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\IA DUOBLA KOVRILO.
Ĉi tiu numero montras tre bonan uovaĵon. I)e nun, la « BELGA SONORII,O »
ĉiam havos duoblan kovrilon arank itan tiamaniere ke la interna folio, facile
elprenebla, povos tre utili por la propagando.
Ni petas niajn legantojn ke ili bonvolu tre atenti ie tio kaj ĉiam uzu la pro
pagandan folion kiun nia ĵurnalo ĉiumonatc alportos al ili. Tiu folio, kiu malgraŭ tre malgranda amplekso enbavas ĉiujn informojn necesajn por la novaj
varbitoj, tre efike helpos al la agado de niaj amikoj : donite al tiu kiun la
B. S. aŭ interparolado ĵus konvertis al la Esperanta afero, gi malebligos la
perdon de tiu nova ali ro.
Se tio montriĝos utila, ni povos êiumonate liveri kelke da tiuj folioj al niaj
propag andistoj : ili bonvolu konigi al ni sian opinion pri tio.

-

-

NOTRE DOUBLE COUVERTURE.

ONZE DUBBELE OMSLAG.

Le numéro de ce mois comporte une très heureuse innovation. Désormais la «BI:LGA SoNoluLo » paraîtra toujours avec
une double couverture, disposée de telle façon que la feuille
intérieure, très facilement détachable, puisse servir utilement
á la propagande.
Nous attirons sur ce point la très sérieuse attention de nos
lecteurs, et les prions de ne jamais laisser inutilisée la page
de propagande que notre revue leur apportera chaque mois.
Cette page, qui sous un volume très restreint donne tous les
renseignements nécessaires aux nouveaux adeptes, constituera un auxiliaire très précieux clans la propagande de nos
amis : mise entre les nains de celui qu'une conversation ou la
vue du journal vient de convertir à l'idée Espérantiste, elle
empêchera cette nouvelle recrue de se perdre pour nous.
Si la chose paraît utile, nous pourrons procurer chaque
mois un certain nombre de ces feuilles à nos amis: nous sollicitons leur opinion à cc sujet.

Hel nummer dezer maand behelst eerre zeer goede uieuw-r;hei.'d.
Voortaan zal de «HELGA SONORII,G» alliid verschonen onder
dubbelen omslag, geschikt op zulke wijze, dat hel binnenblad, zeer
gemakkelijk uitneembaar, voordeeligli
jk lot de propaganda kunne
gançewend worden.
Op dit punt roepen wif de zeer ernstige aandachl onzer lezers,
ere bidden /ren hel propagandablad dat ons ldsclrrifl lian elke
maand zal aanbrengen, nooit ongebruikt le latei,. Die bladzijde,
die voor de nieuwe aanhangers. al de noodige inlichtingen, onder
zeer beperkten omvang opgeeft, zal voor de propaganda onzer
vrienden een zeer kostbaar hulpmiddel uitmaken; in de handen
geplaatst van den,gene, die door eert gesprek of door het zicht van
ons tijdschrift tol het Esperantisch gedacht overnaald werd, zal
zij beletten, dal die nieuwe aanwinst voor ons verloren weze.
Indien de zaak nuttig bevonden wordt, zullen wij iedere maand
een zeker getal zulke bladen aan onze vrienden verscha //en: wij
bidden hen ons hun gedacht daarover te doen kennen.
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de la eafrujo de la 4g,3 etgaj CEperanfisfoj.
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La mirinda ekskurso de
« Estimata Sinjoro. La Komitato de la « Ant
verpena Grupo Esperantista » havas la honoron vin
inviti al la parolado de Sr" Korrat° Le,naire, Pre: idanto
de la Belga Ligo Esperanlista. »
—

Kia bela okazo ! Jam de tiel longe mi deziris vidi
Esperantistojn !
Tio estis mia revo ! De l' tago kiam mi mistere
konatiĝis kun tiu idiomo, ĉiuvespere, kiam ĉiuj
vilaĝaj pordoj fermiĝis, mi malkaŝis zorgenie miajn
lernolibrojn kaj, sub la fumiĝauta lampeto, ektimante pro ia brueto, mi lernis Esperanton. Ho! se
miaj amikoj ekkonus tion, kia mokado, kia ŝercado !
Kaj plie, ŝajnis al mi ke Esperanto estas sekreta
lingvo de internaciistoj. nihilistoj, rcvoluciistoj kaj
aliaj sentaŭguloj : ĉu la respektinda maljuna instruisto de Ranokulo povis diskonigi tian amikaron ?
Vidi Esperantistojn ! Tre strangaj viroj sendube ?
Jam ĉiujn iliajn nomojn mi tre bone konis : kiaj
nomoj ! Strangaj kiel la personoj mem ! Van _llelckebeke, Coox, Brahms, Seynaeve, Van Pelt, k. c. !
Kiam mi legis ilin, malvarmiga frosttremeto ĉian
karesis mian dorson. Vere, mi ankaŭ konis la gloran
nomon de Komt° Lemaire, sed ĉu mi ne legis iam
en grava ĉiutaga gazeto ke estas tre bedaŭrinde
ke titi fatnulo aliĝis al tiu ridinda Esperanta kaNu ! mi iros kaj vidos ilin !
najlaro
•

'

Ioin kortuŝanta estis la ekiro : la frumatena decembra malvarmeto arĝentigis la arbajn branĉarojn ; blankaj nubetoj « per flugiloj de facila
vento » vagadis tra la lazura ĉielo; kiel ŝtelisto
post nokta rabado, mi timeme, neriinarkate, paŝetadis al la fervojo lernante kaj murmurante I;sperantajn frazetojn. M i vestis min per nialpuraj vestoj
kaj nepriskribebla ĉapelo protektis mian nerazitan
vizaĝon : mia ekstero tre plaĉis al mi kaj ŝajnis
posedi karakteron vere Esperantistan: se mi vestus
min pli klere, certe oni ne akceptus min.
Fine mi alvenas en Antverpenon, kiun mi nur
tre malofte vizitis, kaj mi tuj aliras la havenan
malriĉan kvartalon, en kiu kredeble trovikas la
Verda Placo kun la sidejo de 1' 1;sperantista Grupo.
Mi timas demandi iun pri la vojo.
Longatempe mi vagadas tra mizeraj stratetoj,
ne trovante la Verdan Placon; dume, la ĉielo kovriĝis per grizaj nuboj kaj mistera, malĝoja pluveto
dolĉe ekfalas en la mallumiĝaiita densa aero. Laca,
malsata, mi eniras malpuregan trinkejon kaj, iom
plifortirinte, mi kuraĝas demandi la mastrinon pri
la vojo. Si komplete ĝin konigas kaj, min rigardante
per stranga rigardo, ŝi aldonas ke tie oni povas
sendankere « labori » nur post la 2n matene. Tre
dankante pro la afabla konsilo, mi treinante eliras
kaj baldaŭ alvenas al la Verda Placo.
Sed, Dio mia! Cu mi revas? La Verda Placo estas
belega placo, riĉe ornamita per grandaj konstruajoj,
kaj tie, antaŭ mi, la « Taverne Royale », sidejo de 1'
grupo, estas riêega kvinetaĝa kafejo; grandegan
verdan flagon kun la Esperanta stelo agitas la
vento, kaj ĉe la balkono estas alpendita brila
blazonŝildo. lbli staras senmova, miregante.

Sr°

NIA REVUKTQ!

Putifaro.

Elegante vestitaj personoj senĉese cuiras la
domegon : ili certe ne estas Esperantistoj.
— « Ĉu Vi ĉeestos morgaŭ la balon de l' Provincestro, Sinjoro ? »
— « Ho jes, Fraŭlino, kaj mi tre esperas ke mi
Vin » Kaj grupo da,belaj gejunuloj pasas flanke
kaj, babilante en Esperanto, cuiras en la sidejon.
Nckredeble ! Cu tio estas ebla? Mi sentas kapturnojn.... mia cerbo rigidiĝas ; tamen mi ne povas
restadi tie.... kaj timeme mi ankaŭ eniras
blanka marmora ŝtupLnksa larĝa koridoro
aro kaj subite luma ĉambrego. Honte mi kaŝas
min en ian angulon. Antaŭ riĉa kaj eleganta
aŭdantaro staras du viroj ; la unua estas granda
tridekjarulo : nazumo tremetanta sur la nazo kaj
tuto da longaj haroj ĉe la mentono donas al li
ian profitan, neniel revoluciistan eksteron; pro lia
dirado mi ekscias ke li estas la prezidanto de 1'
grupo, ĉar li nun alparolas en Esperanto malgrandan, maidikan oficiron kies bruston ornamas
longa vico da ordonoj : Komt"n Lemaire, kiu siavice,
kiom mirinde ! respondas en Esperanto. Liaj flamaj
kaj entuziasmaj paroloj pri la beleco de la internacia lingvo naskas bruan aplaûdadon.
Senlima surprizo, dolĉa feliêo plenigas mian animon; agrabla vidaĵo de mondo tute nova disvolviĝas
antaŭ miaj okuloj : Esperanto ne estas la malestimata nlizerulo, la forpelinda sentaŭgulo kiun mi
opiniis ! Scieuculoj kaj riĉuloj amas kaj gloras ĝin
en luksaj salonoj
Sed ĉiuj lumigiloj cstingiĝas kaj Komt° Lemaire
nun rakontas france pri sia Afrika esplorado en la
lando de l' Niam-Niam'oj. Parolante, li paŝadas
illeze de l' aŭskultantoj kaj montras sur la lumfiguraĵoj ĉiujn detalojn de sia Afrika vivado. Mi admiras
tiun homon : lia voĉo, jen dolĉe fluanta, jen akre
kaj skue sonanta, montras la bonecon kaj kune la
vivegecon de lia karaktero : ĝi estas voĉo samtempe
amikiĝema kaj ordonema ; lia energia vizaĝo kaj
precipe liaj okuloj strange kontrastas kun la duonnigra ĉirkaŭa mallunio. Ho ! tiuj okuloj ! ili lumas per
fulma brilo, ili traboras la nokton kaj similas animon vagantan super niaj spiritoj : la tuta viro montriĝas per la okuloj. Nur dum unu momento ili
rigardis min kaj gajnas ke mia koro, mia instruista
koro, svenas en mia brusto
Min ekkaptas alloganta, ama sentado ; io mirinda,
nedirebla kunligas min al ĉiuj aŭskultantoj : la
mistera, forta voko de l' interhoma frateco sonas en
la aero kaj premas min netolereble Mi sentas,
mi komprenas, mi vidas fine kio estas Esperanto
Ho, feliĉa horo ".
Aplaŭdoj vekas min el mia sonĝo dum subite la
ĉambrego relumiĝas..... M i volus alparoli tiujn I;sperantistojn, kiuj nun amike interbabilas; sed spegulo
montras al mi mian eksteron kaj, honta, mi forkuras....
Tamen feliĉa, tre feliĉa mi estas ĉar mi sentas min
Esperantisto kaj ĉar morgaü, tion mi ĵuras per la
barbo de Zamenhof, ĉiuj Ranokulanoj konos kaj
amos Esperanton.
H. C. PUTIFARO,

tefanstrnisto era RANOKULO.

Centra Oficejo aŭ Centra Komitato ? — Kiun do oni trompas
ĉi tie ? — Ankaŭ iom pri la Lingva Komitato.
Kiam, antaŭ du monatoj, mi redaktis unuan " Revueton", mi certe pensis ke tiu regula ĉirkaŭrigardo
al la tuta Esperanta afero, sub tre modesta titolo,
estus pur mi agrabla laboro kaj ke, iom amuzante
la legantojn, — " ŝerce dirite, cele pensite " — mi
povus facile instrui ilin pri la ĝenerala niovado de
nia entrepreno ; sed mi neniel antaŭvidis ke tiel
baldaü— jam nun—mi devos eniri la batalkampon.
En tiu U nua " Revueto " (Nru novembra 1905),
menioriginte la jusajn akrajn disputojn pri utileco
de alcentrigo aŭ ne-alcentrigo de nia agado, mi
aldonis ke kredeble la preskaŭ tuta Iisperantistaro
kaj certe la tuta kongreso (krom kelkaj esceptoj)
energie malaprobis Ĉian alcentrig an organizadon ;
ke, plie, nur la IIa kongreso definitive solvos tiun
demandon. Poste, priparolinte la starigon de la
« Or� aniza Koinitata» kaj de la « Centra Oficejo »,
mi, sola en la tuta Esperanta gazetaro, mi kritikis
la ŝajnan aŭtoritatemon de tiu komitato kaj demandis, ĉu la fondo de la Centra Oficejo ne montriĝus
kiel senrajta altrudo de ia centra organizacio.
Multajn aprobajn leterojn mi ricevis.
Ankaŭ la tre estituinda prezidanto de la Organiza Komitato, Sr° Generalo Sebert, skribis al mi por
certigi ke la Centra Oficejo neniel intencas fariĝi
direktanta organismo de Fsperantism.o kaj estas nur
privata fondaĵo, kreita de malavaraj Esperantistoj,
por helpi al la Organiza kaj lingva Komitatoj, kaj
ĝenerale por helpa al ĉiuj Esperantistoj kiel komuna
informelo kaj perilo ; ke ĝi estas do nur vera oficejo.
Tre kontentigaj estis tiuj klarigoj. O Sed en la franca ĵurnalo o Esperanto ,> (nTU de 31<t
Decembro 1905), Sr° C. Bourlet, la tro fama prezidanto de l' Grupo Pariza, jus publikigis artikolon
en kiu, kun nekredebla maltiniego, li skribas ke,
malgraŭ la volo de la kongreso kaj de la Esperantistaro, la Centra Oficejo, fondita de kelkaj privataj Esperantistoj, vere plenumos la rolon de Centra
Komitato kaj regos la tutan Esperantismon !
Jen liaj vortoj :
« I,a ĵusa kongreso ne kuraĝis. Sed oni kuraĝis
je kia loko, kaj tio estas bonega. El ambaŭ malprecizaj kaj nedifinitaj komitatoj, kiuju ĝi, nenion
kreante, kreis, la Centra Oficejo eliris per privata iniciativo. Ni tuj danku la amikojn de Esperanto
kiuj fondis tiun utilan organisnlon kiu starante
super ĉiuj, senpartia, povos fariĝi la unuigilo, la
necesa ligilo por kunigi niajn disajn branĉojn. »
« Estas necese ke, jam nun, ni kutimiĝu peti ĝian
perilon kaj liveri al ĝi la direktadon de la eksternacia propagando, ĝis kiam la kongreso de Genevo
definitive difinos ĝiajn rajtojn kaj povojn. »
Poste, malvolvinte sian opinion ke estus pli bone
detrui la naciajn societojn kaj ilin anstataŭigi per
federoj de l' grupoj, li aldonas :
« Kaj super tiuj federoj (starus) la Centra Oficejo
kaj la Lingva Komitato, por solvi la internaciajn
-

--

(*) Cetere, neniu povas dubi pri la granda utileco de tia
informejo kaj pro ;-ia fondo (konsiderante en ĵ;•i nur oficejon)
ni devas tre danki kaj laŭdi la organizintojn.
Dro M. S.

aŭ plibone la ekster-naciajn demandojn, kaj organizi la ĉiujaran internacian kongreson. »
Vere, jen estas stranga, strangega Oficejo! oficejo,
tute privata, kies direktantojn konas neniu, difinita
nur por konservi gazetojn kaj arkivojn, sed kiu
altrudos al si, kontraŭ la volo de la tuta Esperantistaro, aŭtoritaton tian kian oni neniam maltimis
elpensi por ia Centra Komitato !
Ĉiuj veraj amikoj de Esperanto tre bedaŭros tiun
gravegan kulpon de homo, kiu, kiel multaj aliaj
_malpli bruemaj, antaŭe faris al Esperanto grandajn
servojn sed kiu, de nun kaj por ĉiam, perdas ĉies
konfidon.
Silenti oni ne povas hodiaŭ.
Kaj mi mallonge respondas :
Estas malvere ke la kongreso ne kuraĝis : ĝi ne
volis ; tion tre bone scias Sr° Bourlet kaj ankaŭ pro
kiaj rnotivoj ĝi ne volis ;
Nur la IIa kongreso povos decidi pri centra direktanta komitato ;
Cu liaj diroj estas veraj ĉu ne, Sr° Bourlet senhonte atencis la liberecon de la Esperantistoj ;
Li nepre kaj ridinde eraras, opiniante ke sufiĉas
maltimi senrajte kaj perforte por sukcesi : tion li
baldaŭ spertos ;
Sr° Bourlet verŝajne tre pligrandigos la malamon
de la Esperantistoj al centra organizacio : se oni
jam tiom multe altrudas al si sen ia rajto, kiom pli
multe kun ia rajto !
El la diroj mem de Sr° Bourlet (kaj de Sr° Generalo Sebert) mi konkludas :
Ke la centra oficejo estas nepre privata organismo : gi posedas do nenian oficialan ekziston kaj
nenian rajton aŭ povon ;
Kaj, se la diroj de Sr° Bourlet estas veraj, ke ĝi
maljuste altrudas al si aŭtoritaton, kiun akceptos
neniu Esperantisto.
Kaj nun, la Esperantistaro postulos plenajn klarigo jn :
kiuj estas la direktantoj de Centra Oficejo,
kiaj estas ĝiaj precizaj rilatoj kun la Organiza
Komitato,
kiaj estas ĝiaj veraj intencoj kaj celo,
ĉu la diroj de Sr° Bourlet estas veraj aŭ ne?
Laŭ S r ° Generalo Sebert, la Centra Oficejo estas
nur utila informejo; laŭ 5r° Bourlet, ĝ i volas esti
ĉiopova, superreganta Centra Komitato.
Kiun do oni trompas ĉi tie?
Aŭ plibone :
Kiu do trompas nin ?

**
Eil la sama artikolo, Sr° C. Bourlet & fondis
strangan opinion: li konsilas neniigi ĉiujn naciajn
societojn kaj ĵurnalojn (precipe en Francujo, sendube?) sed starigi fortikan ekster-nacian organizacion (sub la ĉiopova aŭtoritato de la Centra Oficejo).
(l is nun ni preskaŭ ĉiuj opiniis ke kontraŭa agado
estas preferinda: starigi aŭ plifortigi la naciajn
societojn, sendepende de ia internacia aŭtoritato.
Stranga mistero ne por ĉiuj!

J
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Vere, la regado de Centra Oficejo alportos al ni
multajn surprizojn
**
Ŝajne kontraŭ, eê sub la Organiza Komitato,
efektive super ĝi staras la Lingva Komitato, ĉar
ĝin rajte kaj definitive akceptis la kongreso, ^ konseiite kun la tuta Esperantistaro. Laŭ la generala opinio ĝi alportus tre grandan utilon. Ĉu efektiviĝas aŭ efektiviĝos tiuj esperoj ? Mi ne ankoraŭ
povas respondi ; tamen, mi devas diri ke la maniero, en kiu oni kreis ĝin, igis tre malfacila por
ĝi prosperan agadon. Unu sola racia maniero ekzistis (pri tio ĉiuj konsentis) por starigi ĝin : la
Aŭtoro de Esperanto, kiu konas la F sperantistojn
indajn kunlabori en liaj lingvaj laboroj, devis mem
elekti ilin ; ĉia ajn alia maniero estis malbona kaj
danĝera. Tion Dr° Zamenhof ne volis fari. Mi ne
detale priskribos la uzitan manieron; mi nur diros
ke ĝi estis stranga, vere tute stranga.
Kaj tiamaniere oni donis al ni lingvan komitaton,
!

,
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en kiu Inulto da komitatanoj (mi ne timu malkovri
la veron : « Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo » )
eê ne skribas korekte la lingvon ! Sr° E. Boirac, la
eminenta rektoro de la Universitato de Dijon — jen
almenaŭ unu plej bona elekto ! — konsentis gvidadi
la laborojn de la komitato sed tiu ofico certe ne
estos facila ! Gis nun la komitatanoj faris nenion,
ricevis nenian komunikajon, kvankam tre urĝas
iliaj laboroj. Evidente la lingva komitato, kiu enhavas ĉirkaüe 70 (!?) membrojn, povos utile laboradi,
nur se oni tre malgrandigos tiun nombron. Kiamaniere oni faros tiun malgrandigon, tion mi alifoje ekzamenos. Sed jmn nun mi diru ke tio
estas tre grava demando, de ,kies solvo dependas
la sukcesa laborado de la komitato. Tion oni ne
forgesu. Se la vera lingva komitato estos bone
elektita, ĝi efike laboros ; se ne, ĝi ne sole ne utilos,
sed eble malutilos Esperanton. « Melku bovon senfine, ĝi lakton ne donos »
'.

DLO M. SEYNAEVE.

Danco de Ca G4jtksoj.
Mi lernis Esperanton nur de kelkaj tagoj, kaj mi
trovis tiun lingvon tiel interesa, ke mi ĉiam tre
bedaŭre forlasis mian libreton.
Duin la sama tempo, la vetero estis pluva kaj
malvarma, multajn malsanulojn mi kuracis, kaj
ĉiuvespere tre laca mi reeniris hejmen.
Ian tagon, mi ankaŭ ekrnalsaniĝis: grandaj tremfrostoj trairis mian dorson, mi sentis perfortajn
pulsobatojn en miaj tempioj, kaj, kiam mi stariĝis,
ĉio turniĝis ĉirkaŭ mi. Ha ! kiel kuracisto suferas,
kiam febron havas li mem!
Mi estis devigata min enlitigi. Baldaŭ okazis la
jena sceno.
Mi ekaŭdis voĉojn kriantajn : « Sonorilo, Sonorilo,
Sonorilo... ! »
Subite IGI kaj IĜI eniris mian ĉambron; ili ambaŭ
havis maldikalu krurojn kaj brakojn, kaj longajn
fingrojn ; ili tenis sin reciproke per la mano. Kun
ridetanta mieno, ili antaŭeniris al mia lito kaj klinis
sin antaŭ mi. Poste, ili disiĝis je kelkaj metroj. Tiam
IĜI ekkaptis sian signon.( ^ ), kiu havis la formon
de « kloŭna » ĉapelo, kaj ĵetis ĝiii al IGI. Tiu ĉi tre
lerte ricevis ĝin sur sian kapon, kaj reĵetis ĝin al
IĜI. Tiu ludo longatempe daŭris; ĝi tedis kaj doloris
min
INO eniris, portanta II)O'n sur sia nuda kaj malgrasega brusto, kaj sekvata de ETO, kiu ploris kaj
tenis ŝin per ŝia flikita robo
Eniris ankaii ISTO kune kun II,(); kaj subite
preskaŭ ĉiuj aliaj Afiksoj eeĵetis sin en mian ĉambron, saltante kaj bruegante.
Mi ne povis rekoni ilin ; ĉar ili estis kovrintaj siajn
vizaĝojn per diverse kolorigitaj markoj, sed mi
komprenis ke ili estas Afiksoj.
Kia bruego, kia netolerebla doloro ! Al mi ŝajnis
ke mia kapo estas tuj krevonta
Profunda silento anstataïlis la bruegon: ESTRO
eniris, tre riĉe vestita per oraj kaj arĝentaj vestoj.
Li longatempe paroladis, sed tiel rapide, ke mi
komprenis nenion; kaj la Afiksoj silente aŭskultis

lin. Poste, li fierege eliris kun la mano sur la tenilo
de sia glavo. Kiani liaj spronoj ektintis sur la strato,
infera rondiro komencikis en la ĉambro. Tenante
unu la alian per la manoj, la Afiksoj ekrondiris
ĉirkaŭ mi tiel rapide, ke ĉiuj spiregis kiel vapormaŝinoj. ETO pli kaj pli ploregiŝ, kaj penegadis por
sekvi 1NO'n; IDO alpendanta al IN'a mamo estis
terurege skuata.
Pli kaj pli rapidis la rondiro, kaj mia lito baldaŭ
estis altirita en ĝin. Tial mi ankaŭ rondiris kaj
rondiradis. l'Ii vidis preskaŭ nenion plu sed ĉiam
mi sentadis grandajn pulsobatojn en mia kapo, ĉiam
mi aŭdadis la spiregantajn Afiksojn, kaj la voĉojn
»
senĉese ripetantajn: « Sonorilo t
Tre malproksime, sur altega monto, mi ekvidis
blankan kaj brilegan globon. 111i rekonis EGO'n.
Rapidege ĝi alproksimiĝis pli kaj pli grandiĝante
Mil 5<tjnis kvazatla levango, kiu eniris mian ĉambron,
kaj tute sufokis min sub sia pezego
Ĉiuj Afiksoj estis malaperintaj; dolĉa kvieteco
regis en la ĉambro; kaj kvankam mi estis mortinta,
mi estis tre kontenta
Oni cnkondukis min al la tombejo. Grandega
amaso da amikoj kaj da Esperantistoj alvenis. Sur
la vojo ĉiuj manpremis min. 11'1i marŝis post la ĉ'erko,
inter la Afiksoj portantaj kandelegojn. Bela suno
brilis; la hirundoj pepante disflugadis super niaj
kapoj ; kaj mi ekpensis ke estas malĝoje morti dum
la printempo. Ce l' rando de 1' tombo, ia honorinda
Esperantisto eltiris skribaĵon el interna poŝo de sia
belega verda vesto, kaj lafite tralegis kortuŝantan
paroladon kiu finiĝis jene: « Vi forlasas nin; sed vi
tuj alvenos en la Esperantistan paradizon, kie vi
estos akceptita, kiel virtulo, inter la feliĉeguloj ! »
— Sed spite tiuj ĉi belaj certigajoj, mi ekmaltrankviliĝis. Mi ne estis certa, ke mi estis tute mortinta;
kaj, kiam oni volis min entombigi, mi tiel kontraŭbatalis, ke mi subite vekiĝis.
I)r`> A. 11IEI,IN.
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Interesa gvidlibro de Gento. (*) —

Tiu ĉi ĵus eldonita
verko ne estas unu el tiuj multaj gvidlibroj, nomantaj rapide
kaj seke la vidindáĵ ojn de urbo kaj eldonitaj laŭ komerca
celo de profitama presisto! Tiu ĉi 220-paĝa libro estas serioza
verko historia, scienca, arta : dudeko da Gentaj scienculoj kaj
artistoj, inter kiuj la urbestro mem, profesoroj de l' Universitato, advokatoj, bibliotekistoj, konservistoj de muzeoj kaj
arhivoj, k. c. skribis aron da snonografioj historiaj pri la
konstrtsaĵoj pratempaj kaj nunaj, la institucioj (Universitato,
malsanulejo, muzeoj k. c.), la parko, la haveno, la industrio,
la komerco, la laboristoj kaj la sociala vivo de Gento. Ĉi
u el
tiuj ĉapitroj estas multvalora dokumento scienca pri la ĉefurbo
de Flandro, kaj dank' al la bonvolo de multaj anoj de la fotografarta societo, kiuj pruntedonis kliŝaĵojn, la libro enhavas
pli ol du cent mirinde belajn fotogravurojn bistre koloritajn
(almenaŭ unit sur ĉiu paĝo), montrantajn ĉiujn mirindajn
konstruaĵojn, stratojn, placojn, internajojn, objektojn artajn,
pentraĵojn, k. c. k. c.
Antaŭ la monografioj estas presitaj « Mallonga historio de
Gent» », verkita de l' altestimata historiisto belga kaj profesoro
en la Genta Universitato, So Pirenne, kaj « Promenade
pittoresque » en kiu, la aŭtoroj bibliotekisto Paul Bergmans kaj
pentristo Heins. ne forgesis montri eĉ la plej seusignifan viclindaĵon ĉu malnovan ĉu nuntempan. Por la turistoj estas
presita en la komenco de l' libro naüpana sciigo praktika pri
stacidomoj, fervojoj, poŝtoj, telegrafoj, telefonoj, tramvojoj,
hoteloj, tarifoj de veturiloj, konsulejoj, bankoj„ ke. ke. lin la
fino de l' verko estas tre legebla, dulingva, kolorita plano.
La aŭtoroj do cclis samtempe utile servi al la fremduloj kaj
eldoni por la klerularo verkon historian, sciencan kaj inspiritan de vera amo al sia naskiĝurho. Ili plej bone prosperis :
ilia gvidlibro, pro sia scienca mdeco, konservos sian valoron
kaj restos ĉiam konsilinda dokumento de loka historio por la
venontaj gcncracioj.
La foiro de I' servistoj. — La dungfoiro de l' scrvistoj
kaj servistinoj,enmetita en la êie konatan operetonfrancan: Les
Cloches de C'orlleville (La sonoriloj de Corneville) ekzistas ankoraŭ en diversaj vilaĝoj Francaj kaj Alzacaj. Gi okazas ankoraü eĉ en la urbo Metz, ĉiujare, je l' tago de Sankto Stefano
(2ban de Decembro).lmn ĉi tiu jaro, la kamparistoj kaj farmistoj
dezirantaj dungi servistojn estis tiel grandnosubraj kiel tiuj
lastaj mem, kaj multe da altprezaj kontraktoj estis farataj.
Kulturĉefo postulis salajron okcentfrankan por min jaro, kaj
junaj plugistoj, apenad ekslernantoj, ricevos trizlek_ ĝis tridek
kvin frankojn ĉitunonatc. — l'ratempe, la blua aŭ griza bluzo
de la dungotoj kaj la blanka kufo de la vilaĝaninoj Lorenaj
(*) Gand : Guide illustré, publié sous les auspices de la CormiSslon locale des 97monuments : Morto . Ĵ frankoj, broŝurila ;
4 fraukoj, billdita.

donis al tiu foiro vidaĵon pentrindan. Nuntempe, mastro kaj
servisto ne estas plu distingeblaj.

((oroj de reĝoj kiel koloriloj. — Duni la franca Revolucio estis detruataj multaj funebraj monumcntoj en la ĉefpregejo cle St. Denis kaj en la preĝejo de la o Grands Jésuites » en
kiuj estis konservataj multaj koroj de reĝoj kaj reĝaj princoj
kaj princinoj. — Redaktoro de la franca gazeto Le!'ends konigis la strangan sorton de kelkaj el tiuj koroj : Arhitekto
Petit-Radel kontrolis la detruigon de l' monumentoj ; du pentristoj el lia amikaro alestis: Saint-Martin kaj Droling. Ambaŭ
deziris kolo rilon brunan, malrapide sekiĝantan, nomatan
« momie » kaj konsistantan el aromatoj devenantaj de korpoj
balzamumitaj. Tiutempe, tiu kolorilo estis tre malfacile akirebla kaj, sekve, tre multekosta. La okazo de l' malfermiĝo de
la vazoj enhavantaj la reĝajn korojn estis tenta : Petit-Kadel
vendis al Saint-Martin la korojn de Ludoviko XIIIa kaj de Ludoviko XIV". kaj al Droling dekunu korojn, inter kiuj tiun de
«Madame », (Hendrikino-Anna de Anglujo, dukino de Orleans,
glorita per funebra elparolado de Bossuet).
Estas do tre chie ke la koro Kie « Madame » eniĝis kolore en
la « Interno tie kuirejo » de Droling, pentrajo vidcbla en la
Muzeo « Louvre » en Parizo 1 !
Infana mortado. — La filantropoj okupas sin, inter aliaj
demandoj, pri la infana mortado, kaj serĉas rimedojn por ĝin
malpliigi : oni kreas societojn pur doni bonan nutraĵon, aŭ
por sendi êiujare aron da junaj lernantoj el la laborista klaso,
tiam parto de la litertempocu al la marbordo ĉu al la kamparo, k. c.
En Longwood, ĉirkaŭurbo de Huddersfield, en
graflando York, (Anglujo), estis elpensata nova rimedo. — Tiu
ĉirkaüurbo konsistas el laborista loĝantaro kaj kelkaj farmistoj. Duni la dek lastaj jaroj la cifero de l' infana mortado
estis 122 0 'o.
Komitato konsistanta el sinjorinoj,por kontraŭbatali tiun staton, agis jene: donaco 25-franka estis promesata
al ĉiu familio Longwood'a kies infano, naskiĝinta la 9an de
Novembro 1904a, vivus aukoraŭ la 9an de Novembro 190:5a. —
La promeso estis skribata sur karto donata al la patrino kaj
enhavanta plie konsilojn pri la zorgoj donotaj al la infano dum
tiu periodo. La sinjorinoj mem, de tempo al tempo, vizitis kaj
helpis la patrinojn. Je Kristnasko, Pasko, kc. la buboj ricevis
donacetojn, kaj je la alveno de malfacilaj epokoj de l' jaro
(varmo somera, frosto vintra) la komitato skribis al la patrinoj, leterojn kun specialaj konsiloj pri zorgoj donotaj dum tiuj
s ezonoj.
Tiu tm ujara provo donis mirigan rezultaton : la proporcio de
mortado malaltikis de 122 oron gis 54 °;'oo kaj, pro la diskonigo al la patrinoj, precipe al la junaj, de la zorgoj êiuspecaj
donotaj al infanoj, la provo ne sole profitis al la novcnaskitoj,
sed ankaŭ al ĉiuj infanoj ĝenerale. Jen estas rezultato
esperoplena I
—

--

r

PINO
Dediĉila crl Sinjorino R. Junck,

d e TETMAJER

La sola pino bruas

(pola poeto).

Ĉirkaŭas ĝin Inalvarmo,

Sur kruta la ŝtone; '....

Malgaja mur' granita

Ĉe la piedoj ĝiaj

X a j supre nigrajn nuhofn

Niiriĝas pi of aindez?'....

Kuriigas vent' subita...

Fer la dezerto ŝtona
De êie ĉirkaiiita,
La sola pino bruas
Sen fine ĉagrenita
Esperantig is

Lso BEI,MONT.
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FANCA -FLANDKA FAKO.
Pensées modernes.
Le dîner finissait. Sur la longue table les verres
à demi pleins s'alignaient en tirailleurs, entre les
fleurs qui achevaient de mourir et exhalaient des
parfums fades. Les fruits croulaient hors des larges
coupes de cristal, réfléchissant l'éclat des lumières
sur leur épiderme poli. Les fromages passaient,
odorants et gras. On versait du champagne. La fumée capricieuse des havanes montait lentement
vers le plafond, et des violons invisibles égrenaient
dans l'air chaud des valses langoureuses. « Ainsi,
dit Brillat-Savarin, pendant que la cour du roi des
Phéaciens se régalait, le chantre Phémius célébrait
les faits et les guerriers des temps passés. »
Alors, comme la digestion commençante ralentissait le cours de la conversation, mon savant ami,
le docteur américain Mac-Kintosh parla, et sa voix
grave et nette, éclairée préalablement par l'absorption d'un verre d'eau minérale, était d'or.
— Le modernisme, déclara-t-il sentencieusement,
est à la fois un bien et un mal. Il a raccourci les espaces, il a allongé le temps en nous dotant de la
vitesse, ignorée des anciens ; il a lancé sur les routes des mécaniques mugissantes, il a livré la nier
aux vaisseaux, il a percé la montagne ; il a inventé
la télégraphie, avec et sans fil, le téléphone, le phonographe, le journal, la dynamo et le tapioca ; demain, il nous mettra en communication avec les
gens des autres planètes. Tout cela sont des choses
excellentes.
Cependant il y a un revers à cette médaille.
Nous allons trop vite, aujourd'hui, à mon sens Nous
n'avons plus le temps de penser »
Quelques cigares s'étaient éteints. Les violons se
turent. On écoutait le docteur qui développait son
brillant paradoxe.....
— Oui, je le répète : on n'a plus le temps de penser. Autrefois, on n'acceptait rien à la légère dans
le domaine de la pensée. On lisait, on discutait, on
pérorait, quelquefois même, je l'avoue, à propos de
vétilles. On parlait gravement de la question du
jour, on l'examinait sous toutes ses faces ; les dépêches tendancieuses, les canards, les bruits venus
d'on ne sait où ne démolissaient pas demain ce
qu'on avait cru hier.
« Rien de pareil en ce moment. L'écrit et l'imprimé envahissent tout. 11Tille sujets occupent notre
attention. Guerres et révolutions se succèdent. Toujours, toujours du neuf ! Il en vient de partout, de
l'Afrique, de l'Amérique et de la Chine. Les démentis, les nouvelles contradictoires pleuvent comme
grêle, et les limites du savoir humain, de l'activité
universelle se sont étendues tellement que personne ne saurait se vanter de pouvoir, d'oser seulement les suivre !
« One s'en suit-il ? C'est que nous ne connaissons
bien que peu de choses. Nous nous cantonnons tous
dans une spécialité, dans un genre. Le médecin
devient oculiste, et l'avocat ne s'occupe plus que de

surestaries. Il y a pis, malheureusement. Ne conet encore ! — que quelques
naissant parfaitement
choses, nous n'avons qu'une culture générale très
imparfaite. Il n'existe plus, à proprement parler,
d'encyclopédistes, et ce défaut, cette tare, qu'un
examen attentif découvrirait chez chacun d'entre
nous, y compris votre serviteur, nous porte à accepter sur des sujets, qui nous sont inconnus ou peu
familiers, des opinions toutes faites, des jugements
préconçus- En outre, comme nous nous rendons
parfaitement compte que la science ou l'esprit modernes varient avec une inconcevable facilité, nous
nous en tenons préférablement ?t une impression
première, bonne ou mauvaise.Enfin le conservateur
acharné qui sommeille dans notre coeur nous porte
à défendre, à fortifier cette première impression.
Peu de gens ont sin plusieurs grands problèmes,
des idées claires, nettes, logiques, réfléchies, raisonnées. Elles ont lu ceci, elles ont entendu dire
cela, et cette opinion superficielle suffit à leurs multiples ambitions. Voilà ce qu'a fait le modernisme !»
Ce discours souleva d'unanimes protestations,
car il froissait l'amour-propre de certains convives,
et chatouillait la susceptibilité de tous.
-- Sans doute, s'écria l'aimable amphitryon (1)
qui avait écouté avec attention le bon docteur; sans
doute, nous possédons un savoir général moins
approfondi que les anciens Grecs ; en revanche il
est plus étendu. Vous ne nie ferez jamais dire, cependant, que nous ne puissions porter un jugement sain sur un grand problème qui intéresse
toute l'humanité !
— Je relève ce défi, répartit le savant, et je vais,
avec votre assentiment, vous mettre tous à l'épreuve
— Bravo !
— I ,t vous prier, donc, de me dire ce que vous
pensez d'une question qui ne devrait être étrangère
à personne.
— Nous sommes tout oreilles.....
Eh bien, que pensez-vous d'une langue internationale ?
— Utopie !
— Impossibilité':
— Rêve de savant !
Parlez-moi du volapük !
— Ohé ! le bolak !
— Enfantillages !
— Vous croyez à cela, vous ?
Le docteur Mac-Kintosh, mon savant ami, ne dit
mot. Mais il tira de sa vaste redingote un amas de
papier multicolore. On y remarquait dix revues,
vingt grammaires, cent lettres et cartes postales
écrites en Esperanto et venues de tous les coins de
la terre. Il les étala posément, en lut quelquesuns, les commenta, exposa des témoignages certains et distribua des brochures de propagande,
qui furent très bien reçues et qu'on examina sans
dédain.
Alors on servit le café, et, prudemment, on parla
`T1EII.Ho n IE.
d'autre chose.
—

-

{

--

--

(1.) Noni d'un prince th!baiu, fils d'Alcée, roi de 'fyrinthe, aïeul d'Hercule, et époux d'Alcmène.

Csperanto â !'Cfranger.
Angleterre. -- Notre confrère « The British EspeI,cntist » annonce que le journal « 7 h l)aily 1ljezvs »
publiu tous les jours un article en Esperanto. Mais

comme ce journal a posé comme condition la fourniture cle nouvelles journalières, notre confrère
prie tous les samideanoj de vouloir bien lui envoyer
de temps en temps de petits articles de 150 à 300
mots, quel qu'en soit le sujet : politique, religion,
commerce, sciences, mœurs, coutumes, etc. à condition que ce soit de la nouveauté. Il n'est pas nécessaire que le style ou l'écriture soient parfaits, parce
que tout passe par les mains d'un rédacteur spécial.
A envoyer à M. S. Nicholl, 9, Trog morton-avenue,
London, E. C.
Quelques groupes se sont encore fondés en ces
dernières semaines: à Oldham, .7unbridge Wells,
-

Norwich, Rristot, b'attey.
La Direction du « Nortliern Pol !echnic Institatie »,
de Londres, a autorisé M. G. L. Brown à donner un

cours d'Esperanto dans un de ses locaux, mis gratuitement à la disposition des organisateurs. On y
préparera les étudiants qui se destinent aux examens de la Chambre de Commerce de Londres.
A quand la Chambre de Commerce d'Anvers?
***
Allemagne. Le « Gerinana Esperantisto » annonce la récente fondation de groupes à Llbiik ,
Wtcsbadcn et Halle, et d'un àtenotachygraphenF. s/'erairtistcn- t'erein à Welter (Alsace).
Les journaux allemands sont peu à peu entrainés
dans le mouvement général, quoique lentement.
Cependant on en trouve qui ne veulent pas se laisser
convaincre (tout comme chez nous, du reste, et
encore ailleurs). Ainsi, la « 1/ossischc 7.eitung » a
publié tin article défavorable, envoyé par K. Blind,
de Londres, mais a refusé cle faire connaître la
réplique donnée par un Espérantiste berlinois,
M Wetekamp, sous prétexte que les arguments
espérantistes sont déjà connus!
Est-ce que, par hasard, les arguments contre
l'Espéranto ne sont pas connus, eux aussi ? Ils n'en
sont cependant pas meilleurs.

France. T)ans « Lingvo Internacia » nous relevons une critique flatteuse au sujet de « Pxgoj et la
-

F/andra Literaturo ».
A Lyon, présentation d'un jeune étudiant, réfugié

russe, qui, en dehors de sa langue maternelle, n'a
pour tout moyen de communication que l'Esperanto,
qu'il a appris au bout de quelques mois, alors que le
français, qu' il a étudié pendant 7 ans, ne peut lui
rendre en ce moment aucun service.
Rappelons à ce propos qu'il y a 3 ans, un jeune
Bulgare, M r Kanef, est arrivé en Belgique, ne
connaissant lui aussi, que sa langue maternelle et
l'Esperanto, et que ce fut au moyen de l'Esperanto
Glue notre ami L. Blaujean (qui ne connaît d'ailleurs
pas la langue bulgare), lui apprit le français.
Dans les notes des officiers, en France, quelques
généraux et colonels citent : « écrit, lit et parle
Esperaito » tout comme ils le font pour l'allemand,
l'anglais, etc. C'est un point important à noter.
Le Groupe d' Amiens nous envoie une circulaire
nous informant qu'il se propose de demander un
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emplacement dans les locaux d'une Exposition
industrielle, mi-internationale, qui s'ouvrira à Amiens
clans le courant de cette année. Il demande que les
Espérantistes étrangers envoient des documents,
cartes postales, prospectus en Esperanto. Adresse:
M. Tassencourt, 1, rue d'Alger, Amiens.
M. Chapelier, de Bruxelles, a rallié à notre cause
le journal marseillais « L'Ouvrier des Ports », qui,
sous la signature de notre compatriote, publie un
article de deux colonnes en faveur de notre langue.
Il est probable que bientôt nous verrons l'Esperanto
en usage pour les relations internationales des
différents organismes prolétaires.

* **
Russie. Nous venons de recevoir « Ruslanda
Esperantisto » ou plutôt des fragments de ce journal, déchirés, mutilés par suite, sans doute, des
-

terribles circonstances dans lesquelles son voyage
s'est accompli. Le caractère de ce journal est
sérieux et énergique; il nous montre des gens froidement résolus à. sortir victorieux de ce que, de
loin, nous sommes enclins à considérer, i. tort ou à
raison. comme une impasse. L'arrivée tardive de
notre confrère ne nous permet pas de l'analyser.
**

Suisse.

-

« Svisa Espe'ro » annonce l'existence ou

la formation prochaine de groupes à Nyon, 1V ntetthur, Genève (avec, dans cette dernière ville, un
cours à la « Berlitz School »), Bâte, Lucerne, Neuchâtel, et ouverture de nouveaux cours à Aarau,

Rolle, Morgues, Montreux, Chaux-de-Fonds.

J. Coox.

Csperanfo bij de Onderwijzers.
BOEKENNIEUWS.
Onze bijdrage van vorige maand Onderwijs in
het Esperanto was even verschenen, toen wij in het
vinnige en door heel het land verspreide Journal
des Instituteurs onder de handteekening van den
Heer hoofdopsteller EDOARD CANTlNIEAUx een zeer
merkwaardig artikel lazen, dat wij zoo vrij zijn
hieronder te vertalen en dat wij met vreugde mede
deelen, omdat het in nauw verband staat met het
welslagen van het Esperanto en met de denkbeelden, die wij in onze bijdrage hadden vooruitgezet.
De Heer CANTINIIMUX drukt zich uit als volgt :
-

ESPERANTO.

De nieuwe wederlandsche hulptrial Esperanto van immer
grooter belang wordende in de betrekkingen tussehen de volkeren, zoo is het noodig dat allen. die den internationalen
vooruitgang volgen, deze wereldtaal ten minste kunnen lezen.
Bij het Congres van Luik werd een wenscl: aangenomen
door al de afgevaardigden, opdat het Esperanto ingevoerd
worde voor de betrekkingen tussehen de opvoeders der verschillende landen.
Om tot dezen uitslag bij te dragen beginnen wij heden de
openbaarmaking van eengin vollcdigen leergang der taal
Esperanto, dien wij verschuldigd zijn aan den Heer Mathijs,
zoon, professor van Esperanto en gemeente-onderwijzer te
Leuven.
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De Heer Mathijs, die Gene zoo uitstekende vertaling gele
verd heeft over het onderwijs in Bohemen, is een specialist in
(le nieuwe taal.
Onze lezers zullen, wij zijn er overtuigd van, met groote
belangstelling (lezen zoo nuttigen leergang volgen. Wij raden
hun sterk aan de verzamelingen van het blad te bewaren, die
daarop betrekking hebben.
Aldus zullen zij, zonder kosten, het middel hebben om te
studeeren en te verstaan eene taal, die geroepen is tot eene
onloochenbare toekomst, gezien de aanmoedigingen, die haar
uit alle landen der wereld toekomen, — eene taal, die de llinclernissen van de verscheidenheid der spraakgebieden zal
doen verdwijnen, — eene taal, die aan den menschelijken geest
eene nieuwe overwinning zal verzekeren, die gemakkelijker
en hartelijker zal maken de betrekkingen tusschen de volkeren en het beste middel van propaganda zal wezeu voor den
Wereldvrede.

Als gevolg van deze warme inleiding ving op
211 1 December j. 1. de Heer Mathijs zijnen leergang
aan. Tot nu toe heeft hij gehandeld over de uitspraakleer en het gebruik van het lidwoord De
kursus zal van week tot week worden voortgezet.
De Heer Mathijs is een man, die het Esperanto
grondig machtig is ; hij is daarbij begaafd met stevige onderwijskundige kennis en sedert lang
onzer zaak met hart en ziel toegedaan. Wij zijn
overtuigd, dat hij het ontworpen werk ten goede zal
leiden,en wenschen hem allen bijval in zijne onderneming, voor welke wij de beste, de hoogste ver wachtingen koesteren.
De leergang van den Heer Mathijs roept weder
onze aandacht op de handboeken over Esperanto.
In het vorig nummer der 13. S. drukten wij den
wensch uit, meer toepassingen, meer oefeningen
daarin aan te treffen, vooral zulke, die aan het werkelijk leven ontleend zijn.
In eenige mate hebben wij sindsdien eene zekere
bevrediging gekregen. Wij maakten namelijk kennis met een drietal werkjes en in eerste lijn met

Notions élénzentaires et exercices de
conversation par Théophile Cart. (1).
Esperanto.

-

Dit handboekje is, zonder de minste voorbehouding, uitmuntend. Het is bestemd voor diegenen,
welke eerst met Esperanto aanvangen, en is zoo
klaar, zoo geleidelijk opgesteld, dat het den leerling werkelijk lust geeft voor de studie en tot groote
aanmoediging strekt aan hen, bij welke het leeren
eenigszins moeilijk van der hand gaat. I)e Heer Cart
vangt aan met de regels van uitspraakleer en roept
vooral de aandacht daarop, dat de klemtoon altijd
op de voorlaatste lettergreep valt, eene waarschuwing, die bijzonder voor de Franschen hoogst
noodzakelijk is. I)e verschillende punten van
spraakleer en woordvorming leidt hij af van verhalen, die aan het onmiddellijk practisch leven
ontleend zijn, en waarop menigvuldige vragen van
toepassing volgen.
Gaarne zouden wij eenige aanhalingen aan het
voortreffelijk boekje van den Heer Cart als proeve
van bewerking ontleenen, maar wij vreezen misbruik te maken van de gastvrijheid der B. S., en
toch — wij zijn overtuigd, dat onze lezeressen en
lezers zich onverwijld bedoeld werkje zullen aanschaffen : de prijs is gering en de waar uitstekend..
(1) 32 bladz. 8'0. Prijs fr. 0.25; met de verbeterde opgaven
fr. 0.45.

ciq

Overigens werd op weinige weken eene oplage van
4000 exemplaren uitverkocht.

Y2

Laten wij nu zeer eervol vermelden het werkje

kost slechts 25 centiemen.
Op een printenblad van 20 vakjes worden ons
voorgesteld tooneelen uit de menschelijke bedrijvigheid, zooals : de hoedenmaakster, de oesterverkoopster, de mandenvlechter, de slotmaker, enz.,
waarbij een uitmuntende verklarende tekst in Esperanto gevoegd is. liet is opvallend, hoeveel uien
in dit kleine boekje leeren kan. De tekst wordt b. v.
gelezen, vertaald. Ongetwijfeld zal men tal van ongekende woorden met behulp van het woordenboek
of door het beschouwen der plaatjes aanleeren.
Nadien brengt leien den vertaalden tekst terug in
het Esperanto over, schriftelijk, op zicht of op
beide wijzen. Men kan niet het oog op de printjes
de verklaring in het Esperanto terugvinden en zelfs
de uitleggingen aan anderen mededeelen.

:t *
De Esperanto leerenden dienen wel te weten, dat
het niet volstaat eengin leergang te volgen en de
eene of andere spraakleer door te werken. Het
aangeleerde asloet onderhouden en uitgebreid
worden.
Als natuurlijk gevolg moet men zich nu en dan
eenige werken in Esperanto aanschaffen.
Deze, die wij hooger besproken hebben, zijn zeer
degelijk, licht verteerbaar en daarbij uiterst goedkoop. Daarom hebben wij ze luid geroemd en warm
aanbevolen.
AMATUS.

..

ronikG.

Dum pasinta monato ni ne ricevis multegon da novajoj; kaj tio estas iomete
komprenebla : dum la unuaj monatoj de l' vintro, oni propagandas,
oni pretigas la kursojn, oni paroladas; sed poste venas la laboro, la
silenta laboro kiun oni nenerale ne priparolas, laboro ofte freneziga,
sed ankaŭ protnespleria por la estonto. Tion ĉi montras la sciigetoj alvetintaj dum la lastaj tagoj :

Instruado per biidaro, hetwelk even als het handboekje van den Heer Cart verschenen is te Parijs in
de Presa esperanta societo, 33, rue Lacép ède ; het

Ten laatste moeten wij wijzen op twee deeltjes
van Kelka j floroj esperanta j, opgesteld en uitgegeven door den wakkeren drukker der 13. S., den
Heer Witteryck.
Beide boekjes zijn goed verzorgd en met mooie
plaatjes opgeluisterd. Zij zijn eveneens gering van
prijs en kosten slechts 20 centiemen ieder. De uitgever kondigt aan, dat er nog drij nummers in dien
aard zullen verschijnen.
Het geldt hier eene verzameling van kluchtige
voorvalletjes en geestige woordspelingen, zeer
aardig en zeer aangenaam voorgesteld. De meeste
zijn zeer pittig en men heeft er plezier van ze bij
gelegenheid na te vertellen. Het spreekt van zelfs,
dat het eene zeer leerrijke oefening zal wezen, die
in het Esperanto op te dienen.

a
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I)u ni Januaro nuna, So Blanjean donos kursojn en Laekelz kaj en Iiorlrijk;
en tiu lasta urbo oni eĉ priparolas fondon de grupo.
En Jpa baldaŭ okazos kurso, tion ni jam diris en nia antaua n°. Sed je'i
estas kuraĝiga novajo : la Spa'a urbestraro pruntedonas kunvenejon, lumigante kaj varrnigante ĝin senpage, same kiel faris la Antverpeua urbestraro
por la virina kurso nun okazanta.
En Dufel, ni organizis kurson antaŭ kelkaj semajnoj; ni havas dekkvinou
da lernantoj, konsistantaj el universitataj kaj normalaj studentoj, kuracistoj
kaj instruistoj. Plezure ni revidis la lernintojn kiujn ni instruis antaŭ du jaroj.
litaŭ kelkaj tagoj ni fondis nian « Duffel'a grupeto » n, sub prezidanteco
de D° Jacobs.
Plie, ni ĵus donis privatan kurson por kelkaj fraŭlinoj, inter kiuj estis
Germanino el Düren, loĝinta en 1)uffel dum sia libertempo. Si fariĝis ja lerta
kaj fervora Esperantistino, kaj nun, reirinte en sian urbon, ŝi ekkonigos (ŝi
tion promesis propramove) nian lingvon ĝis tiun tie nekonatan.
Ni sciiĝis pri ekzisto de grupeto en La Plante, apud Namur. Ĝia prezidanto
estas Si" Pastro 1•Ionincks, tre bona Esperantisto.
Ankaïi oni transdonis al ni nomojn de deko da Esperantistoj el la kempena
vilaĝo JV simalle.
Verz'iers. En nia lasta numero ni iom eraris. La kursojn tie donas :
Ĉe « Cercle Polyglotte » : S° Mathieu,
Ĉe « La Mutuelle, Université Populaire »: S° Harold E. Palmer, lingva
profesoro.
'
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Pendant Ie alois qui vient de s'écouter, nous n'avollti pas re n
tres quantités de nouvelles, ce qui :st d'ailleurs contpréhjnsible:
les premiers mois d'hiver sont consacrés à la propagande ; on
prépare c't :wrange les cours, on fait des conférences ; l'on entre
ensuite clans la periode de travail silencieux dont en général on
ne parle pas, travail souvent frénétique kl u is, aussi, plein de
promesses poter l'avenir. C'est ce que montrent les petits avis
suivants, arrivés pendant les derniers jours :

Gedurende' (h verloopc'n n'a(uu(l hebben wij nie! bijzonder veel
nie:lr»s onlvattgen ('n (li! is geneakkelijl: te vers/na se : de verste
n'internerrr(,r(lel► u , ordem (((u, (le propaganda toegewijd, men
bel•eidl en verrorgl de leergangen, men gecfi noor(/r(;rhlen
nuire malien kome/ men in hei iijdperl: r;er stilb. werkzaamheid
'parentale in bel algemteel, 11ie1 gesproken rnor(!1, hoerne! die vol
belollem voor de lorkonlsf is. Zulks blijkt ail de volgende
1>eric•!(Ien. (li e ons in deze la 1151e dagen tor kwamen :

Dans I; courant (1. ,Janvier,
131anjean donnera clés cours
il Laeken et Courtrai: dé n is cette dbeni é r. viiic on se propose
tllî•me de fonder tin groupe.
A
Se cionn•ra bi:nt(At un cours, ainsi gîte nous l'avons
annoncé dans notre précédent numéro. JIais ce qui rend la
chose plus intéressante, c'est que l'Administration Communale
met gratuitement à la disposition des organisateurs un local
avec chauffage et éclairage, tout comme l'a fait I'Administ raiion
Communale d'Anvers polir le cours d(• Dames qui a lied actuellement.
A
nous avons, depuis quelques semaines déjà, organisé
un cours suivi par une quinzaine d'í'li•v,s, se composant d'élu
(tiants universitaires et normaliens, de médecins et d'instituteurs. Nous avons vu avec plaisir revend• les élèves que nous
avions au cours, donné il y a deux 1115.
il ;• quelques jours, nous avons fondé notre petit groupe
dugl'elois, sorts la présidence du Dr ,Jacots.
1)e plus, notes venons de (tonner un cours privé pour quelques
demoiselles, parmi seplclles se trots ail une jeune Allemande,
de Diiren, venue en villégiature à I)utl I. Elle devint bientôt
Esper: u ltist. adroite :t fervente ; rentrée celez elle, elle va, selon
la promesse qu'elle notes en a faite spontanément, se Mettre à
répandre notre langue que, parait-il, ses concitoyens ne connaissent pas encor:.

In del: loop r(11, .gum'm'i r(tl (l e Neer 13lumjean leergangen
genen in Laken en in Kortrijf(: in deze bruis!( sfrr(1 is men
voornemens eene groep le slic•hfell.
In Spa :al rnel( (l een kursus geopend snorden, :oorris wij !rel
in ons roorgrlande munlnler aankondigden. Ilelgeem t' eider (le
zaak nog bclangluekl;emder ltulakl is, dal hel Gcmteentebeslc u nkosteloos Ier beschikking der inrieblr'l's eene :cru! :fel! troel
nc'r(ncrrmitlg en verlichting. eren ais hef SIedelijk bednik' asra,
,4 I, (i1UrJ)eI1 gedrrrn, heef? root• den I)alneltkursus, die !hans
,gegeven n'en d!.
Te i)nttel !rebben wij reeds sedert eenige (re'ke'n eenel: leergang
imgerie1t1, die gevolg(! 'Hord( (goor een rijj'fiĉ'mlal lcerlimgen. nl.
sfudrnlem bij Iroogeseltolem, normtalislen, gc'neesheerelt em
onderwijzers. Met genoegen hebb('►, mij de leerlingen K'l'it, zien
konten, die 1 , 0"0"r l wee jaren de !esse': huilden bijgewoond.
F,enige dagen geler!. '' hebben snij on:e Heine 1)t: fjefsehe groep
gcsfichl, onder root•:illerschap van Jacobs.
I)rrarenboren hebben wij renen bij:om(lercn leergang rooi e('micfe jtl f',rolrrrem gegeven, onrler'kelk' riep eene jonge IMilsehe
be(onrl: deze jm%rrotta) is 1)all I):ïrer: en verbleef' lijdelijk le
1)r► f Jel. Zijj ►real trc'bl ra eene bekwame en verkleefde l:spe'rr,m l izl e
mm :ij in hare stad is teruggekeerd, yard re zich — rolgems de
belaffc, (lie :e ons ni! eigeit beweging lied! genaak beijveren
om ginder onze 1(1(11 !e verspreiden. die. zoo hel sehijtel•'t u ut lture
medeburgers nog kiel hekend is.

Spa

baffe!,
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BELGA LIGO ESPERANTISTti1.

Belga Gazetaro :

Le! Joacrnal des instituteurs eldonas artikolon pri Esperanto kune kun esperanta kurso de So Mathys. (Oni legu pri tio la flandran artikolon de nia
kunlaboranto Anzatus.) Tamen, ni rimarkigu ke tiu kurso enhavas erareton :
oni tie instruas la literon h kvazaŭ g malmola, kvankam g malmola estas la
esperanta kaj franca g de l' vorto gant' aŭ grav'.
L'Annonce uinrhrozogirlue (belga gazeto filatela) priparolas la progresojn
de nia lingvo en Anglujo.
Le Journal des 1)zcfrloyens Beiges (stenografia gazeto antverpena) sciigas
ke nia « Belga Sonorilo » estas trovebla en la legoĉambro de l' klubo « Les
Duployens Belges ».
La brusela gazeto « Le .Soir » raportas pri la honorigo kiun Do Zamenhof
ricevis de la franca Landestraro ; i ankaŭ publikigas, esperante, la dankan
leteron de nia Majstro, kaj aldonas :
« La facileco por kompreni Esperanton estas « miriga »!
Nia kunfrato S° Chapelier (Bruselo) sciigas nin ke li baldaŭ eldonos
« Internacia Revuo libereca» n, tute esperante redaktotan.

Novjara Letero.

ott

Brune.
L'Annonce l'illibrolOgigUe (journal philatélique belge) parle

des progr:s de l'ilsperanto en Angleterre.
Le Journal (!es Unployellx Belges (jolernal st.í•nographique
d'Anvers) annonce que notre « Belge Sonorilo » se trouve clans
la salle de lecture dei (:inh Les 1)leployeri:: Belges .e.
rc Le Soir », de Bruxelles, renti compte de la distinction
honorifique Glue le Dr Zamenhof a rectie du Gouvernement
Fran;ais.11 publie, en Esperanto, la lettre de remet-ciments du
Docteur, et ajout:::
« C'est i tonnant combien l'Espéranto est aisé <t comprendre ! »
Notre contrare \ jr Chapelier (Bruxelles) nous informe qu'il
va •dites une « Revue internationale libertair; » en Esperanto.

Komitato de la Belga Ligo Esperantisto la jenan novjaran leteron :

Estimataj .Sinjoro(,

1Vij hebben ook hel beslaan verlionlen vl o t ee:1e kleine
Esper( u itische groep in La Plant,. bij Naleen. llurir lroor=i!ler
is de lieer Pastor Honincks. een onzer beste Esperantisten.
.leen lier fl ons ook (h' van nen onel•gentarla van ere l ie nlrr/
Esperunlislen. die li e! tiempiscll (lorp \\•estntal!e bewonen.
Verviers. In ons laakte pui n her hebben wij ee:1e lichte
vergissing begaan. !)e leergangen worden gegeven als volgt :
In (ten « (: rcle Polyglotte » door (!en lieer .11athieu: in cie
volkslioogeschool«LaMutuelle» door den H. Harold E. Palmer,
professor van lal•n.

.1. Coox.

Nel «Journal des Instiluleurs » deell een ur:il:e•l !pede over
het Esperanto, alsook eengin leergang geschreven door del( lieer
.11(elliijx (zie dexuang(1( u 1(le ilet hlalimsclt (u l ikel). Evenwel
vloeien u'ij doen aanmerken (lul in (le-en l:arsus ccn , . kleine
vergissing geslopen is: neen geeft er op, dal de teller 1 nilgexprol:cn .wordt als eens harde (; . dit is o,ririisl, dam- (le harde G
klinkt als bij (le 1•'ransche s' )oreleli gant. u,' (;gave.
De Annonc•e titnbrulugique (Belgisch blad voor verzamelaars
v(111 postzegels) spreekt over dein voornilgarlg van Iiel Esperalto
in Ingeland.
Ilct .Iuurnal des l)uplovens telges (:-t n; we'r,-rscli s; (nogrr:phise!i
lijdiiehrifl) kon(lig! aalt, dat onze «Belga Sonardon

Ĵus aperis nova eldono de l' propaganda belga broŝureto, kiun bone
konas niaj amikoj. Laŭ tio kion ili
rimarkis en la antaŭaj eldonoj, la
lastaj ĉapitroj, koncernantaj la nunan staton de la disvastiĝo de Esperanto, estis tute aliigataj kaj plene
konigas la grandajn progresojn fari tajn de unu jaro, tiel en la tuta
mondo (precipe la kongreso) kiel en
Belgujo mem (fondo de la Ligo, k. e.).
Tial, ni opinias ke tiu broŝureto
estas bonega propa,gandilo kaj ni
insiste petas niajn amikojn ke ili

La lernantoj de la Reĝa I3lindulejo

La reveno cte la novjartago meniorigas al ni la intereson kuraĝigan
kiun montras al ni la Esperantistoj
Belgaj. Volonte ni volus esprimi al
ĉiuj nian dankon kaj sendi al ili niajn
plejkorajn bondezirojn ; tio ne estas
ebla : almenaŭ ni volas ĝin fari al la
estraro de la Ligo kaj ankaŭ montri
la feliĉon, kiun ni sentis prola gravaj faroj I(;sperantistaj de la pasinta jaro: la brilega kongreso, la
fondo de la Ligo Belga, kaj laĉiea kaj ĉiarna antaŭcnirado de nia bela lingvo internacia.
Donu Dio ke tiu progresado ĉiam pligrandiĝu
kaj tiamaniere kronu la noblajn klopodojn de la
boni- kaj sciencamantaEsperartistaro.
Akceptu, Estimataj Sinjoroj, la respektan kaj
dankenian esprimon de niaj sentoj kaj bondeziroj.

La lernantoj de la IRea R'lindulejo
de llroluwe-Bruselo.

De ° M SEYNAH:VE.

Protektantaj Liganoj.
Francujo : Parizo : Generalo Sĉbert, Membro de la

Franca Scienca Akademio.

Ligaj grupoj.
Antverpena Grupo Esperarltista: Soi Martens kaj
Prist.

Ordinaraj Liganoj.
Kortrijk: Soi A. De Vaere kaj J. Goorieckx.

Namur: Sier, Harkin.
Loveno: 5 0 Mattelaer.
Verviers : 50j Mathieu kaj Palmer.

Duftei : S°j Desmedt, Loos, Van Uvtven E., Van
Lytven J., Stevens.

B I B1 I Oi Eit I 0

zich berrjn(!l

in de leeszaal t' ait eten Club n Les I)crliloyens belges n.
Le Soir, v a le Brussel. (tee!! de eervolle on(ler.sehc•i(ling mede.
die ï) , Zamenhof van (le Fr(nsche regeermg o111u(ingeli Herti.
hij rlee il l!. ia het Esperanto,den bed(rnkingsbrief Milt (ten Doelvr
Op en I'O('gl er bij :
« 11e1 is verwonderlijk live gemakkelijk leen hel 1•:xperaril(i
kan verstaan! n
Onze confrater, de lieer Chapelier (Brussel), bericht ons. dal
hij eert inlern(cliorraal liberlccir trj(tseVri /! (laai Uil(renrit, ,galinch
in lie! Esperanto. Am e l:s (Vertaling).

volu kin uzadi.
Tiu broŝuro estas •aĉetebla, profite de la Li;o,
laŭ la prezoj montrataj sur la kovrilo. Jam tre ofte
ni sendis senpage grandajn kvantojn da tiuj broŝuroj pro propaganda celo. Niaj amikoj, kaj precipe la
Ligaj Grupoj (kiujn jam tre favoris la Ligo per la
redono de 1' kotizaĵoj) ne forgesu ke la Ligo, kiel la
grupoj mem, por utile laboradi bezonas monon kaj
bonvolu aĉeti kaj disdoni tiujn efikajn broŝuretojn.
I,a Ĝenerala Sekretario,

tomaro de ra L'igartoj

De Belgische drukpers.
La Presse Belge:
« Le Journal des Instituteurs » donne un article au sujet de
I Esperanto, ainsi qu'un cours écrit par M , Mathys. (Voir it ce
sujet l'article flamand de notre collaborateur .a nn u las). Cepencontient une
dant, nous devons faire remarquer que ce
ri coiniiie étant le
1144- ère erreur o11 y renseigne la lettre 1i
G dur, alors que G dur se prononce comme dans les mots glim

Propagandaj Broŝuroj.

cic \Voluwe-Bruselo sendis al la

J. Coox.

Nous avons appris l'existence d'un petit groupe .1 La Plante,
près de Namur. Son président est \i , le (air; Hoitincks, tr s ban
Espérantiste.
On nous a aussi transmis 1_s noms d'une dizaine d'Espérantistes habitant ic village canipinois de Ueslln((11e.
Verriers. 1)ans notre dernier numéro, nous avons c•onlnlis une
1 ,:;rre erreur. Les cours y sont donnés coninie suit :
.an « Cercle Polyglotte » par NI , \1at11iett ;
Harold E. PalA « La Mutuelle, Université Populaire» par
mer, professeur de langues.
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Ni detale analizos kaj kritikos la verkojn se oni sendos al ni aliiienatt du ekzernplerojn. Ni nur
citos la aliajn.

Internacia Revuo Medicina. — Ni j' tts ricevis la unuan
numeron de nova ĉiunionata Esperanta kolego : Internacia
Revue Medicina. Kun tre granda plezuro ni kin salutas kaj
deziras al ki tre koran bonvenon. J:lni antan du jaroj oni
anoncis kian naski•on, sed, pro diversaj kaŭzoj, la tiam projektita medicin:t revuo f:trikis la konata u Internacia .Scienca
h'errxo ».

La nova gazeto ŝajnas al ni aparte grava por la disvastigado de Esperanto : ĉi tie ni povus tute represi la artikolon
publikigitan antaŭ du jaroj favore de l'anoncita medicina revuo.
Gi evidente traktas nur medicinajn temojn sed tion ki faras
laït speciala plano : el la grandega amaso de la divcrslanda
literaturo medicina, ki ĉiumonate ĉerpos tion, kio estos utila.
serioza, vere taüga por plene informi la legantojn pri la tuta
medicina movado.
La enhavo estas diverslingva : angla, franca, germ:tna,
hispana, k. c. sed ĉiu artikolo posedas apudan tradukon en
Esperanto. La utilo de tia aran-o estas evidenta.
Aparta karaktero de la revuo estos tio, ke ki elirados ĉiumonate laŭ diversalnpleksa) kajeroj. laŭ la pli malpli granda
multeco (le la enpresind:tĵoj, kvankam la suna jara pakno1ubru estos cirkaŭe 4011 )"; is 600.
La unua numero, vere tre interesa, montras formon de
48-pako kajero en la forntato de Scienca Revuo, kaj enhavas
tre riĉan kaj grandan materialon.
Ni tre esperas ke niaj amikoj kuracistoj ho•ivolos kuraĝigi
la novan revuon per siaj abono kaj kunlaborado kaj ankaŭ
uzos kin por efike propagandi. Prezo de l'ahorlo : 12 fr. por
rcnrr jaro. .I(lruiurslracio : h'ue La('e'j)i•(le, .if J'(uii ( re)
,

Espero Pacifista. .1 /ouata organo de la .Societo Esteranlrsla por la Paco . « fac'i/i.r/v ». Abono kun alrko al la
S'vcielo::i %r. .S ia lrcr•ui al .Vro G..1/v(:l1, 26 Rue de L'irart/es,
,

(1rerrr'llr-sur-.Veirre (".Seine — France•!. Mi deziras ree atentigi la

legantojn pri tiu revuo, kiun jam priparolis « La Re1ga .SonoTilt)» en la momento de kia apero. Gi estas certe ttntt el niaj
plej belaj kaj plej interesaj revuoj specialaj ; ĉiu numero estas
vera bro uro pritraktanta êiuspecajn pacilismajn temojn en
tre diversaj rubrikoj : Politiko Internacia — Arbitracio Internacia — Movado pacifisma — Internaciismo — Movado Esperantista — Notoj diversaj, libroj vort:tro pacifisma, k. c.
Gia direktoro estas tre konata malnova Esperantisto : Sr°
Gaston Moch : li tre prave plendas ke la I3elg oj ne sutüe interesikas je lia tiel la üdinda entrepreno. '['ial kaj precipe ĉar
tiu ,tendo estas vere tre inleresinda, ni tre alvokas la Belgajn
Esper:tntistojn kaj precipe la Belgajn Grupojn por ke ili subtenu malavare niajn sindonemajn Bsperantistajn l'aeillstojn.
,

-

,

Oficiala Protokolaro de la Unua Kongreso Universala de Esperanto en Boulogne-sur-Mer. Prezo : cen-

limoJ.

Presa E'sferantrsta .S'ocielo, ?,^ /i'ICe Lac pède, (Paris l'e).
Ni ĵus ricevis tiun tre interesan oficialan raporton de la Unua

Kongreso. Gin devas posedi ĉiuj Esperantistaj Grupoj kaj
ankaŭ ĉiuj l-'sperantistoj, ĉeestintaj aŭ ne la kongreson, kiuj
vere interesikas je la Esperanta Movario. Ni eble priparolos
,f in pli detale en ia venonta numero. (iri enhavas la oficialan
nomaron de la Lingva Komitato : Belgujon riprezentas en ki
.Sroi J Jamin Komto ('h. Lemaire kaj ï)rO M. Scvnacvc.
;

.

,
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Espero Pacifista

KIo7v\:\J N IK7JOJ.
Alvoko al êiuj helpemaj gesamideanoj I
Esperanto pli kaj pli progresas en la tuta mondo. Ankaü en
la ĉefurbo de Moravio, Briinn, kolektiĝis kelkaj entuziasmitaj
germanaj samideanoj, kiuj decidis aktive propagandi per
paroladoj, kursoj k. a. Ĉe ĉiu parolado ni intencas aranĝi
ekspozieieton de ĉittspecaj esperantaĵoj por videble pruvi al la
nekredema publiko la grandan, tutmondan disvastiĝon de nia
kara idiomo. Nehavante pro nia propaganda laboro liberan
tempon por kolekti per interkorespondado tiajn dokumentojn,
ni (10 turnas nin al êiuj helpemaj, ĉiulandaj geesperantistoj
kun la ĝentila peto, al ni afable helpi efektivigi nian entreprenon kaj bonvoli sendi, kiel eble plej baldaŭ, ĉiuspecajn
esperantaĵ ojn: propagandilojn,cirkulerojn, gazetojn, artikolojn,
leterojn kaj precipe ilustrita)n puŝtkartojn, kiuj objektoj povus
pruvi la facileeon, utilecon kaj disvastiĝon de nia kara lingvo.
Ni permesas al ni la peton al ĉiuj esperantistaj prezidanto] kaj
profesoroj diskonigi nian alvokon kaj esprimas al ĉiuj afablaj

helpontoj niajn tutkorajn, antaŭajn dankojn. Kelkaj I>rannaj
F,spe9 anlislol. Ĉiujn dokumentojn oni bonvolu sendi al la
provizora sekretario : KARI.o S'rxlaa en b'rüu,z (Moravia)
-

-

Rolkarzsçasse, 1.

Esperantista Organiza Komitato.

cirktzlero ./a.

— En

titi cirkulero oni sciigas nin pri la dissendo de la Oficiala
Protokolaro de la Urina Kongreso vidu Bibliografion) kaj pri
la organizo de la Dua Kongreso. Komisiite por tio de la Unua
Kongreso, la Organiza li.ornitato decidis unuvoĉe ke la venonta kongre o okazos en Genevo (Svisujo). La Grupo Esperantista de Gcnevo fondos lokan komitaton, kiu preparos la
festojn, ekskursojn, k. e. de la kongreso ; la Organiza Komitato,
konsente kun la Lingva Komitato, prilahoros la programon de
la kunsidoj. Oni konigos poste êiujn detalojn; nun oni povas
nur sciigi ke la kongreso okazos duin .Septembro kaj ke la
programo enhavos ekskursojn al Vevey kaj al aliaj svisaj
urboj.

Ni ricevis de S r, Ĉefeĉ la jenan leteron : ĝi konigos
tre interesajn sciigojn por tiuj kiuj havas monajn interrilatojn kun Anglujo.

Kara S(a mideano,
Mi legis vian leteron en la Poŝta Kesteto de la Belga Sonorilo. Kion vi skribas estas tute bona de belga vidpunkto. Sed
konsideru, mi petas, ankaü la situacion de la eksterlandano al
kiu vi deziras sendi aŭ de kiu vi deziras ricevi monon. En Anglujo, ekzemple, la ricevanto estas devigata iri al ia poŝtoficejo, kies adreso estas donita en fortuularo kun la sumo de mono
alveninta. Tie oni postulas la nomon de l' sendinto kaj, se oni
ne konas lin, la mono estas rifuzata. Ofte, tre ofte, la sendinto
forgesas ke la originala mandato kun siaj skribaj sciigoj ne
estas liverata al la ricevonto en Anglujo.
Rezultato estas ke mi konstante ricevas monon el Italujo,
Belgujo, Svisujo, kaj aliaj landoj, kaj, ne sciante la nomojn de
la sendintoj, mi estas devigata atendi ĝis ia signo de vivo alvenas kun plendoj pri mia malzorgeco, malrapideco,k. c.Mi eĉ
nun estas la feliĉa posedanto (Ie mandato el Vercelli. (Italujo)
de 40 centimoj. Mi skribis al la sola adreso en la adresaro, sed
sen respondo. Kion do fari por la kvietigo de mia konscienco ?
Alia mandato de 5 ŝilingoj b pencoj alvenis el Genevo (Svisujo) hodiaü sen nomo.

Respondo : Nia amiko Ĉefeĉ konsideras la aferon de angla
vidpunkto. Feliĉe, en la aliaj eŭropaj landoj tiaj malfacilajoj
ne ekzistas pri poŝtmandatoj, kiuj plej ĝenerale estas la plej
facila rimedo por sendonto kaj ricevanto, kaj ni petas ke niaj
amiko) ĝin uzu kiam ili povos.
Tamen ni sciigas ke ni akceptos poŝtnnarkojn laŭvalore.
J. Coox.

Monoferoj por la Jurna lo.

Deziras Korespondadi.

Fiuo Moreau
50 Foulgcr, Shrewsbury
Se Richard, Monaco . ..
Institut International de Bibliographie, Bruselo .

•

1.00 fr.
0.40 fr.
0.80 fr.
25.00 fr.

•

se

C. Wilson, 105, rue Van de W erve, Antverpeno : ĉiuj kiuj
skribos al li ricevos senpage leteron konigantan certan
rimedon kontraŭ reümatismoj kaj podagro.

RMV ZAĴQJ
GEOGRAFIAJ PROBLEMOJ.
Nomoj de ŝtataj ĉefurboj.
La solvo de ĉiu el la jenaj problemoj estas ŝtata ĉefurbo.
Trovu ilin.
Mia unua estas nomo de frukto de iaj arboj
PROBLEMO 15a.
aŭ kreskaĵoj ; mia dua kreskas en kampoj kaj taŭgas por
fari vestajo,in.
PROBLEMO I6a. -- Infinitiva formo de radiko signifanta
o duope »; nomo de konsonanto.
Mia unua estas aüdebla; mia dua estas
PROBLEMO I7a.
rajdii0.
Esprimu gajan agon de renversita
PROBLEMO I8'.
amuzaĵo ludebla per nigra-blanka kvaclrataro.
Mia toto esprimas teruran malsanon de ia
PROBLEMO I9a.
alilokigebla butiko.
Du nomoj de konsonantoj. Se la dua
PROBLEMO 20a.
-

-

-

-

-

onata organo de l' Internacia Societo Esperantista por la Paco. Jara abono (aŭ minimuma kotizo) :
5 fr. Krom avino kontraŭa, la abonantoj estas
cnskribataj kiel aliĝantoj al la Societo. Tiu ĉi
akceptas ankaŭ aligojn opajn. Sin turni al

So GASTON MOCH, 26, rue de Chartres,
1Veuill^-sur Seize, (Francujo).

SPINEUXC °, Bruselo,

fariĝus la unua kaj returnite, ili signifus ion kio estas kutimo
de popolo.
Nomo de malmola konsonanto ; radiko
PROBLEMO 2Ia.
esprimanta agon streĉan por la spirito; ĝoja ekkrio; nomo de l'
moki konsonanto respondanta je la unua.
Mia unua estas sursidiĝilo; mia dua
PROBLEMO 22a.
esprimas aferon ĝenerale ; mia tuto estas nomo de virino.
Mia tutu esprimas ion necesan por reniePROBLEMO 23f'.
mori pri io aïtskultita, sen la litero « t », kaj ĝi kuŝus en
glora lando.
Anagramo de ago alproksiutiĝa -{- O.
PROBLEMO 24a.
Malbona faro ; prepozicio ; vokalo.
PROBLEMO 25a.
PROBLEMO 26a. Nomo de konsonanto, i- demanda vorto
= Azia urbo.
-

-

-

-

-

-

Oni sendu la solvojn al So J. COOX, Duffel, antaŭ la 31a de
Marto. Ni publikigos la nomojn de l' divenintaj. Belajn
premiojn ni disdonos al tiuj kiuj estos divenintaj plej multe da
problemoj.

(48)

La PERILO DE LA GAZETAROI

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.
Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn kaj

sendas eltiraĵojn pri ĉiaj temoj. Oni korespondas
Esperante.

T he Cosmopolitan Correspoidonce Club
!_1 MR_V ACZA ORG:I.VI S^JI /U —

Organo : « THE GLOBE TROTTER - -

kunlabore verkita de
diverslandaj esperantistoj
kaj eldonata je gvidado
de

PAR LA

DE I,A

PRESA ESPERANTISTA SOCIETO
(Akcia Societo de Esperantisto")

33, RUE I,AC1 PDE, PARIS.
2000 P'=G ^S GRAND IN -8°.
PARAIT PAR FASCICULES A PARTIR DE JUILLET 1905.

Prix : 17 FRANCS AU COMPTANT.
S écimen franco.

».

----

JJ IJ11ioll Post1g llll1vi s1I
1

la Pota IJniversala nuigo

CI LTMONATA INTF. RNACIA ĴURNALO

Specimeno afranko.
(45)

L'AÏONCE TIBROLOGJQIIE
ĈICMONATA ORGANO

-

Alvokas membrojn el ĉiuj landoj.
Pri pli detalaj informoj
,sin turni rekte al « The Sëcrelaiy of 1/te C. C. C'. » Milwaukee.
W isconsin. U. S. A.

1

(Granda Vortaro
franca- esperanta)

«LA LINGVO INTERNACIA» & « L'ESPÉRANTISTE»

Riprezentanto de LA BELGA SONORILO.
Vendas êiujn Esperantajn librojn.
KORESPONDAS ESPERANTE.

—

FRANĈAIS-ESPERANTO
rédige en collaboration par
des espérantistes de divers
pays et publié sous la
direction de

-

32, MONTAGNE DE LA COUR,

Eble la sendintoj legas la Belga Sonorilo'n kaj malkaŝos
al mi sian identecon.
Mia malbona flanko estas ke la sendonto de ia mandato,
en Anglujo, devas iri al ia poŝtofieejo, tie plenigi ian tre malofte uzatan. Por ĝusta pleni ;o oni ĝenerale bezonas studadi
joui da tempo la enhavon de tiu papero. Oni ne devas fari
skribajn sciigojn kaj la minimuma afrankaĵo kostas 40 centimojn :]parta letero kostas 25 eentimojn, sume do 65 centimojn.
Mi preferas do meti poŝtmarkojn en mian leteron ĉe mia skribtablo kaj konfidi la malgrandan sumon al l a. honesteco de la
poŝtestraro.
Mi jam ricevis poŝtn),arkojn de Esperantistoj kiuj ilin ricevis
el Kanado, Unuigitaj Statoj, Argentinujo, Meksiko, Brazilujo,
Turkujo, Peruo, Japanujo,Finlando, Rusujo,Bosnujo, Bulgarujo,
Romanujo, Portugalujo, ,Svedujo, Norvegujo, Danujo kaj el
Siera Leono, 'lransvalo, Venezuelo, Nova Sudvalo, Queenslando, Kapo de Bonespero, India, Nova-Zelando k. c. Cu vi
pensas ke oni estus sendinta la mendojn se en tiuj landoj ekzistas la samaj ulaloportunaĵoj kiel en Anglujo ?
l'utkorc via
E. êevEĉ.

VII

GRAND DICTIONNAIRE

POLIGLOTA LIBREJO,

Poŝta Kesteto.
Pago per postmarkoj.

LA BELGA SONORILO.

Dt; LA KOLEKTANTOJ

de poŝtsignoj, ĵurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj
estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por
la interŝanĝantoj.
Ĝi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas ia OFICIALA
ORGANO DE DEK FI I, ATELAJ KAJ PRESAĴAMANTAJ SOCIETOJ; al ĉiuj membroj de tiuj
societoj, gi estas sendita devig e.
-

JARA A130zYO: 2 frankoj en ĉiuj landoj.
2k1ALGRANIJAJ ANONCOJ: 3 frankoj por 12 enpresigoj po 4 linioj.

EN RUSA KAJ ALIAJ LINGVOJ.

Sin turni al la Direktoro, Sro ARMAND DETHIER,

APERAS LA fali I)E ĈIU MONATO.
. bonkostn : 5 frankoj aŭ 2 rublo;.
Urlu numero: 20 kopekoj.

Lingvo Internacia.

66, rue Floris, Bruxelles, Belgique.

Centra organo de la Esperantistoj.
Duonmonata Gazeto tute en Esperanto : 5 fr. ;
kun literatura aldono : fr. 7,50.
Presa Esperantista Societo
Redaktoro : Sr° W. E. Tscheschichin. 33, rue
Lacépède, Paris Ve.

Sin turni al la Redakcio : strato Mario N° 3, log. 6
en Riga aû al Societo o J,sI'ERO » Bol. Podjaĉeskaja,
no 24, log. 12 en Peterburgo.

Januaro 1909.

LA BELGA SONORILO.

VIII

Praktika Revuo de Komercaj Scieiieoj.

ea Jcvllc147/tondiak

est la publication littéraire française
la plus répandue à l'étranger.
Prix pour la Belgique : 4 fr. par an.
DIRECTEUR :

M. CAL!»NE, 45, rue Laffite, PARIS IX e

.

Redaktata en Franca lingvo sub la direkcio de
Sinjoro O. Orban, profesoro ĉe la Universitato de
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la
15" de Oktobro ĝis la l' de Aŭgusto.
Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONU : Belgu o : 5.00 frankoj.
Aliiando : 7.50 frankoj.
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

LIEGO (LIÍ,GE).

ESPERANTO "
journal de propagande en langue française
le n° 0.10 ; 3 frs pour 24 n°'.
Agent général pour la Ielgique : M. G. SLO TZK Y, 67, rue Henri Maus, LIÉoIr.

L'Espérantiste.
Organe de la Société Française pour la propagation de l'Esperanto; rédigé en français et en Esperanto. Directeur : M. L. de Beaufront, Louviers
(Eure, France)
. fr. 3.50
Abonnement simple . . ..
. fr. 4.00
Avec inscription à la Société .

ÉTUDE GÉOGRAPHIQUE DE LUCIEN HOCHSTEYN.
Ex-Chef de la ....taira/, pie de la Société d'F'tudes Geographiques « Fusée Reclus ».

BRUXELLES, 55, RUE DU. PRÉVOT, 55, BRUXELLES, (BELGIQUE),

OUVRAGE ADOPTÉ

VIENT DE PARAITRE

2e& r:cs de
dans les langues du globe.
Cet ouvrage, dont le titre exprime bien le contenu, est dû aux recherches laborieuses qu'entreprit
M. Lucien
l'auteur dans un domaine peu exploré.
Hochteyn, un des collaborateurs les plus actifs
d'Elisée Reclus, consulta les atlas géographiques
de tous les pays du Globe ; il recueillit tous les
termes employés par les géographes étrangers ; et,
avec ces documents précieux auxquels vinrent.
s'ajouter les travaux des sociétés scientifiques, des
explorateurs & des missionnaires, il dressa, avec
méthode & clarté, la nomenclature peu banale de
1,000 mots géographiques français traduits dans
presque tous les dialectes de la Terre, y compris
l'Esperanto. — Le premier volume de cette publication incomparable comprend les termes géografiques français avec : la définition scientifique, une
phrase donnant l'emploi du terme, les traductions
en langues étrangères & tous les mots français
Le second volume est la liste de tous
analogues.
les vocables étrangers avec leur signification française.
Les pères de famille pour l'instruction de leurs
enfants, les professeurs pour moderniser leur
-

—

enseignement un peu sec, les directeurs d'écoles
pour les distributions des prix, les sociétés de géographie & leurs membres, les bibliothèques publiques, les industriels, les compagnies de chemins de
fer & de navigation, les armateurs, les officiers des
armées de terre & de mer, les ministères, les universités, les banques, &, &, ne sauraient mettre
un livre plus utile entre les mains des personnes
chargées de la vulgarisation d'une science, qui est
la base incontestée de toutes les transactions mondiales.
Avec l'ouvrage de M. Hochsteyn, la lecture des
cartes étrangères n'est plus qu'un jeu mis au service de ceux qui veulent s'instruire rapidement.
Malgré la difficulté de composer une publication
faite de plus de cent mille noms étrangers, chaque
volume est vendu à 5 francs aux personnes qui
enverront un bulletin de commande & le mandatposte nécessaire (de six francs pour un volume ou
de onze francs pour les deux volunies), à Monsieur
Lucien Hochsteyn, éditeur, 55, rue du Prévôt, à
Bruxelles.
-

