, s'il est
» vrai que la véritable élégance consiste clans la simplicité et
o la clarté, et que le style n'est que l'ordre qu'on niet dans
o l'expression de la pensée. » (1)
Sa facilité d'acquisition est telle qu'elle frappe d'étonnement
les esprits les plus prévenus et comme l'a déclaré Tolstoï :
« Les sacrifices que fera tout homme de notre Inonde
» européen en consacrant quelque temps à son étude sont
» tellement petits, et les résultats qui peuvent en découler
» tellement immenses, qu'on ne peut pas se refuser à faire
» cet essai. »
—

(1) Histoire de la Langue Universelle par MM. L. Lean
turat.

et L.

tegenwoordig zijn F, ankr jk en Engeland aan /rel hoofd der
bilweging. De dertig leergangen ingericht le Parijs., n'aarz'an eirij
in de .Svrbonne, en de talrijke leergangen gegeven te Londen en in
geheel Engeland — waarvan één in de Hoogeschool van Liverpool
— zijn daar or11 de leefbaarheid der bewe roe r le bewijzen ; dezen
olie aandachlfgl jk de vreemde overzichten oz'erloopeu, loochenen
!let ten andere niet.
« Le Soir » zegt nog dat men neoel de « vreemde » talen kennen,
mishage hel niet aan de apostelen van het Esperanto en andere
Volapük.r. ïi'Tat verstaat gij door « vreemde talen » ? Is er sprake
of van alle de talen in Enr•opa
van een,ge talen
eene of twee
of in cie beschaafde landen gesproken ? liet Esperanto r.r geenszins
een dam, gesteld tegen de kennis der levende talen. 1)e waarheid is dat de Esperantisten allen min of meer veeltalig zijn, en
dezen die het nie/ zijn, zijn door !let Esperanto aangezet om het tr
worden. In plaats 'van het onderwijs der talen le dwarshoomen.
zal het Esperanto medehelpen om liet te ontwikkelen ; alleenlijk
zal het ze ruilliga en met naeer gemak ontwikkelen. Ii Wanneer iedereen, kuiten zijne moederlaat, een genieenen tolk zal kunnen bezitten,
eerre ire'eede, hulpzame, wederlandsche taal, (7e zelfde voor allen
en overal, het zal hem gemakkelAker zijn de taal of de talen te
kiezen welke hij zal willen grondig leerera.
Onze moedertalen rz'illen vernietigen is eene hersenschim, het
Esperanto en in 't algemeen de kunstmatige talen hebben er nooit
aan gedacht. Aleer nog, eene taal, gemeen aan alle de volkeren,
zal zekerlijk medehelpen om aan onze volkstalen de _eiverheid en
de kenschetsende hoedanigheden van elk hunner, die er de schoonhere van nataken, le bewaren. flet Esperanto kan in cenave uren
geleerd worden, en kan gemakkelijk gesproken worden r.'n eenia,'C
weken ; dit alles is• ondervonden geweest door dezen die ei zich cie
moeite wilden toe geven.
« Hel is ecne taaal, vatbaar voor slankheid en si ijl, indien /let
waar is (lai de ware slankheid bestaat in den eenvoud en de klaarheid, en dat cie stijl slechts de orde is, welke men plaatst in de
sildrnkking des gedachts » (I ).
Zijra gemak van aanwerving as zo'd groot, dat hel de vooringenomenstc ,geesten met verbazing slaat, en zooals Ïolstoï het ve r.
klaard heeft :
« De opo/%eringen welke elk ,nesseh onzer le,opeesche wereld
« zal doen, met eenigen lijd aan zijne studie te besteden zijn zoo
« gering, en de uitslagen welke ervan kunnen a/loopen zoo grool,
« dat men niet weigeren kan deze proef le doen =
,

—
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Cou-(1) Histoire de la Langue Universelle par MM. I. Lean et L. CouI turat.

En verko pri la deveno kaj la progresoj de ŝak'do, eldonita en 1617 de dom Pietro Carrera, oni
aavas la nomojn de kelkaj memoraj homoj kiuj tre
le parolis pri tiu ludo ; inter ili, ni povas citi
Odote, Euripide, Sophocle, Philostrate, Homère,
•ile, A ri stote, Sénèque, Platon, Ovide, Horace,
ptilien, Martial, k. c. La plimulto el ili donas la
•ilson de tiu ludo al Palamede, aliaj donas al ĝi
vecon ankoraŭ pli malproksiman, kelkaj certke filozofiisto Sersa, konsilanto de Aminollin,
') de Babylono, elpensis ŝakludon por amuzi
priiicon, kaj per tiu rimedo ĉesigi lian naturan
+.,. finon al krucleco.
Kia ajn estas la deveno de tiu ludo, estas certe
ke ĝi estis amuzobjekto por multaj malnovaj kaj
modernaj herooj. Euripide, en sia tragedio « Iphit nie en Aulide », diras ke Ajax kaj Protesilaus
+ • ŝakojn antaŭ 1 Ierion, U lysse kaj aliaj famaj
Iroj. Homero, en la unua libro de la « Odyssée »,
, s ke la princoj, amantoj de Penelope, ludis
+kojn antaŭ la pordo de tiu princino. Kelkaj jaroj
!tail la Franca revolucio, oni montris, en abatejo
Denis, la ŝakpecaron kiun Karolo la Granda
irlemagne) ludis duni la horoj de nelaboro.
kdo la XIIa malamis la ludojn kaj malpermesis
al siaj soldatoj, sed li esceptis la ŝakludon, kaj
t- li incitis al tiu ludo per la plezuro kiun li havis
lttdante ĝin. Voltaire rakontas ke, kiam tiu reĝo

estis en Bender, li ĉiutage ludis ŝakojn kun generalo
Poniatowski aŭ kun sia trezoristo Grothusen. Eĉ
Voltaire ludis ŝakojn kun jezuito Adam.
J. J. Rousseau ludis ŝakojn kun muzikisto Philidor,
la plej fama ŝakmajstro kiu ĝis tiam ekzistis kaj
kiu verkis interesan libron pri tiu ludo. Napoleono
Bonaparte elektis ŝakludon por okupi siajn amuzhorojn, sed li ne prosperis en ĝi tiel bone kiel en la
konduto de siaj armeoj.
En n°l de septembro kaj oktobro 1903 de « Lingvo
Internacia », S° John Ellis el Keighley (Anglujo)
donis longan artikolon enhavantan la tradukon de
ĉiuj teknikaj vortoj uzataj en ŝakarto. Laŭ tiuj
reguloj, du el niaj samideanoj S°i Edward Metcalfe
el Lancaster (Anglujo) kaj Léopold Jamin el Antverpeno (Belgujo) komencis ŝakludon per korespondado, por pruvi la praktikecon de tiu ludo en
Esperanto. La ludo, komencita la 2l an de oktobro
1903, finiĝis sukceso kaj sen malhelpaĵo la 24a11 de
aprilo 19€)4, ĉiu kontraŭulo estante ludinta mezakvante po unu fojo ĉiusemajne, kaj la venko restis
por S° Metcalfe.
Antaŭ prezenti la tabelon (le la iroj de tiu interesa
ludo, ni memoros al niaj legantoj la kelkajn necesajn
vortojn por la bona kompreno de tiuj linioj.
La pecoj ricevis la sekvantajn nomoju kaj mallongigaĵojn

Tout ceci m'éloigne bien un peu de la simple rectification
je me proposais (le faire au début, mais j'ai cru nécessaire
vous signaler ces différents points car l'Esperanto est trop
vent jugé à la légère, il est qualifié ironiquement par ceux
l'ignorent de « nouveau Volapük » et hérite ainsi fort
terrent, de la méfiance provoquée par l'insuccès de l'invendc l'abbé Schleyer.
t-être jugerez-vous utile de présenter ces quelques rectins, en tout ou en partie, aux lecteurs du Soir. Ceux-ci
utbitude d'être renseignés très fidèlement et j'espère que
fois encore ils seront exactement documentés sur une
ion qui, si elle ne les passionne pas encore, est appelée à
parler d'elle prochainement et commence déjà à révoluer tous les milieux scientifiques et littéraires interna-

.Uit alles verwijdert mij een weinig van de eenvoudige terechlw j,ing welke ik mij in '1 begin voors•lelde te doen, maar ik heb
noodiggcoordeeld n deze verschillende punten aan te wijzen, want
hel Esperanto is al te dikwijls lichtjes weg beoordeeld, het wordt
spottenderwijze door dezen die het niet kennen « nieuwe I'olapük »
genoemd en erft alzoo, zeer onreclatvaa,dz lijk, van het wantrouwen, veroorzaakt door den tegenspoed der uitvinding van Priester
Schleyer.
Misschien zult j Wrattig•oordeelen deze eenige terechtwijzingen,
geheel of ten deelti, aan de lezers van « Le Soir x- mede te deeleis.
Deze hebben de gewoonte zeer getrouwelijk ingelicht te zijn en ik
koop dat zij dezen keer nog juist zullen onderwezen worden over
eene zaak die, indien zij ze nog niet allen behoort, geroepen is om
in 't korte van haar le doen spreken en reeds begint alle wetenschappelijke en letterkundige wede, landsche middens te omwentelen.
Gelief; Mijnheer de hoofdopsteller, cie verzekering van mijne
rechtzinnige achtheg te aanvaarden.
Jas. ✓A M11V,
Voorzitter van de F_sperantische afdeelin g
van den 7alenk,ing van Brussel.

t.

-

;réer, Monsieur le rédacteur en chef, l'assurance
sine . c estime

litez

-

Jos. JAMIN,
président de la Section Espérantiste du
Cercle polyglotte -de Bruxelles.

.
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Sunoj znulfolilaj kaj koloritaj.

Blanko.

Damo (D) ; Reĝo (R) ; Turo (T) ; ĉevalo (Ĉ) ;
kuriero (K) ; soldato (S) ; ŝako (g).
La grandaj literoj montros la blankajn pecojn de
S° Metcalfe, kiu komencis la ludon ; la malgrandaj
literoj montros la nigrajn pecojn de S° Jamin.
S
R C_ 3 signifas : blanka soldato iras al la 3a
kvadrato de l' blanka reĝa ĉevalo.
d - r k 3 (ŝ) signifas : nigra damo iras al la 3ít
kvadrato de l' nigra reĝa kuriero ; ŝako.
T x k signifas ke blanka turo kaptas nigran
kurieron.
d x S signifas ke nigra damo kaptas blankan
soldaton.
Nun, ni donas ĉi malsupre la irojn faritajn de l' du
kontraŭuloj :

l`t vi scias ke ekzistas tnultaj steloj duoblaj,

1l^rl^lnj , rondirantaj unu ĉirkaŭ la alia, kaj - kio

T

s

-

*l as miriga - diverse koloritaj ?
'!' iel, en la stelo y (ganla) de « Andromedo » la

NI

s

s

14'1/4kopo montras du stelojn ; el tiuj la pli granda
l^y oranĝkolora, la alia - kiu rondiras ĉirkaŭ
estas verda. La stelo (beta) de « la Cigno »
sistas el unu suno flava kaj unu blua. En la
14) (heta) de «Perseo», la granda stelo estas hela k:aj la alia, blua.
n tiuj mondoj, tio, kion ni nomas la naturo, estas
elrenversita. Niaj observadoj, niaj prijuĝoj,
ideoj pri la vivo, la lumo, la tago kaj nokto, la
oroj, ĉio estas aliformigita.
*supozu ni, unu momenton, ke, anstataŭ la blanka
lumo, ni havas sunon bluan.
aliformiĝo tuj fariĝas en la naturo !
i.,L nuboj perdas sian arĝentan blankecon, la oron
',lokoj, kaj etendas, sub la ĉielo, arkaĵon pli
(helan ; la plej brilaj el la steloj restas vidataj
1) la tago ; la ravaj nuancoj de la floroj kaj la
ila plumaro de la birdoj malhelias.
Vï tiel malbone konas la esencon de la estaĵoj, ke
{ sniverso tuta al ni ŝajnas novigata pro tiu malt ŝanĝiĝo de la suna lumo !
u, jen aperas, - je l'oriento, - alia suno, hele
1 :0lora, forprenante senĉese de sia kolego la
ion de la koloroj.

s

L L.%
.: i k. 1 C
i
k
-\. w
N

k.

S

N

1. S - R4; s - r4.
2. RĈ -RK3; s--rk 3.
3.K-K4;s-rĉ3.
4. S -D3; s -dk3.
5. K x ĉ;t x K.
DK4; d-t4(ŝ).
6. S
7. K- D2; d-ĉ3.
8. S-DĈ3; s-d3.
9. Ĉ-DK3; d-t3.
10. S -RT3; s-dĉ4.
11.S x s;sx S.
12. Ĉ-D5; r-rk2.
13.RC-RĈ:5(ŝ); sx Ĉ'.
14. D-RK3(ŝ); k-rk4.
15. S x k; t-rĉ2.
16. S X s (duobla ŝ) ; r- r 3.
17. Ĉ-R3; ĉ-k3.
18. D.-RK5(ŝ); r-r2.
19. Ĉ-D5(ŝ); r-r1.
20. D-R6(ŝ); r-dl
21. K x s(ŝ); ĉ-r2.
-

,

K \.. .LM

d

S

-

Nigro.
Situacio post la 21a iro.
22.Ĉ'y ĉ;kxC.
23. S y s; t r S.
24. D-RĈ'8(ŝ); r-d2.
25. D x rt; d
t4(ŝ).
26. R-R2; d-d1.
27. DT-DK1; d-rkï.
28.Kxk;dxK.
29. T-DK7(ŝ); r x T.
30. D x d(ŝ); r-dĉ3.
31. D x ds(ŝ); r-t4.
32. S-DĈ4(ŝ); r-t5.
33.T-DĈ1; s - t 3.
34. D-DK6; t - t 2
35. D-DK2(ŝ); r- t6.
36. D - D C 3 (ŝako kaj mortigo).
-

.
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Ĝi supreniras en la ĉielon, dum la alia malsupreje
niras, kaj la objektoj estas tiam kolorataj,
l'oriento -, de la radioj de la flava, - je l'okcidento
-, de la radioj de la blua suno. La suprajoj,
lumigataj same de la du sunoj, verde kolorataj estas.
Poste, nova tagmeza lumo, - se tiel oni povas
dum, je l'okcidento,
dit- i, - brilas super la Tero,
malaperas la unua suno, - kaj, de tiu momento,
flava fajro eklumas super la mondo.
La nokto venas... sed, apenaŭ paliĝas la lastaj
radioj de la ora suno, jam tagiĝo nova aperigas,
je l' oriento, la lazurajn lumetojn de la bluokula
dio !
Ĉ'u la imago de poeto, la kaprico de pentristo,
povus krei mondon pli fantazian ol tiu-ĉi ?
Hegel' o diris ke « ĉio, kio estas reala, estas
racionala » kaj « ĉio racionala estas reala ».
Tiu granda penso ne esprimas ankoraŭ la veron
tutan. Estas multaj aferoj, kiuj al ni ŝajnas neracionalaj, kaj tamen efektivigitaj estas sur la sennombraj mondoj de la senlimo, kiu ĉirkaŭas nin.
-

-

-

LfoN CARLIER.
I3ruselo.
Teksto eltirita cl la rondiranta gazeto « Kunfratiĝo ».

Crsperanfaj Verkoj,
Lernolibroj kaj Literaturo (Daŭrigo).
I peto de kelkaj abonantoj, ni enpresos, unu sola fojo, la titolojn de ĉiuj libroj kiuj formas la Esperantan bibliotekon kaj al
En estonteco, ni enpresos sub tiu ĉi speciala rubriko titolojn de ĉiuj libroj kiuj aperos
povas sin turni por akiri ilin.
peranto.
boue. La montritaj ciferoj estas la kosto ĉe la vendistoj. Oni devas aldoni la sendpago kiam oni deziras ricevi la librojn
-

'

. orge skribu legeble la adreson kiun vi trovos en komenco de ĉia paragrafo.
,n peto de sciigoj aŭ informoj estu sendota kun poŝtmarko por respondo.
n Cia mendo (mi devas aldoni pagon de la libroj menditaj.

LEO.

A

crhoj

AU SECRÉTARIAT DU GROUPE ESPÉRANTISTE DE PARIS.

tresser toutes commandes et mandats à: M. le Secrétaire du Groupe Espérantiste de Paris, 28, rue
La sesa poŝta-universala Kongreso okazis en
Ankoraŭ ni legis, respekte ridetantaj, ke la
Serpente, Paris, 6e. (Association française pour l'avancement des Sciences.)
Romo ; la kunvenoj komencis la 2.1an de aprilo lasta. Francan lingvon oni akceptis por la disputoj kaj
Tiu Kongreso esploris la konsenton por inter- agoj de la Kongreso. Feliĉe, ĉiu scias ke la laboro
ŝanĝo de la leteroj kaj skatoletoj kies valoro estas
de ĉiuj Kongresoj, poŝtaj aŭ aliaj, estas sufiĉe
0.65
1. N. KAZI-GIREJ. - kvar tagoj. Attalea Princeps. Du rakontoj de V. Garŝin.
garantiigita, la interkonsenton pri la servo de preparita antaii la kunvenoj, ĉar ni imagas ke
1.»
.
.
Kain,
poemo
de
Byron
.
KOPMAN.
1.
A.
poŝtaj mandatoj kaj pri la interŝanĝo de poŝtaj
disputo per Franca lingvo estus faranta triumfi la
025
'1. V. DEVJATNIN. - Nevola mortiginto, rakonto en versoj
pakaĵoj, la konsenton pri abono de la jurnaloj proponojn prezentitajn de tiuj, kiuj parolas plej
0.15
Letero pri la deveno de Esperanto
L. ZAMENHOF.
poŝte, k. t. p.
bone la lingvon, estas diri la Francoj.
4.`1,. G GRUEY, direktoro de la Observatorio de Besançon, La Sunhorloĝo en Dij on - P. A.
Eble, ni tion deziras, baldaŭ ni povos interŝanĝi
Iam, ni certe vidos uzon de Esperanto en la Kon0.20
OMBROVSKI, Koncerne la Van Eŭklidan Postulaton
poŝtajn mandatojn kun niaj Rusaj kaj Hispanaj gresoj ; tiam ĉiuj partoprenantoj povos paroli kaj
0.55
.
` ! 7 , i 1. CALBERG. - Malgranda Kalendaro por 1902 .
amikoj ; oni malfacile akceptas ke ĝis nun estis disputi tiel facile unuj ol la aliaj. Estos veraj inter
neeble sendi aŭ ricevi monon per poŝto, je Rusujo
0.40
naciaj Kongresoj dum la nunaj estas precipe ĝen0.25 112. Adresaro. Serio XVIII
Adresaro. Serio I
kaj Hispanujo, kvankam oni ĝin povis fari je landoj tilaj kunvenoj kie la festenoj estas ofte la plej
0.40
Serio XIX
0.10 123.
Serio XII
multe malpli konataj.
0.40
bona ago.
0.50 129. --Serio XX
Serio XVI .
0.40
Serio XXIII
0.40
171.
Serio XVII
-

;

-

-

.

-

104

LA BEI.GA SONORILO.

Annuaires- de la Sûciétéporcr la propagation de i'Esperanto; on y trouve les adresses de tous les membres
de la Société, classés par pays et catégories, et par ordre alphabétique. - Année 1902. .
1. »;
Année 1903. .
. 1. »
.

109. Jarlibro Esperantista de la « Societo Espero » 1897

1.25

MUSIKAJ VERKOJ.
Aĉeteblaj ĉe Lucien BERNOT (Fontenay sous Bois, près Paris), aŭ ĉe M. Ie Secrétaire du Groupe Espérantiste de Paris, 28, rue Serpente, Paris 6e.
Por fortepiano (kun ĉiuj klarigoj en Esperanto) :
Lucien BERNOT.
Marŝo franca
1 7 Lucien BERNOT.
liaïŝo Iiispana
1.75
Marŝo rusa
1.75 Lucien BERNOT, Esperanto, granda valso2.75
A.-F. DE PS'I NIL. - Esperanto, valso. . . 0.50
Por fortepiano kaj voĉo (teksto Esperanta) :
Cl. ADELSKiiLD kaj V LANGLET. - Kanto al la flago de l' paco (4 voĉoj) 0.50
Cl. ADELSKÜLD kaj L. ZAMENHOF.
La Espero, liimno de la Esperantistoj
1.25
FJODOROV kaj A.-F. DE MÉNIL. - Rusa kanto, 0.75; - I lis pana romanco, l ; - La nimf o,1.50;
Eu sonĝo 1.25
René I)ESHAYES kaj L. ZAMENHOF. - La Vojo
0.35
KARLO BOURLET kaj F. DE 11»IENIL. - Almozheto. kanto
. 1.50
-

-

-

-

Fens() Esperanta, de Sr° RANUŜEv Iĉ. Por fortepiano. (Aĉetebla ĉe Kontoro « Esperanto » St Peterburgo).

LIBRAIRIE-. HACHETTE et C e et Dépôts.

-

Prix 1.50 fre (port en plus.)
L •Esperanto en 10 leçons par Tir. CART et M. PAGNIER. - Prix 0.75 (port en plus.)
Dictionnaire Esperanto -Français par L. DE. BEAUrRONT. - Prix 1,50 (port en plus)
Vocabulaire Français- Esperanto par TIr. CAR'r, M. 11/Ir•.RCKENS et P. I3E1e'HELOT. Prix 2.50
(port en plus.)
Prix 2.00 (port en plus),
s d'application par L. DE BE AI:FRONT.

et

frcs : 10.00

.

0.75
0.75
. 0.75

.

Cours élémentaire d'Esperanto, par E.
Calais, France)

DELIGNY

0.40

(chez l'auteur, 44, rue Gambetta, St Omer, Pas de

0.60

Vollstdndiges Lehrbuch der Esperanto Sprache, von J. BOREI
Wiirterbuch Deutsch-Esperanto, von D r ZAMENHOF
An fangsgründe der Esperanto Spi-ache, von CART und JiÏRGENSEN . . . . . . .

Mk 1.20

IVi k 2.00

Mk 0,3()

(L)aŭrigota).
AVIZO.
Tiu ĉi rubriko ni daürigos laŭ apero de novaj libroj.
La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas peti senpagan enskribon post sendo de ia presita verko. Ili povas ankoraŭ informi nin
pri forgcsata verkoj ail pri eraro.
I,a redakcio.
-

..-w.•w^-v-v r./NM•►-

LA VIVADO EN PORT-ARTUR DUM LA MILITO RUSO JAPANA, letero de tie-estanto ;
LA SUDAFRIKAJ HEREROJ ;
EVOLUCIO DE LA MONDA KOMERCADO KOMPARE KUN SCIENCAJ ELTROVOJ DUM LA
-

XIXR CENTJARO.

I s »

»

»

LINGSLO INTERI^IACIA
Ifs

» 15.00

De «BELGA SONORILO» aanveerdt aankondigingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:
1° Opgesteld zijn uitsluitelijk in Esperanto ;
20 Gegeven zijn door personen die zich verplichten
in Esperanto te schrijven ;
3' De aankondig ingen moeten genomen worden
voor een gansch jaar.
1716 bladz. jaarlijks Ir. 800
1; s
»
»
» 13.00
A. nnn...w L. tn:nGn.^us

LA ILCSTRI"I'A Pn5'I'A KARTO.

ESPERANTO

UNU NUMERO : 30 CENTIMOJ.
A osta de la abono : FRANCUJO : _3.00 fr. jare.
ALILANDO : .1.00 fr. jare.

w , l , v u ka
LUCIEN BE:RNOT.

POR PORTEPW U .

frankoj.

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

-

ire Cosmopolitan Correspondence Club

r

J.

.. r

1STER_VACIA OEGA1\'JV.1 [() -

Organo : R THE GLOBE TROTTER ».
,

-_.,

--

x

Hollr pli ..pi*, ienr

f .ti.rw,,..

t,kas membrojn el ĉiuj landoj. - Pri pli detalaj informoj
turni rekte al « Ï /ree .V cicrlart ut I/rc C. C. C.'. » DTilwaukee.
cousin. CI. S. A.

I ,-

k^ŝ^

,

LA REVUE POLYGLOTTE

l

t

7
^^
_ i

1

V I L S')

'VUO POLIGLOTA PUR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

I;liras en la lingvoj franca, angla kaj gertnana la
i.l1l de ĉiu monato. - Kosto : jare 5 frankoj.

Sin turni al la Direktoro

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA MONATA REVUO

JARE : 4 frankoj. Kun literatura aldono : 6

« BELGA SONORILO» acceptera des annon'r+ qui devront satisfaire aux conditions suivantes :
1" Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2' Emaner de personnes s'engageant à correspondre en Esperanto
:;" Les annonces doivent être prises four une
Ilní e entière.
1, If, de page annuellement fr. 8.00

7, rue Pierre-le•Grand, PARIS (VIllième)

KOLEKTŬ APROBITA DE DOKTORO ZAMENHOF.

./.....„,•• _w••••v..

-

Carte Postale Illustrée i

Esperanto t'erlag. MULLER ce BOREL, Berlin, Prinzenslrasse, 95.

--

Nederlandsche Handboeken.

te Hilversum (Holland) Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal
DREVES UrrTERDIJcK, 'l'rompschool, Hilversum. - Prijs : tl : 1.50
door
Esperanto,
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.
.11 drukker vara La Bel.aa . 'onorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
tien lessen, aan fr. 0,50.
11 schrijver

,

L. LEAU, Histoire' de la Lan; ree Universelle.
Advokato Patelin, de BRUEYS kaj PALAPRAT, trad. de J. EVROT
Vojaĝo interne de mia ĉambro, de X. DE MAISTRE, trad de S t r 11E Y^ R
Eiektitaj Fabloj, de J. DE LA FONTAINE, trad. de G. VAILLANT
.
Frimeras Liçoes de Esperanto. TH. CART & A. CAE•raxo-CouTINIIo
COUTURAT

Principaux Manuels en langue francaise.

Vence aux dépôts de la Maison HACHETTE & C ie el chez SP1NEux & °C i h I^rztxellcs.
hi ,IIIlmaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. DE BEAUPRON'r.
/!

-

-

L.

Majo 1904.

LA BELGA SONORILO.

:> 31 i

kaj

.S'° F. I1ERAI A.\'N

25, rue des Charbonniers. BRUXELLES (Nord).

Federaeio de la Belgaj

Modelo de la novaj kartoj poŝtaj « Esperanto-valso »
75, '' _gr and a,

( )ni Korespondas Esperante. 1 - o fr. 10, 10 o fr. 51) :3 fr.; la inuzikverko item = 2 fr.
l'ri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista SekreCe LUCIEN BERNOT,
arie, Sr° j. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando). Î
Fontenay-ss-Bois,'
(Seine) France.
respondo.
la
por
^► Montt poŝtmarkon

LA BELGA SONORILO.

Majo 1904.

PARFUMVENDEJO DE LA OPERO
PARFUMERIE DE I,'OPÉRA

)' E. V >V ()J ' SOM:

K07"V RC E JO .

JULES BONTE
RUE DES BOUCHERS, 55

`

10, rue Neuve, BRUXELLE.S.
SPECIALO 0E PARFUNMAJOJ

BRUGES.

G

POR TEATRAJ ARTISTOJ,

HAŬTRUÔILOJ KAJ KOLO1tIĜII,OJ.
Komercaĵoj de la firmoj: Gub;RLAIK, PIveR,
HOUBIGANT, kaj MOTIIIRON el PARIZO.

Praktika Revuo de Komercaj Sciollooj.
Redaktita en Franca lingvo sub la direkcio de
Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de
Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la
Liero.
15a de Oktobro ĝis la la de Aŭgusto.
Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONU : Belgujo : 5.00 frankoj.
Alilando : 7.50 frankoj.
---

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

SPINEUX & CIE
FREMDA LIBREIO

FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour
BR

Telefono 3688

VJ

SZL O

Telefono 3088

Libroj eldo111líaj de HACHETTE & CIE
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale,
ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

D

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

Post peto, oni sondas, senpage, modelojn kaj prezaroju,

KELKAJ FLOROJ ESPERATAJ.
§Iustrtta §:eĉ3oIibro

I )I',

.--J

Prezoj por
unu numero
Prezoj por
kvin numeroj

Í

WITTERYCK.

En Belgujo : franko : 0,20
En eksterbelgaj landoj : fr. 0,25
En Belgujo : franko : 0,75
I;II eksterbelgaj landoj : fr. 1,00.

Sin turni al A.-J. WITTERYCK, BRUĜO.

« La Belga Sonorilo»
UNUA JARKOLEKTO.
PRI Z() : Belgujo : 2,50 frankoj.
Alilando : 3,00 frankoj.

Sin turni al Sr° M. SEYNAEVE, 3, rue de l'Avenir,
COURTRAI.

LA PERILO DE LA GAZETISTARO.

LON DON O.

15, rue S te Gudule, BRUXELLES.

Hejmaj komfortajoj. Bano (varma kaj malvarma).

PENSIO POR CES1NJOROJ.

(L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili,
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.
Ĉiu kiu deziras interesadiĝi je ia demando, abonas
« l'Intermddiaire de la I'resse. »
I'rezarojn pri abonoj oni sendas laŭ d emando.
Oni korespondas en Esperanto.

MODERAJ PREZOJ.
ONI

PAROLADAS KAJ KORESPONDADAS EN ESPERANTO )
AKGLA KAJ FRANCA LINGVOJ.

Sinjorino O'CONNOR, Esperanto Bouse,
St-Steplien's Sqr, Bayswater, l0.

