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kaj fotografiloj ; al Esperantistoj d^
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la eunvene &sperant isf a de Calais.-Daver
Babilaj rememoraj notoj.

,irnero 1782, foriru » laŭtege krias la staciestro
ltiortrejko (Courtrai) kaj la vagonaro. en kiun
pid:tnte kaj ŝvitante mi îus min ĵetis, obeas tiun
estan ordonon kaj ekinovig as. Fine! post tiom
malhelpoj kaj penoj, tion da esperoj, da duboj,
linioj, fine mi prosperis hodiaŭ, Dimanĉon 7.1" de
Igusto, ekiri al la « Kunveno » (tute ne o Konso »), anoncita nur antaŭ kelkaj tagoj, kaj, pro
certij; o ke nenio plu de nun povos min malhelpi,
la brustaj profundaĵoj longa elspiro de
;í .t kontentigro.
Nou estas la oka matene ; nur je 1' unua posttagse mi alvenos en Calais. \Ialrapide pasas la
po de 1' fervojirado ; scnlaborenie rni rigardadas
%vnĉese renovigantajn vidaĵojn, pripensante la
ttegajn tuj alvenontajn momentojn. Blua, hela
k) suno brilega ; blankaj dometoj kaj nigraj
gejturoj dise starantaj sur la kampara diverslorita tapiŝego ; rigidaj kamparanoj per rigida
Iadc) irantaj sensente al la Diservo tra 1' interbalant:tj verdeco kaj lumeco de tiu bela mateno.
Iri feliĉa :ni estas ĉar baldaŭ mi premos la nlauejil
-

.

de tiom da amataj sed ĝis nun neviditaj kunbatalantoj, ĉar mi vivos dum kelkaj horoj en ilia kunvivado. Mia nialbelega vaporveturilo senkompate
rulikadas tra la pura dimanĉa vestaĵo de 1' flandra_j
kampoj ; pro la tondra bruego malpleni as la nestoj
alpendantaj al la pajlaj tegmentoj de 1' ĉirkaŭaj
farmodomoj
Franca lando. Limdepagejo : fiera, dika, blua
ĉefoficisto, kies pintaj alten rektigitaj lipharoj minacas la ĉielon kaj kies bruston surkovras vico da
ordenoj, per akra okulo trahoras la o korojn kaj
renoju » de 1' malfeliĉaj voja, antoj kaj ŝajnas iom
envieme rigardi la modestan Esperantistan steleton
kiu ornamas mian vestars butontruon. Senhonta
oficisto per longaj fingroj kaj ungoj tute malordigas
mian valizeton.
Bruegante kaj fajfegante, fanion kaj polvon disĵetante, la vagonaro nun eniras en la stacidomon de
Calais kaj tuj min akceptas granda, blondbarba
Esperantisto : lia laŭta sentima dirado, liaj estraj
okuloj kaj gestoj, eksterajo kaj farmaniero, ĉio
montras ageinan Esperantistan estron kaj tute iie
-

•
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mirigas min la sciigo ke jen staras antaŭ mi la fama
prezidanto de 1' grupo de Boulogne-sur-Mer, advokato Michaux. I,i prezentas al mi fremdmienan
julluloIl, kies brunaj okuloj, vigle kaj inteligente
briletantaj, atentigas al lia simpatia vizaĝo : li estas
Bohelno, S r " Ed. Kühnl, el Praha, jam de kelkaj
semajnoj vojaĝanta tra Eŭropo uzante nur Esperanton ; jam la pasintan jaron, li faris longan saman
vojaĝon kaj, pro uzado tiel longa de Esperanto, li
plej lerte kaj plej rapide, en maniero vere mirinda
parolas nian lingvon.
Interparolante kun li kaj sekvante grupon da aliaj
ĵus alvenintaj amikoj, mi aliras tra la malgranda
urbo al la grupa sidejo. Tie, en ronda bele ornamita ĉanlbrego, jam kunvenis m ulto da samideanoj
kaj kun plej .;randa plezuro mi konatias kun ili :
jen S Ÿ1 Kapitano A. Capé, el Alger, Prezidanto de
l' Grupo de Alger kaj de Norda Afriko, nia nuna
plej aclmirinda propagandisto : malgranda, vigla,
kun plej simpatia kaj energia vizaĝo, tre amikigema,
S r° Capé vere montras la eksterajon de fervorega
batalanto kaj, tuj kiam mi lin vidas, subite ekaperas
en mia cerbo la amata figuraĵo de nia plej eminenta
Belga propagandisto, Komt" Lemaire : ambaü vere
ĉiel similas kaj la foresto, en tiu momento, de tia
amiko, penadanta malproksimege de ni en Meza
Afriko, plenigas la koron per akra bedaŭro. Jen
Sr° Menu de Ménil, el I'arizo, nia tre konata Esperantista rapsodo kaj verkisto kuraĝa de la « Tutmonda Jarlibro » ; jen ankaŭ S°i Broca, Perrin kaj
Dcmogue, komitatanoj de l' Grupo de Calais ; ankaŭ
tre konataj S r "i Pourcines el Nancy, Mathon el Clermont-herrand, Wicart kaj La ni ère el Roubaix, Dr"
Margerin kaj Bastien el Valenciennes, Deligny el
Saint-Omer, k. e., k. c. Jen aperas unu el la plej
indaj, plej simpatiaj francaj propagandistoj, S r " A.
Offret, profesoro ĉe la Universitato de Lyon : plej
plezure mi persone konatiŝ; as kun li post ofta interkorespondado porpropagandaj celoj.Ankan blankaj
vestajoj de amindaj samideaninoj ĝojigas la korojn,
briligas la junulajn okulojn ; kaj en mia kapo resonas la germanstudenta kanto : a O guant bonum et
-

jucríncdum ...

Sed, jen ĉiuj ekmoviĝas, sin interpuŝas... kio
estas ?... mi paŝas antaŭen kaj ekvidas la Ang Iajn
amikojn, kiujn kondukas la tre afabla sekretario de
l' Grupo de Calais : S r° A. Carpente. Ĉiuj manoj
etendikas al ili. Jen Sr" H. B. Mudie, la agema direktoro de « The Esperantist » : granda junulo, dolĉa
mieno, blondaj harbukloj, ora okulvitro, entute plej
agrabla eksterajo ; jen S r " Reeve : aminda, artisto,
tre juna vizaĝo kun duongriza hararo ; jen ankoraŭ
S r " Geddes, sekretario de 1' Grupo de Dover kaj
multaj aliaj el Londono kaj Dover.
Nun komenciĝas la festo : paroladeto de D' o
Guyot, prezidanto de 1' Grupo de Calais, glasoj da
vino, aranĝaj.... sed, flanke de mi, S r " Pourcines
laŭte protestas je 1' nomo de sia malkontentega
stomako kaj min altiras for de la sidejo al la restoracio, kien ni unuaj alvenas por matenmanĝi. Nin
baldaŭ sekvas la aliaj ; sed iom da timemo ankoraŭ
malhelpas interrilatadon nepre senkenan kaj, pro
tio, nerimarkinde kvankam plej amike sata as la
internaciaj apetitoj. Sidante inter Sr°i Capé kaj
Menu de Ménil, mi tie pasigas tre plezurajn moment-

LA BELGA SONORII,O.

ojn kaj mi longe babiladas kun ili pri la Esperan"
okazintajoj de Francujo kaj Algerujo.
Post la manĝo restas du horoj antaïi la Esperatt'
tista kunveno kaj oni uzos ilin por viziti la urbon•
kaj la havenon : ambaŭ ne estas belaj kaj montra*
nur kelkajn vidindajojn. Estas hodiaŭ karnaval*
tago : malbelegaj, malpuraj maskitoj vagadas trN
la urbo. Pli plezure mi vizitas la maristan kvartalo
kie, pro la festa tago, densa marista popolo pleniga1►
la mallarĝajn stratojn : virinoj str .nge vestitaj pro
menadas .gajkore ridante kaj mokante, el la pletttl h
drinkejoj aŭdiĝas bruo kaj muziko, viroj krias k it
kantas, ĉie malbonaj odoroj, polvo, interpuŝado knl
IIli foriras de la popolamaso al la marbordu
Tien mi alvenas en la momento kiam Ministro Pellr
tan elŝipiĝas el kontraŭ-torpedoboato : la fatne
Franca ministro, nepre vestita kiel modesta burj;u,,
eniras en veturilon kaj, irante al la urbo, trairas Iw
indiferentan ĉeestantaron ; morgaŭ li alestos la
kuradon de aütomobilaj boatoj.
Sed la tempo mankas por daŭrigi la promenad
kaj mi rapidas al la grupa sidejo kien jam alvc.
nur Kap"° Cap& Baldaŭ la bela ĉanlbrego es'
plena kaj Dr1 Guyot, leginte telegramojn de Sr'
Beaufront, de l'Esperantistoj Germanaj, Svisaj, k.
tuj proponas ke Kapn° Capé prezidu la kunveno
oni lantege kaj longatempe aplaŭdas dum la t
simpatia oficiro sidiĝas en la prezidanton seĝego
ĉirkaŭ li sidiĝas la delegitoj de 1' diversaj nar
kaj la prezidantoj aŭ sekretarioj de l' francaj gr,,
poj. Per kelkaj afablaj vortoj, S r " Capé dankas pro
la farita honoro ; tiam paroladas ĉiuj ĉirkaŭantnj
la prezidanton : inter ili estas riprezentantoj ct •
almenaŭ 4 diversaj nacioj : Erancoj, ingloj, 1 Be
Iro, 1 Flandrano, kaj la tuta ĉeestantaro aliras (s
ĉu estas ankoraŭ necese pruvi faktojn jam milf
pruvitajn) pri la tre facila elparolado kaj kompn
nebleco de ĉiuj parolantoj. Kelkaj inter ili nialvol
interesajn ideojn kies unu eĉ naskis amikan disl
tadon. Sr° Kühnl insiste parolis pri la necese
elirigi Dr"" Zamenhof el lia melm'ola izoleco
tiamaniere estigi rajtigitan estraron por la krea
kaj aprobado de 1' novaj (precipe teknikaj) vorto) •
mi ĉi tie aldonos ke mi nepre konsentas kun in7 '
amiko Kiihnl kaj ke ŝajnas al mi urbege star
plejefikan barilon kontraü la vortkrea malsano
pli ol unu el niaj amikoj ; jam oni povis sperti, I
mia opinio, ke « Internacia Scienca Revuo »
kompreneble aludas nur pri la vortkrea flanko de
Revuo) estas rimedo ne nur tute senrajta kaj st
pova sed, plie, rimedo pli malutila ol utila kaj t
rapide kondukonta nian lingvon en teruran vortat
; estas necesege ke tia situacio senpre.
kraste aliis;u.
S r ° Kiihnl ankaŭ priparolis la Esperantan akeet
ton, opiniante ke almenaŭ en la rapida dirado t»
povas senzorgi kin: sed tuj kontraŭparolis STq 1$
B. Mudie kaj Mathon ; mi ankaŭ iom pritraktis tin*
temon, provante pruvi la gravecon de la akcent»
por la harmonio de Esperanto : efektive, mi opini.,
ke tiun harmonion alportas precipe tri faktoj : l )
internacieco de 1' vortoj, pro kin la lingvo por (`r.
homoj ŝajnas esti io parenca, simila al la amatie
gepatra lingvo 2) la dolĉaj vokalaj finiĝoj de l' plep
multo da vortoj 3) precipe la akcentado de la antuil•
,

,

,
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.ilabo : ĉi jena regulo ĉefe influas sur la lingva
.*114) kaj, se oni kin forigus, nia lingvo fariĝus
kiel mi tiam diris, al korpo mortinta.
kutime opinias ke inter la diversnaciauoj
nt ekzistos iaj tre malgrandaj diferencoj en la
ntado kaj elparolado : niia-sperto jam ebligas
ttitenti pri tio sed estas ankaŭ tute certe ke tiuj
Ig randaj diferencoj absolute neniel malhelpas
lit tre facila reciproka interkomprenigro, tute
^te• ke tiuj diferencoj estas (permesu tian diron)
i•'skait nur teoriaj, neniel praktikaj : sekve de tio,
lingvo staras, vivas kaj malvolviĝas kvazaŭ ili ne
it1Mtus. Tamen, lui devas ankatt kontraŭfrapi la
Inion pri la neebleco de l;enerala perfekta akcenln ; pri tio mi donos gravan ekzemplon : kvankam
Anglaj amikoj, kies diradon mi aŭdis en Calais
i tover, ,plej facile kaj plej rapide parolis Espentun, tamen tre atentante oni povis ekscii pri ilia
gia deveno ; sed, la sekvantan tagon post mia
weuo de Calais, min vizitis en Kortrejko 3 Anglaj
perantistoj el Keighlev : du el ili, Soi Rhodes kaj
lirt, m i tion certigas nepre sincere, havis elparolan kaj akcentadon Esperantajn vere perfektajn
j estis neeble ekscii per ilia dirado ke ili estas
loj. Tamen oui scias ke la Ang loj, pli malfacile
iu ajn, povas nekonigi sian devenon en la lernakaj uzado de fremdaj lingvoj ; sed tiuj du I;spetttistoj konfesis ke ili tre klopodis por akiri bonan
1 uroladon kaj precipe atentis al laŭta sonigo
la litero r kies konfuza sono preskaŭ ĉiam mal'. Is la Ang lojn. Konkludo : mi opinias ke ĉiuj
pt•rantistoj, el ĉiu ajn nacio, povas tre atentante
it i elparoladon perfektan sed ke tia akiro neniam
iktivil; os ĉe la plejmulto de la Esperantistoj ; ke,
r'f tiuj lingvanoj, la tre malgrandaj diferencoj
iott tute negravaj kaj neatentindaj.
Sed mi revenu al la kunveno de Calais : la interuto pri la akcento finiĝis plej amike : S''" Kiihnl
konsentis kun la aliaj parolintoj pri la neceseco
ti al regula akcentado kaj certigis ke oni
one komprenis lian opinion.
Pourcines tiam proponas 1) ke la tuta EspeStaro posedu nar unu sangan signeton, 2) ke oni
nizu, la proksiman jaron, saman kunvenon. Tuj
ĝits S r " 11lichaux, la tiel agema prezidanto de
irttpo de Boulogne, kaj per plej hu inoraja paro' eto li petas ke la urbo de Boulogne ricevu, la
:sitnan jaron, la honoron organizi la Uuuan Espetan Kongreson. Tiu gravega propono, la
pri la fina baldaŭa efektiviĝo de vera Espeista Kongreso, la konvinkiĝo ke tiu tre grava
,.to (ie la malvolvikado de nia kara. lingvo, pro
lertega direkto de tiu senlaca kaj elokveuta
r '' rulo, sukcesos certe, ĉio tio naskas bruajn kaj
n aplaŭdojn de la aŭdantaro.
un komenciĝas la amuza kaj muzika parto de
'to : ĝin organizis preskaŭ solaj la amikoj el
a ;ne. Post kelkaj fonografaj kantoj kaj dekla,,ni starigas sur la tablon plej kentilan sesjarari
eton de Sin° Bergier, vic-prezidantino de l' Grut,• Boulogne : la belulineto, kun elokventaj
kaj mieno, sentime kaj perfekte deklamas
p .igan paroladeton : « \lia ?siano ». Estas mirinrt " Post ŝi deklamas same ĉarmege kaj saine sukla filineto de Sr° Michaux : « I, a Kapelo »,
-
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kaj kune la 3 filinoj de Sin° Bergier : « La lupo kaj
la ŝafido » : evidente, la sesjarulino estas la dolĉa
ŝafido. Ankoraü, de malproksime, mi ĉi tie gratulas
tiujn tiel amindajn infaninojn kaj dankas ilin pro la
kortuŝantaj momentoj kiujn ili donacis al ni.
Estas la vico de 1' plia uloj : stariĝinte, oui kantas
fore « God save the King » kaj « La M arseillaise »,
tradukitajn en Esperanto ; Silo Bergier bonege
kantas « Hispana Romanco » kies muzikan parton
venkis Sm Menu de Ménil : la aŭtoro mem akompanas per la fortepiano kaj tiel plibone montras la
belecon de tiu harmonia kanto ; S r " Derveaux, kiu
posedas voĉon vere tre landindan, kantas « Galateo » kaj « Bonan tagon, Suzo » tradukitajn de li.
Ĉiujn tiujn sindonajn artistojn oni tutkore aplaŭdas
kaj gratulas. Fine, S'° Reeve, el Londono, por la
unua fojo sed ne por la lasta, kantas amerikan popolan kanteton, tradukitan de li : « Kara Lu ! » : la
kantisto, senespere frapante sian bruston kaj ploregante, tiel gajige montras la doloron de 1' malfeliĉa anlanto de l' kara Lu, de 1' bela Lulilu, ke li
ricevas sukceson vere entuziasman ; ree li devas
kanti kaj la rememoro pri tiu « kara Lu » certe ne
forikos el la spirito de la ĉeestantoj.
Tiel finiĝis la unua tago, meze de l' ĝenerala ĝojo
kaj entuziasmo, kaj gajkore oni disig as ĝis la sekvanta tago. Antaŭ ol foriri, ĉiuj subskribas komunan
dankeman leteron al nia kara Majstro, D' ° Zamenhof.
Multe da Esperantistoj tamen aranĝis vesperkunvenon ĉe la marborda Kazino : tien mi iras ankau
sed la granda popolamaso ne ebligas renkonti multajn amikojn. Mezuokte, kun kelkaj samideauoj, mi
reiras al la urbo tra la longa, dezerta vojo kiu interligas la urbon kaj la marhordon kaj baldaŭ ni alvenas al la Urba Kole g io, kies dormejon la Direktoro
S r " Broca, vic-prezidanto de 1' Grupo de Calais, tre
afable prezentis al la Esperantistoj. La rememoro
pri tiu vasta nuda êambrego kun ĝiaj litoj lokitaj
laülonge de la muroj, la rememoro pri tiu frata
vere internacia dormejo, ankau pri la noktaj,
nepriskribeblaj ŝercoj de ia juna petolulo ne rapide
perdiĝos kaj, en la estonteco, ofte ridigos la dankemajn gastojn de ST' Broca.
Kvankam mi estas tre laca, lia dia nioŝto 11 1orfeo
obstine rifuzas donaci al mi sian senlacigan (larmon
kaj, dum tiu nokto, eĉ ne (luta unu minuto mi prosperas dormi. Nebedaŭrinde, je 1' 5a matene, ĉiuj
jam levi;as kaj ŝercema amiko fotografas vidajojn
certe neordinarajn de internacia ellitiko.
11Ii rapidas al la maro, kie mallonga bano en la
malvarma akvo iom plivigligas min. La maro estas
kvietega, la ĉielo sennuba : la vetero estos certe
tre bela.
Je l' 10 1 matene, oni kunvenas, babilas, kantas,
ĉion aran as por la veturo al Dover. S r ° IVlinistro
Ielletan, kiun D 1O Guyot invitis por ĉeesti nian
eunvenon, sin senkulpigas ĉar, pro ia malhelpo, li
ne povas veni sed ni ekscias ke li vere interesiĝas
pri nia lingvo, tiel sanie kiel Si1O Pelletan kin insiste
petis ke oni sendu al ŝi gramatikon, librojn, k. c. kaj
eĉ fariĝis membrino de la Grupo de Calais.
Je 1' unua posttagmeze, ni eil ŝ ipiĝas en la belan
n iarŝipon « Le Nord » : sur. la kvieta maro rapidege
glitadas la aŭtomobilaj boatoj kies kurado tuj
komenciĝos ; multaj luks ŝ ipoj kaj niilit ŝ ipoj foriras
-
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el la haveno por ĉeesti la kuradon ; baldaŭ ni
ankaŭ ekiras kaj ni rapide preteriras ĉiujn ŝipojn
kaj preskaŭ ĉiujn boatojn ; la aero estas tre hela
kaj la eniro de la haveno Dover'a estas vere belega. Ĉe la elŝipii.rejo nin atendas la komitato de
l' Dover'a Grupo, la Anglaj amikoj kiuj foriris el
Calais duni la pasinta nokto kaj multo da aliaj
anglaj Esperantistoj. Rapidaj interprezentoj. Niaj
afablaj samideanoj el Dover estas tute mirigitaj :
ili atendis nur tridekon aŭ kvindekon da gastoj kaj
ni estas 120 ! Ĉiuj ĝojas kaj ridas ; ĉiuflanke briletas
la verda steleto de l' espero kaj tie, sur la Angla
marbordo, laŭte sonas en la aero la Esperantaj
naciaj kantoj de Anglujo kaj hrancujo.
La Grupo de Dover ekzistas nur de kelkaj semajnoj kaj ĝiaj anoj, kvankam tre fervoraj, kompreneble ne ankoraŭ povas uzi facile Esperanton. Tial
Sro H. B. Mudie estos nia gvidanto : komence li
ordonas ke la plej bela parto de nia grupo, la Prancaj kaj Anglaj satuideaninoj, foriĝu de l' plej malbela ĝis la tagmanĝo ; mi protestas sed vane :
« Shocking, shocking ! » respondas ridante la amiko
Mudie kaj li ekkondukas nin por montri la vidindaĵojn de l' urbo. De malproksime sur la maro aŭ de
alte ĉe la kastelo, la vidajo de Dover kaj de l' ĝin
ĉirkaŭantaj montetoj estas ĉarmega ; vidate de
proksime, ĝi tute ne plibelikas. Strangaj, tre strange
vestitaj soldatoj kun ilia bastoneto aŭ eĉ peza
bastono ; jen unu el tiuj fieruloj en nemilitema sintenaclo : li dolĉe antaitenpuŝas veturileton en kiu
dormetas rozkolora « baby » kaj, ^ ridetante, la vartistino svingas lian bastoneton. Cu mi ne estas en
Parizo ?
Lacaj pro la longa promenado, ni alvenas al la
restoracio ; ĉi tie ankoraŭ niaj Dover'aj amikoj
bonege preparis la feston : la ĉambrego estas bele
ornamita, la manĝokartoj estas skribitaj Esperante;
bedaŭrinde, pro la neatendita multo da gastoj,
mankas sufiĉe da loko, da manĝo kaj da tempo ;
poste mankas ankaŭ multaj ŝilingoj en la monujo.
Duone satigita, mi rapidas al la festa vesperkunveno organizita ĉe la Urbestrara Domo : la ekstera
flanko de l' monumento estas iluminita, bele ornamita per Francaj kaj Anglaj flagoj ; supro de la pordego estas alpendita skribajo : « Koran Bonvenon al
la Esperantistoj ». La kunveno okazas en la riĉa
Konsiliĝa Cambrego: tre rapide ĝi pleniĝas kaj la
festo komenciĝas per Angla paroladeto de l' prezidanto de 1' Grupo : S T° Walmisley, ĉefinĝeniero de la
haveno kaj eksurbestro ; ĝin tradukas S r° Mudie.
Nun aŭdiĝas la samaj bonvolaj artistoj kiel hieraŭ ;
plie ankoraŭ, la anglaj amikoj kantas kvarvoĉan
horon, S ro Michaux eldiras tre spritan funebran
paroladon pri la morto de Si"0 Burĝo kaj S r° Bastien
tre sentante deklamas la belan poeziajon de
D r° Zamenhof: « La Vojo ». Pro peto de Sr° Mudie,
lui bohemo Kiihnl kaj mi paroladas dum kelkaj
momentoj por montri ke la elparolado de la bohemoj
kaj de la flandranoj estas simila al tiu de la francoj
kaj de la angloj.
En flanka ĉambro, la malavara kaj tre afabla
urbestraro starigis tablon tute kovritan pernutraĵoj,
glaciajoj, bonegaj anglaj sukeraĵoj kaj ĉiuspecaj
trinkaĵoj ; post nesufiĉa tagmanĝo, oni kompreneble
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tre profitas je tio. Je l' fino de tiu bela kunvets
duin oni trinkas glason da ĉampana vino, S°i Gti
kaj Geddes faras du ĉarmajn paroladetojn. 1\ ec
akcepto ĉe la Anglaj Esperantistoj estis vere korega
kaj tre lerte preparita ; la vespera festo precipe tr i.
boue sukcesis : pri ĉio ni estas tre dankemaj al
precipe al la organizintoj : S°i Geddes kaj FineL,
kaj ni estas konvinkitaj ke tiu kunveno havos bon.
egan influon sur la Angla Esperantista movado,
Iom malĝoja pro la finiĝo de tin vere frata festo,
mi aliras al la enipiĝejo; jam la plejmulto tien
alvenis. Post longaj adiaŭaĵoj kaj sennombra^
manpremoj, fine la forirantoj eniras en la ŝipon kit nun ni estas du grandaj grupoj : unu sur 14'
enŝipiĝejo, alia sur la ferdeko de la ŝipo. Esti
preskaŭ meznokte : en la dubeblua ĉielo brileti,k
la esperigaj steloj, ĉirkaŭ la senmova ŝipo Ia
nigra nokto etendiĝas sur la kvieta maro. Stibitu
en la aero trankvila sonas la religiema narin
angla kanto : ĝia mairapida harrnonio estas stran}: •
impresiga kaj, ĝin aŭdinte, la nokto ŝajnas pli
densiĝi ĉirkaŭ ni. Sed nun niaj Anglaj atniL
ekkantas la viglan « Marseillaise », kies fieraj k,i 4
sangaj krioj ŝiras la aeron kaj redonas la ĝojon ; 14,
entuziasmo ambaŭflanke pligrandiĝas : oni kant:*'
ĉiuspecajn amuzajn kantojn, oni krias kaj aplaüda
oni alvokas S°11 Reeve kaj, je kelkaj metroj de ni, 1
gajulo aŭdigas sian doloron pro la « kara Lu » k.
'ĉiuj ĉeestantoj hore kantas la ĝojigan rekantajon
pri tin senkompata Lulilu.
Sed subite aŭdiĝas akrega fajfego, la marist e
malligas la ŝnuregojn : la ŝipo tuj ekforiros ; Mn,
manoj etendiĝas, ĉiuspecaj krioj resonas en la
nokto : « Vivu Esperanto ! », « Vivu Zamenhof»,
« Vivu internacia frateco », « Hip, hip, hurrah '
Hip, hip, hurrah ! » Konfuza maŝina bruego aûyl
iĝas el la profutndaĵo, la tuta ŝipo ektremas, ordonoj
kaj fajfoj senĉese intermiksigas, la akvo eg u
skuiĝas : malrapide plilarĝiĝas la interspaco al io.,
enŝipiĝejo ; kaj, en tin momento, ree sonas la nin'
jesta, impresiga angla kanto. Ni haltas, nur dum un
momento ; bruegante ekturnikas la grandegaj ŝil)
radoj kaj la ŝipo jam rapide ekiras al la nnaroi i
ambaŭflanke oni agitas ĉapelojn kaj naztukojp t j
voĉoj laŭte ekkrias : « Vivu Esperanto ! Hip, hip, hurrall ! » sed la okuloj nenion plu vidas ; el !*
malproksimo aŭdiĝas ankoraŭ senfortigita ekkrio ,
kaj nin jam tute ĉirkatias tiu stranga hela mallum
de l' surmaraj noktoj.
Lastan cigaredon fumante mi rapide paŝadas sur
la ferdeko. Bruas ankoraŭ en la oreloj kaj en 1*
koro la adiaŭaj krioj de la frata disiko ; jam ektii n u
la animo pro la baldaŭa foriĝo de tiom da ah
amikoj ; dolĉa, nepriskribebla sento de feliĉa in .
ĝojo flirtadas ĉirkaŭ mi kaj senbrue enig as en I.
spiriton. Nia grandegulo glitadas preskaŭ senmov4
sur la kvieta maro ; je 1' du flankoj, la potencaj radio
kiel monstraj brakoj frapadas senĉese la akvon kia
ĉiutlanken disskuas blankan saitmon ; sur la all ai
masto, la brilega lumo de elektra reflektoro, ki fs l
terura Ciklopa okulego, ĵetas al la stelplena
Senlimo blankan luman faskon, kiu vane klopodss
trabori la nokton kaj nevideble perdiĝas en ĝi. 1.4
maro estas niirinde fosforluma : la suproj de l' inter'
,
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j►uŝantaj ondetoj briletas kiel moviĝadantaj flametoj
kaj la ŝipo, mara monstregulo, antaitennakadas en
bruanta turnis; o de ŝaŭmo kaj fajro.
Sur la ferdeko, kie restis ĉiuj Esperantistoj, peza
.ilentado anstataŭas la jusajn ĝojajn kantojn kaj
kriojn ; la virinoj estas kuŝ ,taj sur maraj seĝegoj
kaj, dorlote envolvitaj en la blankajm vestaĵoja
netinlas la noktan maran malvarmon ; rapide alproksimiĝas la momento kiam finiĝos tiuj feliĉ:igaj
tnternaciaj festoj, kiam disiĝos en ĉiujn flankojn,
post tro mallonga kunveno, ĉiuj tiuj amataj amikoj,
ĝis hieraŭ neniam viditaj.
\li sonĝ adas pri tio kaj pri nia senlaca batalado ;
mi sonkadas pri la venoutaj tempoj kaj dezirus
disŝiri la vualon kiu kaŝas la estontecon al mia
spirito ; mi... sed akra ordona ekfajfo ekaŭdiĝ-as
kaj la alta Ciklopa okulego, ĉesinte enpenetri per
la fasko en la Senlimon, ĵetas sian brilegan
rigardon al la vastega maro ; la okulo senĉese
moviĝas kaj serĉas sur nia vojo la antailsentitan
danĝeron kaj jeu... ho, kiel bele !... jeu en la ronda
brila fasko subite aperis malgranda velŝipo; nun ree
la okulo senmovikas kaj rigardadas la senfortan
vaganton kiu, meze de nia vojo, kvazaŭ ia magia
vidajo, ia ŝipa fantomo, dolĉe balanciĝas sur la
maraj ondoj. II,ti la brilega senmova rondo, en tin
stranga iom dubeverda lurrlaĵo, oni malkonfuze
vidas ĉiujn partojn de la ŝipeto, la lnaristojn kiuj
kuradas sur ŝ;i, la ruĝan gardistan lumon. Estas
impresiga vidaĵo. Dolĉe, konfideme, en la supernatura sunsimila blankajo, la ŝipeto daŭrigas sian
balanciĝadon clura nia bruanta rtnonstregulo, per
rapidega naĝrado, rekte kuras al ĝi ; jam ni estas
tuj falontaj sur ĝin sed ree sonas akra ekfajfo : ree
la Ciklopa okulo sin turnas al la Senlimo, ree ni
enpenetras la pezan malĝojan nokton kaj, post
-
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kelkaj .momentoj kiuj ŝajnas jarcentoj, mi vidas,
je 1' maldekstra flanko, nur je tre malgranda interspaco de ni, la ŝipeton kiu, jam duone droninta en
la mallumo, sentime daŭrigas sian iradon al nekonata celo. Psli ne scias ĉu mi revas aü ne ; flanke de
mi, kelkaj amikoj rigardas la strangan vidajon kaj
sendube sin demandas, kiel mi, ĉu ne montri ĝis al ni
ia figurajo de nia malfacila entrepreno, vaganta sur
profundega haro, je ĉiu paŝo minacata de teruraj
danĝeroj, sed kiun defendas la potenca okulo, la
brilega lumo de 1' fatala homara progresado.
jam ni albordiĝas, elŝipiĝas kaj iras al la Stacidoma Hotelo kie oni trinkos kune lastan adiaiian
glason. Estas la unua matene. Post kelkaj minutoj,
multaj Esperantistoj jam foriros per la rapidaj
vn.gonaroj ; aliaj (ankaŭ mi) pasigos la nokton en
Calais kaj foriros nur je 1' tagmezo. Ĉiuj laŭte ĝojas
pro la sukceso de 1' festoj. Tro da sentoj diversaj
malkvietigis ĉe mi la animon kaj mi deziras foriĝi por
rememori, en la nokta soleco, ĉiujn okazintajojn sed
la afabla amiko S r° Carpente min detenas. Ankoraŭ
en tiuj lastaj momentoj, la senlaca S r ° Michaux
prezidas en la babilado ; oni ridas, ŝercas, krias :
« Vivu Michaux », « Vivu Capé », « Vivu Guyot »,
k. c. Oni precipe priparolas la gravan proponon de
de la Unua
S'° M ichaux pri la organizo, en 1905,
Esperantista Kongreso: ĉiuj laŭdas la sindonemon
kaj la fervoron de tiu miriga propagandisto, ĉiuj
estas certaj pri la granda sukceso de tiu Kongreso
kaj promesas .atesti al ĝi.•
l ine, tre malfrue aŭ plibone tre frue en la
mateno, lastafoje kunpremiĝas ĉies manoj kaj, dum
ĉiuj sin lia-foje intersalutas, multfoje sonas en la
nokto la dolĉa esperiga vorto :
Gis revido
-
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Ju er da Jd c!ga Cperan(is!ara.
Notoj de Anglaj vizitintoj.
Dum la Aŭgusta monato tri Anglaj Esperantistoj
faris vojaĝon en Belgujon. Ni estis S° John Ellis,
sekretario cle The Esperanto Society - --- la unuafond itaen Granda Britujo — S° W.T. Clark, membro,
kaj la skribanto de tiuj ĉi linioj , S° Jozeto Rhodes,
(Prezidanto). La viziton oni faris, ne por vidi la
tnondfamajn pentraĵojn kaj konstruajojn de la lando,
nek por admiri la terkulturon, kiu faras de ĝi unu
kardenon, sed por rigardi la agojn kaj studi la
metodojn de la propagando de Esperanto, tiel sukcese farita de la Belgaj samideanoj ; ne kiel spionoj
sed kiel lernantoj ni vizitis vin, kaj ni ĝojas ke rl;
venis.
Unue, la mirigajn pruvojn de la praktikeco de la
kara lingvo, kiujn ni ricevis duni nia vizito al
Le Havre (hrancujo) en la lasta jaro, preparis nin
por atendi egale bonajn de la spertaj Belgaj propagandistoj. Tiuj esperoj estis plenigitaj. De la
momento kiam ni rckonis la vizaĝon de So Coox
(kies portreto aperas en la fotografaĵo de «11lari'f 'reto ») ĉe la elŝipejo de Antverpeno, ĝis la lastaj

adiaiiaj vortoj elŝangitaj kun S° Sloutzky en
Esneux, la kara lingvo servis perfekte kaj tute facile
por ĉiuj bezonoj. Kaj ree oni trovis la elparolacloja
inter diversnaciuloj multe malpli diferencajn ol inter
diversprovincanoj de la sama nacio. Sed iom plu sur
tin punkto poste.
En Antverpeno, oni avertis nin antaŭe, kelkaj el
la agemaj anoj forestis aŭ en militaj ekzercoj aŭ
pri aliaj kaŭzoj; kaj estis, tial, tre plezuriga ke ni
renkontis tiel multajn kun kiuj ni povis interparoladi.
Sinjoron Coox mi ĵus nomis, kaj ni restos tre danketnaj por lia sindonemo, clon inte tempon kaj laboron
por montri al ni la vidindaĵojn de la urbo. La viziton
:11 la interesa kuracejo de I)r° Giinzbourg, kaj lian
bonan klarigon de la specialaĵoj, ni longe memoros.
Ankaŭ la ĉeeston kun la anoj en la kunvenejo, kie
ni renkontis la spertan profesorinon de Beider, ni
dankeme ŝuldas al S° Van de Kerckove kaj la aliaj
amikoj. Unufoje plu, la kara lingvo sentigis nin ne
kiel fremduloj sed fratoj.
La saman sperton ni trovis en via belega ĉefurbo.
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Sinjoro Jozefo Jamin, ĉiekonata de la Esperantistaro
por siaj laboroj en la komuna afero, renkontis nin
en la stacidomo, kaj duin nia restado en Bruselo li
donis al ni malavare de sia tempo kaj penoj. Kiel ni
supozis, li parolas bone la karan lingvon, kaj ni
esperas ke ni, ankaŭ ne ŝajnis esti al li freniduloj.
La saman bonkorecon ni ricevis el la manoj de la
tuta Brusela anaro, kaj tre guis la vesperajn interparoladojn, kiujn ni faris kun S° Blanjean kaj la aliaj
samideanoj. Soi Jamin kaj Blanjean bone pruvas per
sia daŭra entuziasmo por la bona afero ke la
propagando estas por ili nenia fantazio, sed sankta
laboro.
Inter tiuj ĉi amikoj ni kun ĝojo renkontis unu
amikon plu — nome S° Kanef, Bulgaro, kaj ree oni
rimarkis ke komprenebleco de Esperanto restas la
sama, kia ajn la nacieco de la parolanto. Kaj kiam
Belgo parolis, oni ne sciis ĉu Flandrano ĉu Valono
parolis. Ni ankaŭ renkontis neesperantistajn amikojn,kiuj interparolis Angle pri Esperanto. Ni esperas
ke eble nia rekomendo de la bona lingvo helpos
varbi ilin por Esperanto.
Neatendite ni renkontis en Bruselo Anglon,
son Law, el Londono, kiu estas Esperantisto, kaj
trovis ke, same kiel ni, li estis devigita uzi nur
Esperanton por interparolado.
Gvidataj de S° Verbank, ni vizitis la militkampon
de Vaterlo. Oni ne tro ŝatis konservi la memoron de
militado inter la nacioj, sed la vizito mem estis tre
plezuriga, sub tia sperta kondukado, kaj la klarigoj
farita] — kompreneble en Esperanto — de
S° Verbank, estis tre plenaj. Eble antaŭsignon de
la pli paca estonteco oni vidis en la nestojn, kiujn la
birdetoj estis konstruintaj en la buŝo kaj la oreloj
de la bronza leono sur la artefarita monteto ! Tiel ni
esperas!
l'ri la tre amuzigaj disputoj kun unu vendistino de
ilustritaj poŝtkartoj, oni ne povas tie ĉi skribi. Eble
aliloke iom estos trovebla.
Poste ni vizitis Lovenon, kie S" Mathys renkontis
nin en la strato kaj tuj fratigis. Pri la bela promenado kaj la vespera festeneto mi ne povas diri ĉion,
kion mi sentas. La honoron, kiun oni faris al ni
tie ĉi, estis ja granda, kaj ni vidis multe de la frukto,
kies semon la nelacigebla So Mathys semis en la
lastaj tempoj. Ni lernis, dank' al la bonaj raportoj,
faritaj de la fraŭlinoj en la kunveno, la sekreton de
la bona sukceso de la movado en tiu ĉi urbo, kaj
eble ni plibonigos nian propagandon hejme,
huitante la metodojn de S° Mathys kaj liaj gehelpantoj. La vespero, plenigita de rakontoj kaj muziko,
estas bona memoro, kaj en la vortoj, kiujn S° Ellis
kaj mi parolis, mi esperas ke ni iom esprimis niajn
dankojn por la honoro farita al la fremdaj samideanoj. Ni intencas klopodi por ke niajn Esperantistojn imitu tiel bonan ekzemplon.
En Mehleno, ankaŭ, kie Soi Coox kaj Mathys ree
ĉeestis kaj daŭris iliajn amindajn servojn, ni renkontis aliajn Esperantistojn, kaj danko memoris la
amindecon de So Van Peteghem. La mirindan
ludadon sur la sonorilaro ni ne povas forgesi.
Same en Bruko ni renkontis, en S" Lekeu, la
saman deziron servi la bezonojn de la vizitantoj.

Kvankam li ne povis montri al ni grandan amason
de Esperantistoj lokaj, li tre bone parolas Esperanton kaj nelace daŭras siajn penadojn por la
propagando. Li ankail faris al ni la plezuron konatiĝi kun S° \Vitteryck ; kies sindonajn laborojn por la
bona afero la tuta Esperantistaro bone konas. Estus
bedaŭrinde se oni ne sufiĉe subaponus pionirojn
tiel agemajil kiel li. Al Sinjoro Lekeu ni ankail
ŝuldas kelkajn plezurajn horojn sur la marbordo en
Blankenberghe. Inter multaj aliaj parolaĵoj, oni
diskutis kun li la aferojn Kongolandajn. Poste ni reiris
Bruĝon kaj vidis iom pli de la vidindaĵoj de tiu ĉi
belega urbo.
Nia pilgrimiro ne estis finita, tamen. Ni devis
viziti Genton, kie Sinjoro Cogen tenas la fortikaĵon
por Esperanto. Li montris al ni multajn interesaĵojn,
kaj parolis pri la propagando tre facile kaj tre pure.
Al Kortrejko oni veturis por viziti Dron Seynaeve,
kies laborojn por Esperanto oni bone konas. Li ĵus
estis reveninta el Dovero, kie li êeestis ĉe la kunveno Esperantista de I { rancaj kaj Anglaj anoj. La
kunveno tre plezurigis lin, kaj nin ankaŭ. Ni ne
forgesis la proponon, kiun faris S° Seynaeve la
lastan jaron por arang i similan kunvenon internacian. Dum nia restado en Kortrejko S" Seynaeve
kaj Gorieckx montris al ni multajn interesaĵojn,
inter kiuj ni bone memoros la viziton Ce la pruntejo
antikva, kaj la preparadon cle la lino sur la rivera
bordo. Kaj la sperta interparolado de la du amikoj
faris al ni grandan plezuron.
Ni lastan viziton faris al Liego. Ni ne sukcesis
renkonti amikojn Esperantistajn en la urbo mem,
sed ni trovis SU 1 ' Sloutzky en la bela vilaŝ; - o de
Esneux. La bonveno, kiilil li faris al la vizitantoj
neatenclitaj, estis tre bonkora, kaj lia amindeco kaj
gastamo rebrilas honoron sur li mem kaj la nacio al
kiu li apartenas. I'ro mi mem, mi neniam forgesos
lian bonecon dum nokto de malsaneco.
La elparolado de S° Sloutzky — la unua Ruso,
kiun ni renkontis gis nun -- estis tute same kiel la
aliaj, kaj li tre goji g is nin, dirante ke li povis
perfekte kompreni niajn vortojn, kaj ke nia elparolado estas tute konforina al la reguloj de la Majstro,
kun kiu li mem interparoladis en Varsovio.
Kaj tiamaniere finis nian esploradon de la Belga
Esperantistejo. Ni ja trovis ke en via lando ekzistas
multe da laboremaj entuziasmuloj, kiuj sindoneme
penadas por la disvastigado de la internacia lingvo.
Kuragu, karaj geamikoj, kaj daŭrigu la bonajn
agadojn ! Ni estas feliĉaj havi la plezuron viziti ilin.
Nia kurago kaj espero estas refortigitaj, kaj eble la
freŝaj pruvoj faritaj de nia interparoladoj kun la
kondukantoj de la movado helpos iom vian propran
bataladon kontraŭ skeptikismo, kiu devas antaŭnelonge konfesi ke ĝi estas venkita per faktoj ne plu
neigeblaj.
Kun tre koraj sentoj kaj multe da dankoj de
S°i Ellis kaj Clark kaj mi mem.
Via en la bona afero
Jozi:ro RHODES.
( 5 ?60 )
Prezidanto de u'I'he Esperanto Society »,
Keighley, Anglujo.

LA BELGA SONORILO.
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.'a itîzua Csperanfisfa JCongrese
cle Boulogne s Mer, en 1905.
1, a estas la gravega novaĵo kiun ni, inter la unuaj, estas feliĉaj sciigi al niaj legantoj kaj kiu sendube
•nos al ili tre grandan plezuron.
()ni legos en alia artikôlo de ĉi tiu numero ke, duin la jusa Esperantista kunveno de Calais-Dover, unu
I niaj plej sindonemaj amikoj, S 1 Advokato ïblichaux, prezidanto de l' grupo de Boulogne s Mer, petis ke
h grupo ricevu la honoron organizi, duin la somero de 1905, la Unuan Esperantisten Kongreson.
1,a Belgaj Esperantistoj estas tro ege konvinkataj pri la grandega graveco de tia faro kaj pri la
I.4atindaj influoj de tiu kongreso sur la estonteco de nia lingvo por ke ili povu ne entuziasme aprobi tiun
tojekton kaj ne prezenti al la organizontoj sian tutan eblan apogadon.
i.1 la tuta koro ni gratulas la kuraĝajn Esperantistoju de Boulogne ĉar, se la sukceso de tiu kongreso
os por ili granda honoro, ĝia preparado estos laboro multe pli granda kaj nur tiuj, kiuj iani okupiĝis
tia afero, ŝatos la verecon de tiu diro. Ni esperas ke ĉiuj Esperantistaj ĵurnaloj, ĉiuj grupoj, ĉiuj
itaj Esperantistoj, forjetinte ĉiujn malgravajn disputaju ideojn kaj atentante nur la solan utilon cle nia
entrepreno, donos al niaj amikoj el Boulogne sindoneman, senliman kaj ĉiaman helpadon.
)

e Premier Congrès Espérantiste â
Boulogne-sur-Mer, en 1905.
le est la nouvelle excessivement importante que nous
les heureux de pouvoir annoncer parmi les premiers a
ecteurs et qui leur causera sans doute un bien grand

lr.

mine le relate un autre article de ce numéro, c'est lors de
celte réunion Espérantiste de Calais-Douvres qu'un de
mis les plus dévoués, M. l'avocat Michaux, Président du
pe de Boulogne-sur-Mer, a sollicité pour son groupe
.•r de pouvoir organiser, pendant l'été de 1903, le
•r Congrès Espérantiste.
Ispérantistes Belges sont trop intimement convaincus
portance extrême (l'une telle manifestation et des conces inappréciables que ce Congrès exercera sur l'avenir
notre langue pour ne pas approuver cette idée avec
OUS iasme, pour ne pas offrir aux organisateurs tout l'appui
ils sont capables.
US félicitons de tout cœur les vaillants Espérantistes (le
,gne car, si la réussite de cc congrès constituera pour
un grand honneur, son organisation constituera encore
bien plus lourde charge et ceux-lei seuls, s'étant jamais
pi .s de pareilles questions, peuvent apprécier la vérité de
paroles. Nous espérons que tous les journaux Espérantous les groupes, tous les Espérantistes isolés, se
•nt au-dessus des questions mesquines qui pourraient être
Fées et n'envisageant que l'intérêt supérieur de notre
entreprise, prêteront à nos amis de Boulogne un condévoué, sans restriction et de tous les instants

Het eerste Esperantisch Congres te
Boulogne-aan-Zee, in 1905.
Zulks is liet hoogst belangrijke nicuws da! j zoo gelukkig zijn
onder de eersten onzen iezers te mogen aankondigen en dat zonder
twijfel eerre zeer g,00te vreugde zal veroorzaken.
Zooals een ander artikel van dil nummer hel bespreekt, het is
ter gelegenheid der onlangs gehouden Esperant/;rche bijeenkomst
van Kaler-Dover, dat een onzer ve,klecfdste vrienden, de Heer
advokaat lMichaux, Voorzitter der groep van Boulogne-aan-zee,
voor zijne groep de eere aangevraagd heeft oni, binst den Zomer
van 1Ÿ05, het eerste Esperantisch Congres le ,Hogen. inrichlen.
I)e Bel;a:rche Esperantisten z ii al te zeer overtnigd van hel
uiterste belang van zulk ecne betooging en van de onberekenbare
gevolgen welke dil Congres• op de toekomst onzer laat zal teweeg
b enigen, om dit gedacht niet met geestdrift goed te keuren, om aan
de i,ir/clelers ,niet al den steun te geven, tot welken zij hekwaan
zijn.
Wij wenschen uit ganscher harle geluk aan de moedige E pe,anh.:rlen van Boulogne ; want, indien het wellokken van dit Congres voor leen Gene ,groote eer zal daa,stellen, zijne inrichting zal
eene nog zeel lastigere taak uitmaken, en dezen alleen die zich ooit
met zettkdanige zaken bezighielden, kunnen de waarheid dezer
woorden hese/en. ll' hot'en dat al de Espera,ntische bladen, alle
groepen, alle verwijderde Esperantiden, zich plaatsende boven de
kleinzinnige zaken (1iJ zouden kinnen opgeworpen .worden en,
slechts hel hooger belang onzer lieve onderneming inziende, aan
onze vrienden van Boulogne eerre ve,klee/de medewerking, zonder
voorbehoud en van alle ooçenblrkken, zullen verleenen.
-

,
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La urbo de Boulogne, kuŝanta sur la limo inter la du landoj, kiuj vere estas la nuna centro de 14
Esperantista movado : F raucujo kaj Anglujo, estas certe loko prave elektita ĉar, en la momento kiam la
tuta agerneco de l' urbegoj alilokiĝas al la marbordo, oni ne povas taksi kiel nefavoran kondiĉon 1A
organizon de nia Unua Kongreso en tia loko. Aliparte, ĉiuj kiuj alestis ĉe la ĵusaj festoj de Calais-I)ovrr
kaj vidis la agemon de la senlaca S r " Michaux kaj de liaj kunlaborantoj, nepre estas kouvinkitaj ke d
neniu pli bone ol ili oni povis altrudi tian laboregon.
Ankoraŭ unu vorto, ne la plej malgrava : la kongreso nepre efektivigos ĉiujn punktojn de la progr.tutu
kiun D T° Zamenhof nrajstre proponis en letero diskonigita de ĉiuj niaj gazetoj (vidu nian februal.*i
n°rr, 1 04) ; tio signifas ke, malkaŝe forigatite ĉian danĝeran disputon, kiu povus iel difekti la unuecon de
nia lingvo, la Unua Esperantista Kongreso estos nur gravega elmontro tiel same de la ecoj de Esperant
kiel de la fortoj de la Esperantistoj.
Ni do eklaboru, de hodiaŭ : ni diskonigu tiun ideon kaj ni nasku ĉie la deziron ĉeesti ĉe tiu sole
kunveno ; en ĉiu lando, la Esperantistoj priparolu la rimedojn por ke kiel eble plej multaj aliru al ĝi k
jam preparu sian kunlaboradon al la festoj kaj laboroj ; tiamaniere, la sukceso estos certa kaj tiu Un
Kongreso, ĉe kiu sendube ĉeestos niaj plej eminentaj kaj amataj estroj, al kiu ĉiuj landoj de l' raton
sendube sendos delegitojn, estigos plejgloran tagon en la historio de Esperanto.

D r° MAUR. SEYNAEVE.

Gravega sciigo ! S r° Michaux ĵus sendis al ni la gravegan, bonegan novaĵon ke nia kara Majst
D íC1 Zamenhof ne nur treege aprobis la Kurrgreson sed ankoraŭ promesis « ke li nepre alveturos » al
Antaüen, Esperantistoj ! Ciuj iru al la Kongreso ! La sukceso estos grandega !
Dr° M. S.
La ville de Boulogne, située sur la limite des deux pays
formant en ce moment le centre du monde Espérantiste : la
France et l'Angleterre, est Bert s un endroit bien choisi car,
à l'époque oit toute la vie des grandes villes se concentre sur
les bords die la mer, on ne peut considérer comme une condition défavorable le fait d'organiser dans un tel endroit notre
premier congrès. D'autre part, tous ceux qui ont assisté aux
récentes fíates de Calais-Douvres et ont vu à l'acuvre l'inlassable M. Michaux et ses collaborateurs, se sont convaincus
qu'un tel travail ne pouvait être confié en de meilleures mains.
Un mot encore, non le moindre : le congrès réalisera de
point en point le programme qui a cité trace magistralement
par le Dr Zamenhof crans une lettre publiée récemment par
tous nos jolttnaux (voir notre nru de ievricr 1904); c'est dire
que, rejetant formellement toute discussion dangereuse pouvain porter atteinte à l'unité de la langue, le Premier Congrès
Espérantiste ne sera qu'une manifestation éclatante tant des
qualités (le l'hsperanto que des forces des Espérantistes.
A l'ccuvre donc, dès aujourd'hui : répandons l'idée et faisons
naître partout le désir d'assister ci ces assises solennelles ;
que dans chaque pays les Espérantistes concertent les moyens
ue s'y rendre en nombt e plus ou moins grand et préparent
leur collaboration aux fetes et aux travaux ; le succès se
trouvera ainsi assuré et ce Premier Congrès, auquel assisteront sans doute nos maîtres les plus éminents et les plus
aimés, auquel seront sans doute représentés tous les pays du
globe, marquera une date des 1 lus glorieuses dans l'histoire
ue l'1-sperant0.
Dr MAUR. SEYNAEVE.

Michaux nous envoie à l'instant la
nouvelle excellente, capitale que notre cher Maître le
1)r Zamenhof non seulement approuve très vivement le Congrès mais encore promet « de s'y rendre certainement ». }in
avant, Espérantistes ! que tous soient présents au Congrès !
Le succès sera énorme !
rie M. S.

Une nouvelle capitale ! M.

Dĉ stad Boulogne, gelegen op de grens der twee landen,
liet oogellblak hel middenpunt de r Esperantische wereld ttit
Frankrijk era Engeland, is zeker ee:nc welgekozene plauls;
op den tijd dal gcheel liet leven der groole steden zich z'o'en,,
oe boorden der zee, kan men hel feit van in zulk ceue plaids
eerste congres in te riclalen, niet als eerre ongunsl lge vovrwa
aanzien. Van een anderen kant, al dezen die aan de oni
geledene feesten van Aales-Pover, deelgenomen, en den onzer
baren Meer Mie/naex en zijne medewerken' aan 't werk ge
hebben, hebben Zicht overizugd dal zulk een 'tee,k ira ,gene re
handen kon toevertrouwd worden.
ben woord nog, en /zet minste asiel: het congres ::al punt
putnl het programma z'olçen, dat zoo meesterlijk dooi !)r /,ome
vastgesteld /s' geweest i•a eerren brief , onlangs door al onze bl
medegedeeld (zie ons nnmm.e ,. van Februari IYO'/; ; 't is le ze
dat, alle gevaarlijke redelzoirlen, kunnende nadeel doelt a
eenheid der Taal, stellig verwerpende, /zet eerste Esperantiv /i
gres slechts ceue sc'hiltercnde heloogiug zal zijn, zoo van de h
niçheden van liet Esperanto als van de krachten der Esperant,
Aan '1 werk dus, van heden af : verspreiden wij /iet gala('
doen wij overal den we/lsc// onbruiken om aan deze plechtige : e
gen deel le nemen ; dal ini ieder land de Esperantisten ae nN
leas bespreXen om er /zeen le gaan in grooler o/ /leieier gelal en
zij buarinle medewerking acan de feesten en de z✓erkir/ge/1 voor
(ten ; de bijval zal alias verzekerd zijn en dit eerstc Congres.
hetwelk ongetwijfeld onze bekwaamslc en bcminds/e mess
zullen dceínen/en, bij l'clwelk .,',kier
/el
ir.'al de landei,
wereld :,allen veile c/imcoorc%';d zijn, zal e:eue der roemrijkste
teekeningen in de gesch/edcn/s van liet Esperanto keuroer ken,
Belangrijk nieuws ! I)e 11cer Michaux zendt ons zvoi't'ete
müimiuniend, belangrijk nietiws dal onze ciazrrbaie .i/
I_ir Zamerihof niet trileen levendig liet Conves ç.:e-i/curt,
.nog telooft e er voorzeker naartoe te gaars ». I "vvr111/ hs
tilten ! Dat allen tes.;enz„'c or'di zijn op het Congie:, ! De
zal overgçr col T. 'e :e'il
•
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Vertaald door A. -J. WITTIiRYCK.

2a nova iaialo de Vaferlo.
Kiu venkis

Kiel ĉiuj famaj lokoj, la batalkampo de Vaterlo O
estas nun okupita de vera arme o da. gvidistoj kaj
diversaj vendistoj (ni estu ĝentilaj!) kiuj proponas

*) Vaterlo (Waterloo) kaj Draine l' Alleud, Deigaj vilaĝoj
kie okazis la batalo de la Interligitaj Nacioj kontraŭ la Franeoj
la 18:e de Junio 1815.
(

„

al la vizitantoj memoraĵojn de la fama batalo
falsajn memoraĵojn por la naivuloj — gvidajn g
grafiajn planojn, reklamojn por la tieaj restoru
kaj, kompreneble ilustritajn poŝtkartojn. La vizit
toj alvenas el ĉiuj landoj, tial la aro da gvidistoj
vendistoj parolas preskaŭ ĉiujn lingvojn uzitaja
Eŭropo — krom Esperanto.

!,ail kutinio, niaj Anglaj samicleanoj Sn'i Rhodes,
.Ils, l,aw kaj Clark, kiuj vizitis Bruselon la pasintan
monaton, vizitis ankoraŭ la faman batalkampon,
■tkompanitaj de unu el la plej sindonaj Bruselaj
P.sperantistoj. kaj ili, unuvoĉe, decidis paroli nur
.peranton dum la vizitado.
Apenaŭ ili estis alvenintaj al la stacidomo de
Ilraine l' Alleud O ili estis ĉirkaüitaj de la legioj da
Viroj, virinoj kaj infanoj, gvidistoj, vendistoj, helpis toj kaj aliaj istoj.
l're sincere kaj sen penoj, niaj amikoj demandis
pri multaj sciigoj sed, mirig ita, la poliglota armeo
neniel komprenis. Vane la gvidistoj parolis ĉiujn
uzatajn lingvojn, vane la vendistoj prezentis la
komercaĵojn same kaj per gestoj, iliaj penadoj ne
estis rekompencitaj ; la kvin fremduloj ŝajne ne
komprenis kaj daŭrigis paroli sian strangan idiomon!
Tamen neniu lasis kuraĝon, ĉar iafoje oni komprenis kelkajn4tŭditajn vortojn, ait Anglajn, aŭ Gernianajn, aŭ kvazaŭ Hispanajn aŭ Italajn, sed la plej
lertaj el la trudemuloj intencis forlasi tiun novan
talon. Tiam ili alvokis helpon de maljuna vendino de poŝtkartoj, nigra kiel ciganino, kiu multe
vojaĝadis tra la mondo kaj parolis la lingvojn la
plej strangajn; eble ŝi sukcesus!
Sed mire, la ciganino vane penadis, ŝi konsumis
ian tutan lingvaron, ĉiam tiuj strangaj fremduloj
inter ili parolis idiomon nekonatan de-ŝi.
Ve ! vane ŝi kriis, rnalbenis, eĉ insultis tiujn
nferajn vizitantojn, tiuj ĉi klare kaj kviete daŭrigis
erltandi diversajn sciigojn sed akceptis nenian
espondon ĉar la komprenado ne estis ebla.
Tamen la vizitantoj trairis la tutan batalkampon,
haltis antaŭ la multnombraj famaj lokoj kaj la
lonumentoj de ĉiuj nacioj, la aro da vendistoj de
Iustritaj poŝtkartoj, generale direktita de la nigra
irino persekutis ilin vane. Nek la leono kvietega
tir kia terpiramido, nek la Franca aglo vundita,
elvokis alian sonon ol la strangajn ĝis nun aŭditajn.

9

Ĉiam la diversaj Eiiropaj lingvoj ŝajne dancis
satanan balon. I,a enigmo eble malaperigos ĉar
S r° Rhodes disdonis al siaj persekutantoj Esperantajn poŝtkartojn kun portreto de D r° Zamenhof.
La batalo daŭrigis, per Esperanto, ĝis la foriro
de la venkantoj ; en atendejo de la stacidomo, du
Angloj, kiuj ankaŭ vizitis Vaterlon, inter si miris
multe pri tiu lingvo kaj pri la uzantoj.

-

Epilogo de tiu vera vizito okazis en Bruselo la
sama tago, vespere. Niaj amikoj promenadis en unu
el la centraj stratoj de la urbo, kiam la Angloj kiuj
miris matene pri la nova batalo, estis en sama
direkto kiel niaj samideanoj.
Unu diris al la alia: « Tie ĉi estas ankoraŭ tiuj
strangaj homoj, kiuj paroladis lingvon havantan nek
kapon nek voston ! Cu vi ilin komprenas? » La alia
respondis : « Neniel », kaj S r " Ellis kiu surprizis tiun
interparoladon respondis, sed tiufoje Angle : M i
ankoraŭ ! »
Haltigo de la Angloj kaj mirego.
« Cu vi estas Angloj ? » demandis la unua.
« Jes, respondis S ro Eliis, kaj plie, el via propra
provinco ! »
Nova argumento kontraŭ la skeptikuloj kiuj opinias ke la akcento maltaŭgas por la facila komprenado : la Angloj ne rekonis siajn samprovincanojn,
kiam tiuj ĉi parolis Esperante.
Ĉ'ar de la tago, kiam la Germana Imperiestro
Vilhelrno la dua certigis ke la batalo de Vaterlo
estas afero tute Gernlana, la modernaj historiistoj
ŝanceliĝas pri la venko de generalo Velingtono
(Welliugton) ni povos certe konkludi ke, pri la grava
batalo inter la lingvoj, Esperanto estos venkanto.
Jos. JAMIN.

Jra la Xondo C'speranfisfa.
I,a propagando ne haltikas, kiel oni povus opinii, dum libertempoj ; eĉ ĝi fariĝas pli kaj pli vivplena kaj
arbas novajn adeptojn precipe el la gento kiu mallaboras. Hodiaŭ ni notu la agadojn de niaj Anglaj
an►ideanoj kiuj, decide, estas tre kuraĝemaj kaj sindonemaj. La ĵurnalo o The Note Book » enhavas
egule Esperantistan parton kiel la Franca ĵurnalo « Le Cicérone ». Oni anoncas fondon de « La Esperanta
,Idonanta Kompanio » en Londono kies celo estos dissemado de Esperanto tra Granda Britujo kaj ĝiaj
olonioj. Ankoraŭ nia kunfrato « Lingvo Internacia » fondas akcian societon kiu aĉetos presejon en
•r:tnclando; el tiu presejo nur aperos Esperantaj verkoj. La unua broŝuro de la Angla societo ĵus aperis;

A travers le monde Espérantiste.
141 propagande ne s'arrête pas, comme on pourrait le croire,

ndant les vacances ; même elle devient de plus en plus
ace et recrute de nouveaux adeptes principalement parmi
onde qui chôme. Aujourd'hui notons les actes de nos partis anglais qui, décidément, sont très courageux et très
oués. Le journal « The note Book » contient régulièrement
partie Espérantiste comme le journal français « Le Cieé». On annonce la formation d'une « compagnie d'éditions
eranto » tt Londres dont le but sera de répandre l'Esto dans la Grande Bretagne et ses colonies. Notre con« Lingvo Internacia o a également fondé une société par
ions qui achètera une imprimerie en France, laquelle
tpriinera que des ouvrages en Esperanto. I,a première
chiure de la société anglaise vient de paraître ; son titre

Dwars door de Esperantische Wereld.
De propaganda blij/t niet staan gedurende de verlofdagen,
zooals men het zon kunnen ,çelooven ; zij wordt zei/;r levendiger en
levendiger en weeft 11/B/t?e'e volgelingen aan, voornamelijk
eiader liet volk dat rus/. Voor lieden asielden wij de werkingen
onzer Engelsche aanhangers die, alleszins, zeer moedig en zeer
verklee/d zijn. Nel blad « The note Rook» behelst regelmatig een
Esperantrsch gedeelte evenals het Franscli blad « Le Cicérone ».
Men meldt de inrichting; eeuer « alaalsc/tapp j van G'ilgaven in
het Esperanto ! » le Londen, wier doel zal wezen het Esperanto in
Grool-Brittanje e h zijne kolonien te verspreiden. Onze medebroeder «Lingvo Înlernacia» heeft insgelijks ecire Maatschappij met
actiën gesticht, die in Frankrijk ceue drukkerij zal koepen, welke
slechts werken in Esperanto zal drukken. Ilel eerste boekje der
Engelsche maatschappij komt te verschijnen ; zijne hoo/ding i s•
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ĝia titolo estas « Primer of Esperanto » kia prezo unu penco. Dekduo kostas dek pentojn, cento ses
ŝilingojn kaj tri pencojn, milo du livrojn kaj dekdu ŝilingojn. Dixon & Hunting, 180, Fleet Street, E. C.
London. Bedaŭrinde tiu broŝuro enhavas multajn erarojn intence produktitajn kiujn la veraj Esperantistoj devas forjeti, ekzemple : Januario, richa, shi, ghi, k. t. p.
« Law Times » la ĉefa Angla leĝa ĵurnalo enhavas gravan artikolon de S''° John Ellis kiu prezentas tre
lerte Esperanton al la leĝistoj.
« The Swiss, Aix-les-Bains & Nice Times » publikigis kelkajn artikolojn de S r ° Hodler en Angla
lingvo kaj daŭrigos tiun efikan inicion, plenan je intereso por ĝiaj legantoj.

Ilelpanta Lingvo. Ni esperu ke, en la proksima kongreso, tiu potenca societo nete aprobas Esperanton
dank' al la penoj de niaj kuraĝemaj Francaj amikoj.
« Kato kun botoj » estas titolo de la unua libro eldonita de la Ilustrita biblioteko por Infanoj. La fama
rakonto estas tradukita laŭ Angla akcepto de STO L. Milho ; la kosto estas kvindek Centlnloj ; Librejo
Barbot-Berruer, 72, rue des Halles, Tours (Franclando).
Ankoraü ni ricevis la Jarlibron de la Grupo Esperantista el Clermont-Ferrand, kies legado pruvas ke
Esperanto rikoltas aprobon de oficistoj, oficiroj, instruistoj kaj profesoroj kiuj, en Belgujo, ne bonvolas
nin apogi kaj kiuj tamen kredas ke ili marŝadas kun la Progreso.
En Bruselo okazis kongreson de Belgaj Geinstruistoj, kie oni disvolvis nombrajn politikajn aferojn kaj
kelkajn pedagogajn. Esperanton, Stenografion, kaj aliajn progresemajn aferojn, tiu kongreso ne konas !

**
La « Frankfurter Zeitung » enlokigis artikoleton de Sr° Barthel kiu, ni esperas tion, povas baldaŭ fondi
novan grupon en Frankfurt a. Main. Pri tio ni ricevis bonajn sciigojn de Dr° Hanauer kiu" vizitis nin kaj
kiu certe fariĝos bonegan propagandulon en Germaulando. Ni ankoraŭ ricevis viziton de Sr° Kühnl, la
sindona sekretario de la Esperantista Klubo en Prago (Aŭstrujo). Sr° Külitil parolas nur Esperanton krom
sia gepatra lingvo, kaj li ĝin parolas tiel klare ke tio miras ĉiujn eĉ kiuj konas la mirindan facilecon de
la lingvo. Li faris grandan vojaĝon tra Eŭropo ; tiu vojaĝo estas la tria kaj li parolis Esperante kun
ĉirkaŭ du tlliloj da personoj. La nombro da Esperantistoj kiu vojaĝas per helpo de Esperanto pligrandiĝas ĉiam en Franclando oni ne plu kalkulas ili11.
I,l Gerlllarllando ankoraŭ alvenas al ni projekton de stenografia sistemo pri Esperanto. La sistemo
elpensita laŭ la antaŭa metodo Stolze-Schrey de Sr° pastro Schneeberger en Laufon (Svisujo) ricevis
aprobon de multaj Esperantistoj kaj stenografiaj gazetoj. Ni konigas la nian kaj ni esperas ke baldaŭ, la
stenografia g ento elektos unu solan sistemon, la plej bonan kaj la plej logikan.
;

-

X*

*

La ĵurnalo « La Dépëche » el Toulouse (Franclando) sciigas al ni ke SrO K. Boorlet batalis por Esperanto duin du kunvenoj de la Kongreso de la I- ranca Societo por la antaŭenirado de la Sciencoj.
La Kongreso renovigis sian plenan aliĝon al la programo de la Delegacio por enkonduko de Internacia
est : «frimer of Esperanto ». Son prix un penny. La douzaine
coûte 10d, le cent o, 3d et le mille 2 1 12 , . Malheureusement
cette brochure contient plusieurs erreurs faites avec intention
que les vrais Espérantistes doivent écarter.
« Law Times » le principal journal de droit anglais publie un
important article (le NI. John Ellis qui présente très habilement l'Esperanto aux hommes (le loi. «'the Swiss, Aix-lesBains et lace Times >j lt publié quelques articles de M. Hodler
en langue cttlglaise et continuera cette initiation efîcaccm, plcitie
d'intérêt pour ses lecteurs.

«Primer of Esperanto». .Prijs : een penny. Hel iw-da/flat kost
/0d, fret honderd G». -;'l ere het duizend Ie. - Ong elukkrt,-1 jk behelst
dil boekje verschef(tdlie rdis.siagen, reet opzet begaan, welke de 'are
Esperantisten inoefen verdrijven.
«Lak' Tinles» liet' voornaamste EItgelsehe wetsblad geef/ een
belangrijk artikel van .1/. John Ellis dal zeer beheudi ijk hel
Esperanto aan de wetsmannen voorstelt. « The Swiss,
Bains et i1Vice Times» heeft eerrzge arlikels van .11. /Io dler•,geçeren
in Edgelrche taal en zal deze Ire//code navolging, vol belaag zoor
zijne lezers, voor/ze//en.

** *

*

La « Gazette de Francfort » a inséré un articulet de M. Barthes qui, nous l'espérons pourra bientôt fouler un nouveau
groupe à Franefort-sur-Mein. A ce sujet nous avons reçu de
bonnes nouvelles du Docteur 1lanauer qui nous a rendu visite
et qui certainement deviendra un excellent propagateur en
Allemagne. Nous avons encore reçu la visite de M. Kühnl, le
dévoué secrétaire du Club espérantiste de Prague. M. Kühnl
ne parle que l'Esperanto en dehors die sa langue maternelle,
et il le parle si clairement que cela étonne ceux-là même qui
connaissent la merveilleuse facilité de la langue. Il a fait un
grand voyage à travers l'Europe ; ce voyage est le troisième
et il a parlé l'Esperanto avec environ 20( N 1 personnes. Le
nombre des Espérantistes qui voyagent à l'aide de l'Esperanto
grandit toujours ; en France on ne les compte plus.
D'Allemagne nous est encore arrivé un projet (le système
sténographique pour l'Esperanto. Le système composé selon
la méthode antérieure Stolze-Schrcv par M. le pasteur Sehnecberger de Laŭfvn (Suisse) a reçu l'approbation de plusieurs
journaux espérantistes et sténographiques. Nous joignons la
nôtre et nous espérons que bientôt, le inonde sténographique
choisira un seul système, le meilleur et le plus logique.

«Gazet/e van Frankfort» heef/ eelt artikeltje ingelase%t van
aI. Barthel, (lie , hopen wij, z✓eihaas•] cent nieuwe ,,roep te Frankfort a J1ein zal krilrileu stichter(. Over dit onderwerp /rebben wij
goed Itieüws ari/Y'alg'c'•li• van Dok/oor f/anaziel', die on.r is komen
bezoeken en die zekerlijk een ni/miin/ende 7 , e/st/eirler üi Dui/sc/tland -al worden. Wij hebben ook het bezoek onlradgen van
_11r A11/nl, (leu rrer/dec•/den schrijver z"c7rr den Esper(rntis(•hen kring
;Vil Praag. M. Kahlrl . p(eckt slechts liet .Esperanto huiven zijne
moedersaal, en hij spreekt liet zoo klaarlijk dat dit :el/:r dezen
verbaast die het wonderbare . «mak (ter taal kennen. Ilij Iree/1 eene
gevate reis door Luitopa gedaan ; deze rei:r is de derde en hij heep
7lel Esperanto met omtrent 2000 personen gesproken. liet gelal der
pelsoden (ii"e bil middel van het . Esperanto reizen vergroot gedurig•;
iii Mankil/k zijli ze niet meer le tellen.
li it Duitschland is ons no,; een vooislel van .S'nelschriflsfelscl
voor /re/ Esperanto toegekomen. /let stelsel, samengesteld volgens
de vroegere leerwijze Store-,Schrei', door (Iele i/eer pastor L Irdeeberger z'a,a L(a ŭ /vil (Zwil.rerlan(l ) /rcef t de goedkeur ing van versclieidelce Espcian/r;rclre- en .Snelsc/uifthladeca ,'erz,.'or yen. ll'i^
vervoegen de onze enwr hopen
da/ -c'c'lliaast
L".r el•anlr .r(/is
^
r dep
wereld eYrz enkel stelsel, lie/ teste en natuurlijkste, zal kiezels.

, W*
Le journal «I.,a Dépêche » de Toulouse nous informe que
M. C. Bourlet a défendu l'Esperanto pendant deux séances du
Congrès de l'Association Française pour l'avancement des
Sciences. Le Congrès a renouvelé sa pleine adhésion au programme de la Délégation pour l'adoption d'une langue auxi-

Ilel blad « La 1) épi:elle» van Toulouse laat ons velen dal
.11. C. Boude/ hel Esperanto ver(Icdzçd Beet/ birist /ace zi/tr'ci,gete
van hel Colagres der I ransche vereenrçing lol vooruitgang der
welensr"happelz. /lel congres heeft zijne volle aarllrcchlizlg aalt hel
progranzm(a dcr Afvaardiging voor de aanname ceder weder.
lan(lseazehulplaal, vernieuwd. Wij hopen dat op /(el volgende

11

* **
« La Vokala l'Iuziko de la Isperantistoj » eldonis sian sesan 1nuzikeldonon verkitan de S r " Boris
Fjodorov sub titolo « .Pino ». La diversaj verkoj de la kolekto eldonita de S CU A. Fjodorov el Kostroma
(Rusujo) estas aĉeteblaj en la Esperantista I,ibrejo Spineux & Ki° en Bruselo. Ni rekomendas tiujn
ntuzikverkojn al niaj amikoj ; la paroloj estas en Rusa lingvo kaj en Esperanto.
Jos. JAMIN.

al

niaj ficiclaj abcnatzfej.

Komencante la trian jaron de nia modesta ĵurnalo, nia devo estas danki tiujn, el niaj abonantoj, kiuj
subtenis niajn unuajn paŝojn kaj kiuj por ni konservis sian helpon, tiel ankaŭ tiujn el ili, kiuj alvenis pliriĉigi la
Vicojn dum la du unuaj jaroj Dank' al ili , ni sukcesis prezenti « La Belga Sonorilo » kiel unu el la Esperantistaj gazetoj la plej regulaj kaj, se ni kredus la flatajn atestojn ricevitajn de diversaj flankoj, unu el la
plej estimataj. Ankoraŭ dank' al ili ni• povis facile ricevi la verkojn de fremdaj Esperantistoj, tiel utilajn
Haire internationale. Nous espérons qu'au prochain congrès,
cette puissante société approuvera nettement l'P;speranto
grlice aux efforts de nos courageux amis français.
« I,e chat botté » est le titre (lu premier livre édité dans la
Bibliothèque illustrée pour enfants. Le célèbre conte est traduit d'après la version anglaise par M. L. Milho ; voir ci-dessus
prix et dépôt.
Nous avons également reçu l'Annuaire du groupe Espérantiste de Clermont-Ferrand, dont la lecture prouve que
l'Esperanto recueille l'approbation des fonctionnaires, officiers, instituteurs et professeurs, lesquels, en Belgique ne
daignent pas nous appuyer et qui cependant croient qu'ils
Marchent avec le progrès.
A Bruxelles s'est tenu un congrès d'instituteurs oit on a
lttveloppé de nombreuses questions politiques et quelques
antres, pédagogiques.
L'Esperanto, la sténographie et les autres œuvres de progrès, ce congrès les a ignorées.

*

**
La Vokala Muziko (le la Esperantistoj » a édité son
to..iènie morceau de musique composé par M. Boris Fjodorov
us le titre de « Le pin ». Les divers morceaux de la collecon éditée par M. A. Fjodorov de Kostroma !Russie) sont
ti vente à la librairie Espérantiste Spincux et C 1 e t Bruxelles.
Nous recommandons ces morceaux de musique à nos amis ;
les paroles sont en russe et en Esperanto.

gres, deze sterke maatschappij het Esperanto ten volle zal gvedkeuren, dank aan de pogingen van onze moedige Fransche
vr lenden.
«I)egelaarsde kat » rs de /roofding van het eerste boek, uitgegeven
in (Ic geïllustreerde boekenrei nameting voor kinderen. Het vermaarde vertelsel ir vertaald daar (le .n;elschc overzetting door
^1 L L. Milho ; zie hierboven den prijs en het tlruiswijr.
IVij hebben insçel jks het jaarboek van den Esperantist/lelt kring
van l.7lc'r•lrrarrl-l'er•i'arrd olrlvaizgen, 'waarv'an dc lezing bewijst (lat
het .Esperanto de goedkeuring oir/Vangt der beambten, of/ir ierelr,
onderwijzers, die in b'elgiri zich niet ,gewaardigcli ons le slt'r(zlen
en die noglaus meerzen dat zij niet den vooruitgang medeman.
T e hrriss•el is ecu onderar✓ jzerrcongre.r gehouden geweest, reeiarop men talrijke politieke vraagpunten en eeniçe andere perdagoghrehe ontwikkeld hee//.
liet Esperanto, hel snelschrift en (le andere z.'(rken van voorui/gang, zijn door dit congres verçelen geweest.
*

s

« La Vokala :1luziko de la L'speranticloj » heeft z, jn zesde
muziekstuk, getoonzet door :11 Boris Fjodorov, onder de hoofding
van a De Dennenoom »,uitgegeven. De i'ersc/zillige stukken der verzamelingen, uitgegeven door .11. J. Fjodorov Pari Kostroma (Rusland), zijn te koop in den Esperarztzschen. boekhandel Spineux en
Cie . te /;wissel. Wij be.•elen deze muziekstukken onzen vrienden
aan ; de z,'oor•ded zijn in he: Russisch en liet Esper ante, .

Vertaald door A.-1. IVITTF,RYCK.

A nos fidèles Abonnés.

Aan onze getrouwe inschrijvers.

En commençant la troisième année de notre modeste joural, il est de notre devoir de remercier ceux de nos abonnés
i ont soutenu nos premiers pas et qui nous ont conservé
ur appui, de même que ceux qui sont venus renforcer leurs
angs au cours des deux premières années. Grâce à eux,
fions sommes parvenus à faire de « La Belges Sonorilo »
un (les journaux Espérantistes les plus réguliers et, si nous en
croyons les témoignages flatteurs reçus de divers côtés, un
tes plus estimés.
Gr:lce encore à eux, nous avons pu facilement accueillir les
rits d'Espérantistes étrangers si utiles pour nous assimiler
nternationalité de la langue et avons fait paraître la plupart
x numéros t douze pages au lieu de huit.

_liet den aanvang van den derden jas,;gang valt vies nederig
blad, is liet onze plicht dezen van onze ins•chrr.'ji'ers te bedanken die
onze eerste stappen gesteund, en ons /tinenen steun behouders hebben, alsook dezen onder heze die onze rangen in den loop der tzoee
cerste jaren zijn komen versterken. ])ank aan hen zijn wij ertoe
gekomen. « La Belga .S'olrord° » een der regelmatigste Esperantzsche bladen Ie maken, en, Milieu wij de vleiende ,gelnigedirsen
van verscheidene kanten olclvangen, geldoren, ecu" der geachtste.
Dank aan hen ook, hebben wij gemakkelijk de sc/rrif/en van
vreemde fzsperantirten, zoo dulliç om ons met de weder"landsc%herd der taal gelijk te stellen, kunnen opnemen, en hebben wij /rel
meeste deel der rizinrmers op 11(0(11f bladzijden in plaats van acht
doen ver stbljnezz.
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al ni por similigi la internaciecon de la lingvo kaj publikigi la plej multon el la numeroj po dudek paĝoj
anstataŭ po ok.
Pli ol ĉiam, ni bezonas ilian helpon, ĉar Esperanto akiras ĉiutage pli gravan staton kaj postulas pli
energian agadon. Sed ni nur esperas ke ili bonvolos daŭrigi sian konfidon, sed ankoraŭ ke ili varbos,
inter siaj amikoj kaj konatoj, novajn adeptojn, kiuj siavice fariĝos fervoraj samideanoj. Al ili, ni memoru
ke la abonoj estas de nun ricevotaj de S7° L. Vandersleyen, 31, rue des Patriotes, I3ruselo. DuII. oktobra
monato, ni dissendos la depagajn kvitancojn pri nepa;itaj abonoj en Belgujo. Pri niaj abonantoj de la
alilando, pro gravaj elspezoj kiujn postulus sendo de poŝtaj kvitancoj, ni haltigos la dissendon de lagazeto
al tiuj inter ili, kiuj ne estus pagintaj la abonkoston antaü la 15a de oktobro el la Eŭropaj landoj kaj antaŭ
la 15 a de Novembro el la aliaj partoj de la mondo.
Al ili ankoraŭ ni konfesu ke la ordinara prezo (2,50 fr. en Belgujo kaj 3,00 fr. en eksterbelgaj landoj)
jam estas tre plimalgrandigita prezo, difinita por faciligi la propagandon kaj ni esperas ke la plimulto el
ili, volonte enskribig os en kategorio de «protektantoj » (almenaŭ 5 fr. jare).
Dank' al ili ni esperas (espero vivigadas) doni al nia gazeto novan ekflugadon kaj al Esperanto novan
pruvon pri la gravega intereso kiun ni, ĉiuj, aligas al ĝia disvastigado kaj kreskanta sukceso.
LA REDAKCIO.

Principaux Manuels en langue francaise.

nie aux dc^tôls de lat. 1i aisort HACHBTTi & C e cf c-hc'.:^ SPINRUX t^ C e rz Bruxelles.
flrammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. vr; BEAU ROKT.

t

lieer dan ooit hebben wij hunne hulp noodi r, wctnt hel E.speranlo
ver werf l alle dagen eeue belangrijkere plaats en vereischt eerre
sterkere toer k r."ug. Xie! alleen hopen wij dal zij voorl irz on.s• .:uilen
betrouwen, maar ook dat zij, onder hunne vrienden en kennissen,
nieuwe aanhangers zullen aanwerven die, op hunne beurt, vurige
volgelingen zran onze zaak zullen naorden.
llerinneren wij dal de inschrijvingen van lieden af nulvangen
woeden bij .1/. l:. Vandersleyen, 31 Palrrotlenslraat, te Brussel.
in den loep van Oktober, zullen wij de iraningskwjtbriefjes• der
nielbelaalde inschrijvingen voor België in omloop bierhert. IVat
onze rnsclirÜvers vara den vreemde aangaat, ter oonzake der groote
onkosten welke de zende van postkt jlbrieven zou ver civ '/reu, zullen wij liet zenden van hel blad opsc/torsen aan dezen onder hen,
die ons liet bedrag hunner inschrijving niet zullen toegezonden
hebben vd r• den l n Oktober, voor de landen van Europa, en vvdr
13% :1 óvember, voor de andere zi!erelddeelen. F erklar en wij nog dal
de gewone prijs (2,50 fr. voor België en 3.00 fr. voor den vreemde)
reeds een zeer geringe prijs is, gesteld om de propaganda te vergemakkelijken, en dat ze j verlaoj en, dal het meeste deel onder hen
zichvr jz<<illrg zullen doen inschrijven in de reeks « beschermers.
(5 f i•. minstens s jaar s).
Dank aan lien, hopen ze'ii aan onze uitgave een nieuwen stoot le
geven, era aan liet .Esperanto
pe; ani, een nieuw bewijs van het machtig
belaag welk -wij allen stellen zijne verspreiding en in zijn
groeienden b viel.
1)e Opslelraad.
.

.

-

n
C ioj.

La
de oktobro okazos la ĉiujara ĝenerala
kunveno de la Antverpena Grupo Esperantista. La
tagordo estas :
Jaraj raportoj.
Elekto de duollo de la komitato, laŭ la Regularo.
Muzika parto.
La 8at1 de oktobro al la 8 1; horo okazos la malfermo de 1' kursoj. ST° Advokato Van Dieren,
prezidauto de la Esperantista Lovena Grupo paroiados en la festa salono de la « Taverne Royale »
pri Esperanto.
Ian

La 15 5 n de oktobro la kursoj (profesor o S To Dupont)
koIneIlcos ; ili okazos ĉiusabate.
Virina kurso estas ankaŭ organizota.
I'ri la kursoj en aliaj urboj ni raportos la proksiman Iilonaton.
En Autverpeno, la « Librairie Centrale » (Centra
librovendejo) organizos kun helpo de la tiea grupo,
Ekspozicioii de Revuoj, gazetoj kaj. libroj Isperautist aj.

^

Nederlandsche Handboeken.

« BF, I,GA .SO11+rO RHLO » acceptera des annonni devront satisfaire aux conditions suivantes :
Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
I;maner de personnes s'engageant, à corresre en Esperanto ,
Les annonces doivent être prises pour une
,innée entière.
1 ,16 de page annuellement fr. 8.00
I
»
» 15.0)
»
»

Tg

LARE : 4 frankoj. Kun literatura aldono : G l':, frankoj.
27, Boulevard Arago, PARIS ait ĉe S r° Jos. Jasiix, 78, rue de la Longue Haie, BRUXELLES.

De «BELGA SONORILO» aanveerc1taankondit.'ingen die aan de volgende voorwaarden moeten. voldoen :
It> Opgesteld zijn nitsluiteljk in Fsperanio ;
?s Gcgc ven zie door personen die zich verplichten
in Esperanto te schrijven ;
30 De aankondigingen moeten genomen worden
voor een gansch daar.
1 :14 bladz. jaar l jks tr. 8.00
r^
»
»
» 15.00

osmopolitau Correspondonce Club
— IN R A CJ.-i OfiG,-i.1iS1i0

---

rgano : « THE GLOBE TROTTER ».
ti Ivokas metni>s'bjn el ĉiuj landoj. -- Pri pli detalaj informoj
in turni rekte al « The Secretar-, et the C. C. C.» Milwaukee.
Wisconsin. U. S. A.

LA REVUE POLYGLOTTE
IGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGV01

^n la li ngvoj frauca, angla kaj germana la :rît kaj
ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

5.

MUI.TAJ Lt'F,RATCRAJ ARTIIzOLOJ Rs'ras NCN I,EGI;RI.AJ EN LA MONATA REVUO

LINCLO I

Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal
den schrijver te Hilversum (Holland)
Prijs : fl : 1.50
Esperanto, door DIZLVES U1'rr RDIJCK, 'Proiup5cliool, Hilversum.
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.
Souvralo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in
den drukker van La
tien lessen, aan fr. 0,50.

fh

LA NORD-A:IIERIKAJ UNUIGI FAJ STATOJ F_,N tex{ JARCENTO de I'. Leroy Beaulien ;
AKCIA ESPERANTISTA SOCIETO, nova propagandilo ;
El la PENSOJ DE SAĈ ULOJ POR Ĉ'IL" TAGO, de Lev. Tolstoj.

-

Prix 1.50 frc (port en plus.)
t. Esperanto en IO leçons par TH. CA1tT et M. I' aGNIER. — Prix 0.75 (port en plus.)
Dictionnaire Esperanto -Français par L. DE B EAUIRONT. — Prix 1,5(.) (port eu plus)
Vocabulaire Français- Esperanto par TII. CART, 11I. MERCI^rN S et P. BERTIIF,LnT. Prix 2.50
( port en l lus.)
r hèmes d'application par L. DE BEAUI'RONT. — Prix 2.00 (port en plus),

-

Plus que jamais nous avons besoin de leur aide, car l'Esperanto acquiert tous les jours une place plus importante et
réclame une action plus énergique.Non seulement nous espérons
qu'ils voudront bicn nous continuer leur confiance, mais
encore qu'ils recruteront, parmi leurs amis et connaissances,
de nouveaux adeptes qui, fa leur tour, se feront de fervents
disciples de notre cause.
Rappelons leur que les abonnements sont reçus dès à présent
chez M. L. vanderslcyett,31, rue des Patriotes fa Bruxelles.Dans
le courant d'Octobre, nous mettrons en circulation les quittances de recouvrement des abonnements non payés pour la
Belgique. Quant à nos abonnés de 1' étranger, à cause des
grands frais qu'exigerait l'envoi de quittances postales, nous
suspendrons l'envoi du journal à ceux d'entre eux qui ne nous
auraient pas fait parvenir le prix de leur abonnement avant le
15 Octobre pour les pa s d'Europe et avant le 15 Novembre
pour les autres parties du monde. Déclarons-leur encore que
le prix ordinaire (2,50 fr. pour la Belgique et 3.00 fr. pour
l'étranger ) est déjà un prix très réduit, établi pour faciliter la
propagande et que nou sespérons que la plupart d'entre eux se
seront inscrire volontairement dans la catégorie «protecteurs»
( 5 fr. minimum par an ).
Grâce à eux, nous espérons donner à notre publication un
nouvel essor et à l'Esperanto une nouvelle preuve del' intérêt
puissant que notas attachons tous à sa diffusion et à son
succès croissant.
I<a Rédaction.

Septembro 1904.

(l / r l)ir•Cli.tri7'(J S I ,
'

HERMA N'.V

rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord).

racio de la Belgaj Filatelistoj1
t )ni Korespondas Esperante.
l'ri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre',trio, S SO J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando).
,1ldonu poŜtmarkon por la respondo.

LUEBLA LOKO.

LA BPLGA SONORILO.

Sentembro 1904.

PARFUI\.IVEN DF, J O DE LA OPERO
PARFUMERIE DE L'OPÉRA

VOLSOM
E V .N voresem
.

10, rue Neuve, BR U_l E1;LES.

SPECIALO DE PARFUMAJOJ
POR T1 ATRAJ ARTISTOJ,

IIACTRUĈHLOJ KAJ I

(

)L()RIÔIL0J.

L J E Ai L O

Komercaĵoj de la firmoj: GUERLAIN, PIVER,
HOURIGANT, kaj MoTIIIRON el PARI``/,O.

Q,

Praktika Revuo de Komercaj Scioieoj ,
Redaktita en Franca lingvo sub la direkcio de
Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de
Lieĝo. -- Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la
15a de Oktobro kis la la de Aŭgusto.
Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj.
Aillando : 7.50 frankoj.
-

L'ESPKRANTO.
SoIution du problème de la Langue Internation. auxiliaire

Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,
LIEĜO (LIÉGE).

SPII E IJX & ^

lE

PROPAGANDA RRO URO.
Unu ekzemplero
10 ekzempleroj
20
50
»
100
»

PREZOJ:

FREMDA LIBREJO - - FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour
B US Le,
Telefono 3688

G)

@_

Telefono 3688

Libroj eldotlit4j de HACHETTE & CIE
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, generale,
ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORESPONDANTOJ LN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

LA PERILO DE LA GAZETISTARO.
(L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.
Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili,
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.
Ĉiu kiu deziras interesadigi je ia demando, abonas
« l'Intermédiaire de la Presse. »
Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ c' emando.
Oni korespondas en Esperanto.

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

elga Sonorilo»

«

.Ç.
DU JARKOLEK'tOJ•
Prezo de ĉia i Belgujo : 2,50 frankoj.
Alilando : 3,00 frankoj.
kolekto
'

Sin turni al

Sro

L. VANDERSLEYEN,

31, rue des l'alrioles, SRI .\ ELLES.

LO N DO N O.
PENSIO PUR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj malvarma).
MODERAJ PR ,ZOJ.
ONI 1 AROLADAS KAJ KORT;SPDXDADAS EN ESPERANTO
ANGLA KAJ FRANCA LINOVOJ.

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

