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R b ABON O J.

Kelkaj el niaj fremdlandaj amikoj gris nun ne pagis sian abonon por la jaro
kiu komencis pasintan monaton, kvankam ni avertis ilin per nia cirkulero de
la 111 de Aŭgusto kaj per nia septembra n°.
Ni petas ke ili bonvolu ne prokrasti sian pagon, se ili deziras ke ni daŭrigu
al ili la sendon de nia gazeto.
La jena n° estas la lasta kiun ni disdonos senpage. Tiuj kiuj ne deziras
reaboni bonvolu kin resendi.
Ni rememorigas ke ni akceptas pagon ĉu per poŝtmandato, ĉu per poŝtmarkoj. Tiujn ĉi ni akceptas laŭvalore.
J. coox.

Réabonnements.
Nous constatons avec regret le peu d'empressement que mettent nos amis belges à nous aider dans notre tâche.
l'ar notre circulaire du Fr Août et par notre numéro de
Septembre, nous leur demandions de nous faire parvenir le
plus tût possible le montant de leur abonnement pour l'année
qui commentait.
Si beaucoup de nos amis nous ont déjà obligeamment donné
satisfaction, il en reste un nombre, à notre avis trop grand, qui
paraissent manquer totalement de sens pratique, ce qui va nous
obliger à consacrer les soirées de toute une semaine à la confection (le quelque deux ou trois cents quittances postales. avec
tout le travail accessoire qu'elles comportent.
Pour nous épargner cette énorme perte d'un temps que nous
pourrions utilement consacrer à des choses plus intelligentes,
11 suffirait que chacun eût la bonne idée — et. le courage — de
mettre sous enveloppe un bon-poste, ou même tout simplement
des timbres-poste, pour une somme (le 4 frs (5 t'es pour les
membres de la Ligue) et de jeter cette enveloppe dans une boite
post aie.
A ceux qui, malgré tout, trouveraient que ce petit travail
dépasse leurs forces, nous ferons présenter le 31 Octobre une
quittance de fr. 4,20 (5,2(1 pour les membres de la Ligue).
Nous prions ceux qui n'ont pas l'intention de se réabonner,
de vouloir bien nous retourner les n^ de la 5'• année reçus graluitc'tnent. Gela nous épargnera fine double perte et lie temps
et d'urgent.
N. II.
Le prisent avis ne concerne pas ceux dont
J. Coox.
l'abonnement est pnye pur le• uroupc%.
,
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Vernieuwing van abonnement.
1Vy slippers 111'1 spijl dart dal onze lielgischc vrienden weinig

ieder bijzetten ons ons in onze taak le helpen.
Door onzen omzendbrief van Iwu Oogst en in ons nummer van
September, vraagden wij hult ons liet bedrag hunner inschrijving
voor hel beginnend jaar zoohuas( mogelijk le doen geworden.
Velen onzer vrienden, wel is waar, hebben ons hierin reeds
voldoening gegeven; !mettions zÿn er, onsdunkens, le veel lichterblijvers die weinig praktisch oordeel schijnen te bezitten ent ons
zullen dwingen gonsehe twen le verspillen aan hel opmaken van
eene twee, driehonderd postkwijtbrieven en aan al de bezigheid
die zulk werk na zich sleept.
Om ons dil overgroot verlies van tijd le besparen, welken wij
op nuttige wjjze aan ernstiger :aken zouden kunnen besteden
zou hel voldoende wezen dal ieder lol de goede gedachle kwa111e
en er den moed toe hadde — een postmandaat o/ :elf; heel cenvonrlig, voor eerre s0111 van 'r fr (a Je. voor de leden des Ronds)
postzegels onder omslag le steken en dil naar de eerste de beste
brievenbus le dragen.
Aan hen, die zelfs (lit middeltje zouden te lastig vinden, zalleu w,ij op :31n Oktober eersen kwijtbrief van /r. 4,20 (3.20 voor de
leden des honds) aanbieden.
Wij dringen er op aan, dal degenen die zinnens zonden zijn
hunne inschrijving niet le hernieuwen. ons de nrs van he( 5'' joeg',
die zij kosteloos ontvangen hebben, zouden terugzenden ; dit
zal ons een dubbel verlies én van tijd én van yell besparen.
Het tegenwoordig bericht geldt niet voor hen.
L. W.
wier abonnement door de groepen betaald wordt.
J. Coox.
—

LA I-3ELGA SONORILO.

LA BELGA SONORILO

18

Monata babilajo.
(i estas stranga, vere stranga.
Kompreneble.
Car ĉu en la mondo ekzistas du estaĵoj tiel malsimilaj kiel Franco kaj Germano ? Mi tute ne aludas
iajn apartajn trajtojn de ilia karaktero, kiel la
" kaizer "-an amegaĉon, la deziregon al pli-kaj-plia
malplenigo de bierglasoj kaj plialtigo de l' kruroj
ĉe l'unuj, kaj ĉe la aliaj la senliman klerecon de la
oficistoj kaj de la ĝendarmoj, la kantadan nesanigeblaln malsanon, kaj ankaŭ kion mi nonius: la
" skandalismo ", tio estas la bezono ĉiam mirigi la
tutan mondon per senĉesaj skandaloj (mi ne volas
nomi tiujn de la lastaj jaroj : la loko al mi rezervita
ne sufiĉus): Ne, mi aludas nur la manieron laŭ kiu
ambai"i ridas kaj montras sian spritecon, kaj mi
rediras : nenio estas pli malsinlila al la g ermana
ŝerco ol la franca rido kaj, se la unuan mi komparus
al ampleksa kaj ĝojema bovo, certe la ditan mi montrus per lertega kaj gaja hirundo.
Nu, vi diros, kian rilaton havas la belga spriteco
kun tiu bovo kaj tiu hirundo ? Ho, tre intiman rilaton, karaj legantoj, eĉ kiel eble plej iiitimaii : ĝi
estas ilia monstra ido !
Dum la pasinta jaro, okaze de 1' festoj pri la 75"
datreveno de l' belga sendependeco, ni ĝuis tre
anluzigan spektaklon : kiel antikva Diogeno portante dum la tago lumantan lanternon kaj al ĉiuj
ripetante : " Mi serĉas viron ", ĉiuj niaj verkistoj,
inspirataj de ŝovinisma kortuŝeco, ĉiuflanke plendadis, ripetadante : " Ni serĉas animon, ni serĉas
la animon belgan ". Multaj ĝin trovis : almenaŭ tion
ili kredis, kaj per triumfaj artikoloj pri la " d;ne
bene " , ili tion anoncis al minuta Belgujo kaj cletale
pri skribis la novenaskiton, agrable miksantc la
kvalitojn de la latina kaj de la germana raso.
Ridinde !
Car la du tre diversaj rasoj kiuj loĝas en Belgujo,
nepre konservis sian apartan karakteron kaj neniel
kunfandikas nek amas sin reciproke : ili havas ie
komunan sed ĉiu vere apartan animon. Ne bedaŭrinde :ĉiu scias ke la naturo abomenas la Iluksikon
de la diversaj specoj kaj, se ĝi tion toleras, almenaŭ
ĝi ŝerceme montras sian inalkontentiĝon per la
nasko de ia monstra estaĵo. Tial, mi ter u re min
demandas kia monstro naskiĝus el la ama kunfandiĝo de niaj citi belgaj animoj.
'fion jam antaumontras, ja, (ni revenu al niaj
ŝafoj, kiel diras la Fralicoj,kvankailn tiuj ŝafoj estas
ĉi tie bovo kaj hirundo) la speciala karaktero de la
belga spriteco : ia stranga tripieda monstraĵo kiun,
ĉc iaj lokoj, naskis la kontraŭnaturaj interrilatoj de
la germanrasa ridema kvarpiedulo kun la Patina
dupieda birdeto.
Aŭskultu : jen kelkaj ekzemploj de belga spriteco.
La pasintan jaron, en Bruselo okazis publika
-

•

fenornenoj.

J

BELGA SPRITFCO.
kurado de lignakruraj lamuloj !Ĵaluzaj je ilia sukceso, alia interesa parto de 1' homa gento : la cent
kilogramuloj (pli mallonge: la cent-kiluloj) organizis
ankaïi, en la sama tempo, publikan kuradon tra la
stratoj de Bruselo ! I)e tiam, tiuj ampleksaj sinjoroj,
konsciantaj je sia eminenteco, kreis specialan ĵurnalon, kaj antaŭ kelkaj tagoj organizis en Lieĝo
serion cia festoj, kies ĝ ojiga programo estis jena :

Dimanĉon, 9a1' de Septembro
Festoj de r Cent-Kil+iioj.

Konkurso por la plej dika ventro ; premio: unu litro
da " Eau de Cologne ".

l'i+iii vesperon, dum kutima kunveno ĉe nia bon.uuiko I fajerato, oni interparolis pri « Kaŝataj
0 j » kaj « Spiritismo »; sed videble neniel el ni
konis tiujn « Sciencojn », kaj neniu povis igi
.Iei esa la interparoladon pri tio.
--- Al la diablo, tiuj ĉi fantomoj ! — ekkriis la dika
+i ĝojema Daŝlet. — Tio estas ŝercaĵo, per k 0 oni
.mpas nur la naivulojn. Mi ne kredas je tio. La
.rlintoj ne revenas, kaj eĉ ne parolas ; alie, ili ne
mortintoj !
prave ! Brave ! — diris la donlmastro ; — sekve
trinku kaj ridu duin ni estas vivantoj
t iuj ridis kaj trinkis; escepte nia amiko inĝeniero
I,,tkorto, kiu tre serioze diris :
Mi nescias ĉu la nlortintoj revenas; sed ke ili
,'rkomunikas kun la vivantoj, mi estas certa, tute
ta; Car
re oni ekkriis : « Ha ! rakonto ! diru al ni tiun
.,adaĵon ! »
Mirinda, eble ; sed ja tute vera estas mia ra,,, ); tion mi ceitigas. Sinjoroj, ni preskaŭ ĉiuj
samurbanoj, kaj kelkaj el vi eble ankoraŭ
iras pri 'Teodoro Lambert ? »
un
'Teodoro Lambert? ja! oni ne povas forgesi tiun
itulfeliĉan junulon, kiu mortis estante dudekjara.
-- Nu ! Teodoro estis mia amiko, kvazaŭ mia
rato. Ni estis samaĝaj ; liaj gepatroj kaj la miaj ĉian
' Iris la plej korajn interrilatojn. Ni travivis niajn
.Lnjarojn inter la samaj ludoj, la samaj plezuroj,
)amaj ĉagrenetoj. Ni lernadis la sama kolegio,
estante dekokjaraj, ni samtempe eniris la
■enan L niversitaton.
l'ie niaj lernadoj fariĝis malsimilaj, ĉar li elektis
'I leĝosciencon ; sed post la kursoj oni ĉiam vidis
n kune. 'Tial niaj kamaradoj nomis nin « Oresto
Pilado ». Ian tagon, Teodoro al mi diris : —
',aldaŭ, post du jaroj, ni disikos: vi estos inĝeniero,
^i advokato. La okazontaĵoj de niavivado fortiros
i n el ni malproksimen de l'aliaj. Sed kia ajn
o s la interspaco, kiu nin disigos, ni ĵuru, ke
t ..ijare ni ambaŭ kunvenos unu tagon en tiun ĉi
t+niversitatan urbon. »
l'ion ni ĵuris
injoroj, vi scias kiel, glitumante, li dronis en la
Oni entirigis lin en la Lovenan tombejon.
tsa bato ! Kia ŝiro ! i\ii kredis, ke mi ĉion perdas,
.uj mi revenis en mian familion, apud miajn geparojn, por ke ilia amo iom revivigu ilian koron.
l'ost du jaroj mi forlasis la Universitaton ; sed,
injare, je la morta datreveno de mia amiko, mi
:cnis Lovenon por preĝi sur lia tombo. Dum dek
()j ili fidele plenumis tiun pilgrimon.
Kiam mi reeniris la urbon, kaj precipe kiam mi
u ilis en la tombejon, kie mia amiko je eterne
niadas, amaso da antaŭtenipaj memoraĵoj ekdenigYis mian spiriton, kaj la vundo de mia koro
t•inalfermiĝis. Sed, iom post iorn, la necesaĵoj de la
ivado, la malfacilaĵoj de la aferoj ensorbis min pli
):uj pli : la memoro pri mia amiko fariĝis malpli
lolora kaj pli malofta. Tia estas la homa koro ! I,a
eipo plidolĉigas ĝiajn plej profundajn vundojn. Cu
estas bedaŭrinda ?....
Fine, mi ne reiris plu Lovenon. Sendube, mi tion
.

-

Konkurso por la plej dika kruro, — 6 pecoj da sapo.
Konkurso por la plej bela vizaĝo, — 6 boteloj da
vino de Malaga.

,

Konkurso por tri plej granda piedo, — 6 boteloj da
vino.

Konkurso por la plej malgranda piedo, — I cigaringo.
Konkurso por la plej granda talio, — 2 kestetoj da
bonegaj cigaroj.

Konkurso por la plej peza, — 2 kestetoj da bonegaj
cigaroj.

Konkurso por la plej malproksima, — diversaj
objektoj.

--

,

Post la konkursoj, granda balo !

!!?
Sed ne estas cio !
I. la ĉarmega banurbeto Spa sentis la bezonon
imiti tiujn laŭdindajn ekzemplojn, kaj ĝi ĵus organizis kuradon de .... tripieduloj ! Sendube la fama
komedio de S°i T. Bernard kaj A. Godfernaux
" Triplepatte ". (Tripiedulo) irispiris tiun mirindan
ideon. Ne serĉu, amikoj, kio estas tripiedulo : vi ne
trovos. 'Tute simple, ^^ri estas du homoj kunligitaj
ĉiu je unu kruro!
Certe kurado neniam vidita!!
Sed ĵus ensaltis en mian cerbon niiriga ideo. Mi,
mi fine trovis 1' " tinte belge ", la animon belgan,
de tiel longe sed ĉiam vane seréitan. Ĝi estas
" Trlftlepatte " !
Car ankaïi ĉu la du animoj, germana kaj latina,
de nia lando, kvankam vere aparte kaj tamen kune
vivantoj, ĉu ambaŭ ne estas nedisigeble kunligitaj
je unu kruro?!
Fornloviĝis la senesperiga mistero. Ni ĝoju,
amikoj belgaj, nia lando ankaŭ posedas animon,kaj
la kurado, de nun fama je eterne, la tripiedula
kurado de Spa aperigis ĝin en ĝia brilega gloro.
Jes, ni havas animon, sed, kiel nia spriteco, ĝi
ankaŭ estas tripiedula! Trijlepatte!
7-iplepatte, la animo belga!
SENHAVULO.
Ĉiuj, ni estas 7riplepatte!!
:
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konfesas, mi estis ĵurinta, ke mi, unu fojon ĉiujare,
tien kunvenos kun mia amiko ; sed ĉu lia morto ne
estis rompinta trian duopan promeson ? Tion mi
opiniis, kaj tamen +
Ian tagon, aliaj aferoj estis min alkondukintaj en
la Luksemburgan provincon. \ii estis trovinta nur
malnovan veturilon, kiun malfacile trenis maljuna
kaj malgrasega ĉevalo. Oni estis en Januaro. Plene
degeladis. La malgranda rivereto, kiu borderas la
vojon, fluis kvazaŭ torenteto pro la fluidiĝo de la
neĝo. Jam de unu horo mi veturis, ekvidinte nek
homon nek domon. I'Ii sentis min kvazaŭ forlasita.
Nedirebla rnalĝojo estis enirinta min. Mi sentis
malprecizan subpremiĝon, nedifinitan malkontentiĝon pri mi, kaj eĉ kvazaŭan timon, eble. Kulpulo
ai'idante sian konsciencon estas kredeble en la
salua stato Dato aperis al mia spirito.
Estis la 30 a de Januaro. Gi estas la datreveno
de la morto de Teodoro Lambert.... Sed ĉe la sama
momento mian. rigardon altiris io malgranda, kiu
naĝis sur la akvo de la rivereto. Gi ŝajnis kartona
peco,kiu pro sia formo kaj sia amplekso, similis ludkarton. La fluo de l'akvo estis sufiĉe rapida por ke
tiu objekteto havu la saman rapidecon kiel la troto
de mia ĉevalo. Tio min iom ekamuzetis. Mi admiris
tiun malgrandan naĝanton, kiu kuraĝe antaiieniras
malgraŭ la herberoj klinataj sur la akvo. Poste,
ŝajnis al mi mirinde, ke ĝi estas ĉiam ĝ uste apud mi,
nek pli nek malpli rapidante ol mi. Eĉ, baldaŭ tio
ŝajnis al mi stranga ; kaj mi ekrigardis la kampojn
kaj la arbojn. Kelkajn minutojn poste, mi ree rigardis la rivereton. La objekteto ĉiam ĉeestis, dancante sur la ondetoj. Ĝia vidiĝo min tedis kaj mi
fermis miajn okulojn. Kiam ilin mi malfermis, mi
turnis min por rigardi la alian flankon de la vojo.
Ho ! teruro ! Mia persekutanto estis tie
La rivereto, pasinte sub la vojo, fluis nun ĉe la
alia rando. Mi- ordonis ke la veturigisto haltigu la
veturilon, por ke l'objekteto foriru antaŭen kaj
malaperu. La veturilo haltiĝis. Sed dika tufo da
herboj kontraŭstaris la na Yanton, kiu samtempe
haltiĝis ankaŭ. Furioziĝante mi malfermis la pordeton ; kaj, qlsaltinte sur la vojon, mi ekkaptis la
objekteton. Gi estis fotografaĵo ! Je kia vidiko mi
ektremetis, kaj miaj okuloj preskaŭ ekblindiĝis ;
ŝanceliĝante mi reeniris la veturilon
Ĝi estis la portreto de Teodoro Lambert, kun la
jena enskribajo : « Memoru pri mi ». La portreto (de
dudek jaroj farita en Loveno) estis iom paligita de
l' tempo ; sed la skribaĵo (iri rekonis lian skribmanieron) ŝajnis pli nova ! »....
La inĝeniero silentikis kaj ni ankaii, pripensante,
longatempe silentis.
Fine llajerato diris :
— Tio estas tre stranga afero ; kaj ŝajnas al mi,
ke blinda hazardo ne povus naski tian faskon da
faktoj tiel kune trafantaj la saman celon.
— Eble tio estas neklarigebla, sed ja tute vera —
certigis Lakorto.
— Amiko, mi vin kredas, diris la pripensema
Miŝel, — ĉar, kiel diris « Shakespeare » en sia
« Hamleto » :
-
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Ekzistas en ĉiel' kaj sur la tero
Pli da aferoj, ol en la lernejo
Instruas filozofoj, Horacio (1).
— Sinjoroj, diris siavice doktoro Delmonto, kio
estis vera dum la tempo, kiam vivis Shakespeare,
nun ankaŭ estas vera, spite ĉiuj nunaj sciencaj eltrovoj. Ekzistas nekonataj fortoj, kiuj agadas ekster
nia scio kaj naskas misterajn fenomenojn ne enirigeblajn en la kadron de la pozitivaj sciencoj. Tiuj
strangaj faktoj ne estas maloftaj ; kontraŭe, eble ili
okazas î:iutage. Sed pro sia ofteco, kaj pro ŝajna
negraveco, ili nin ne atentigas. Ekzemple : vi subite
pensas pri ia amiko de longe ne vidita ; sonoras via
sonorileto ; vi malfermas vian pordon : li estas tie !
Vi diras al vi : De longe mia frato ne skribis al
mi. En tiu sama momento via frato estas skribanta ;
kaj, la morgaŭan tagon, vi ricevas lian leteron. Sed tiuj malgrandaj faktoj neniun frapas. Ilia
oni ne atentas ; aŭ oni diras : Kia hazardo ! Jes !
la hazardo ĉion simpligas, ĉion klarigas ! I,a hazardo estas ĉiopova ! Sed, ĉu oni povas klarigi per la
hazardo la okazintaĵojn ĵus rakontitajn de Lakorto ?
En ĉiuj epokoj, oni ofte parolis pri tiaj fenomenoj,
kaj oni ĉiam rigardis ilin kiel fabelojn. Sed de kelke
da jaroj la ĉiulanda sciencularo ilin atentas. Precipe kelkaj anglaj scienculoj (2) serĉadis fervore
kaj kolektis tiujn strangajn faktojn, kiujn oni nomas:
« telepatiaj fenomenoj ». La scienculoj ne dubas pri
ilia realeco, sed ne interkonsentas pri ilia kaŭzo.
Permesu, amikoj, ke mi ankaŭ rakontu al vi malkvietigan fenomenon okazintan en mia domo.
--

(1) Shakespeare : « Hamleto o I.5. (Traduko de Do Zamenhof).
f'adnore : « Pliantastns of the living
(2) Gurne,

1888. 2 vol. 573 kaj 733 pakoj — Franca traduko (nur parta)
de Marillier.
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— Ĉu via rakonto estas tiel Inal Yojiga kiel tiu de
I,akorto ? demandis Daŝleto.
— Ĝi ja ne ridigos vin, respondis la doktoro ; sed
trankviliĝu : mi ĝin mallonge rakontos. En malgranda urbo de nia provinco vivis du fratoj, kiuj
kune ekspluatis fabrikejon. I1a pli maljuna zorgis
pri la fabrikado, duin la pli juna vojaĝis por vendi
la fabrikaĵojn. Tiun ĉi mi tre konas ; lin mi iam kuracis, kaj ofte, transirante nian urbon, li min vizitas.
Antaŭ nelonge, iun matenon, ĉirkaŭ la dekunua,
li estis ĉe mi. Ni kviete interparolis. Subite, li sin
levas el sia seĝo, kaj dum unu momento staras tiel
rigide kiel statuo ; lia vizaĝo elmontras teruron ; li
levas siajn manojn al sia brusto, aŭdigas kriegon,
kaj svenante falas sur la plankon. Ĉio tio ĉi daŭris apenaŭ tri sekundojn. Tuj mi zorgis pri li ; baldaŭ
li malfermis la okulojn, sin levis kaj diris :
— Ha ! doktoro, kia bato ! Kio do estas tio ?
mi nescias ; kio do tiel subite okazis
— Sed
al vi ?
— Subite, duin ni interparolis, nti ekaŭdis la voĉon
de mia frato krianta : « Helpon ! Helpon ! » ; mi
ricevis perfortan baton sur la bruston, kaj mi svenis. Kio estas tio ? Ha ! la bato sur la brusto tre
doloras min ankoraŭ nun. Bonvolu, doktoro, rigardi
kion mi havas tie. »
Kaj li sin senvestigis. Mirante, mi vidis, sub lia
maldekstra mamo, malgrandan ru,f;•an makulon.
— Estas nenio grava, mi diris ; kredeble vi vin
vundetis falante.
Fine li iom post iom kvictiĝis, kaj foriris. I,a
morgaŭan tagon, mi ricevis de li la jenan leteron :
« Mi ne havas plu fraton ! Hieraŭ matene, ĉirkaŭ
la dekunua, li estis mortigata de unu el niaj laboristoj, kiu trapikis lin per sia ponardo sub lia
maldekstra mamo. »

Dr`' A.

1EI.IN.

KANTO MALOJA.
Kie do kuŝas la lando feina
Kie regadas feliêo senfina.
Ĝojo daŭranta sen ia doloro
Kaj ne lasanta malĝojon en koro ?
Kiam pro suna radio ekfloras
Gaja floreto. nur tagon ĝi brilas
Baldaŭ ekvelkas jdm ĝia kroneto
Tuj ĝi kliniĝas sur sia trunketo.

Kiam la koro ekbatas pro amo
Lastan fajreron eljetas la flamo :
Baldaŭ al tombo nin pelas la sorto
Kie malvarme nin kisos la morto...

Kiam la ŝelon birdido rompigis
Ĝi de l' amata patrino forflugis !
Ne plu ĝi venos al vota nesteto
Restas malĝojo en birdokoreto...

Blanka tombaro. êielo senstela,
Vintro malvarma aŭ nokto rnalhela
Tuj forgesigas plezuron kaj ĝojon
De la sufero signante la vojon.

Kiam dum ia varmega somero
Ŝajnas freŝiga al ni la vespero
Fulmo brilegas tra nigra nubego :
Koron kvietan ekpremas timego.

Dolêe for'flugu. ho mia kanteto
Povas sur lipo aperi rideto
Ĉiam premadas min akra doloro
Ĉiam malĝojo restadas en koro...

Ne sur la tero tt•oviĝas la lando feina
Kie regadas sennube feliêo senfina.
Supren ni levu l' okulojn al brila ĉielo :
Tie sin trovas en Dio, de I' vivo la celo.
Dr. REM.
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Wallon'aj „ rakontoj.
I. La kantoro kaj la porko.

En niaj vilagoj, d►tn) la pasinta tempo, iciain ia vilagano huĉis
sian porkon, li disdonis al siaj parencoj, najbaroj kaj amikoj
kotictojn kaj kolbasetojn. Bonega kutimo ! Ĉ!ar, dtrnt la tuta
jaro, (le tie ĉi aŭ tie, freŝa viando alvenis. Sed nun, kiel en la
urbaj, oni regalas nur sin ltejme
la pastro, inteneante buĉi sian porkon, spirite kalkuli~, kiom
da donacoj li estis ricevinta, kaj li malgaje pensis : « Se mi devas
redoni pecon al Tiuj donintaj al mi, mia tuta porko estos disdonota » Tial li iris ĉe la kantoron por klarigi al li sian embarason. Tiu Ti diris : — « Nu, Sro Parofiestro, vi sciigos ke oni elrabis vian porkon. Ni Ŝin sekreto mortigos; kaj nek kotleton, nek
kolhaseton ili havus. Jen estas la sola rimedo uzota pri viaj
paroflanoj.» — « Ha ! kantoro, vi ne estas inalsprilul) ! Venu
mardon : ni gin silcnte buĉos. » Sed la ruza kantoro, ne atendinte la (IIritan tagon, jam l 'I nde estis rabinta la pastran porkon,
estis tain niortiginta kaj distranĉinta pur si ment. Marde, la
pastro, viilante sian porkcjon ntalplena, tuj kuras ĉe la kantoron. — « Kantoro, oni rabis mian porkon ! » — « 13one ! Sr. Pastro, daŭrigu kaj vi certe sukcesus ». — « Sed... sed... tio estas
lute Fera, kantoro, oni gin clrabis. » — ,( lionege : Sro Pastro,
oni ne povus pli lerte tion diri. i la ! Ha ! t'iu j viaj parofianoj
vin kredos ».
,

II. La , nuro ĉe la piedfingrego.
La junuloj dorn►cgas. Ofte oni bezonus tanibujon kaj trumpeton por ilin starigi, kian) ili kuŝas. la vilaga notario, kiam li
devis nokte veturi al ia malsanulu tuj testamentonta, ne povis
veld sian junan serviston. Movigi la sonorilon, pugno batcgi la
portion, I)ruegi kiel tondro... ĉio tio estis scnutila, c"ar la juna
naho dormegis kiel melo.
fine, la mastro al si mem diris : « Tio min tedas ! mi alligos
;nuronĉe lian piedtingregon,kaj nii esperas kc,kiain mi tirus...»
Efektive, la morgaŭan matenon tre frue, la notario devis ek% ojali pro ncprokrastcbla afero ; li fortege tiras, kaj la servisto
tuj ekkrias : « Sufiĉe ! Sinjoro, sufiĉe ! »
Tio estis la plej bona rimedo, kaj ĉiutage sian serviston la
sinjoro maldorunigis uieftanike.
.Ien alvenis la tago (le Li vilaga festo, kaj la servisto ricevas
.ian kuzon. La junuloj antnzig,as, dancas, kaj... (trinkas. Fine,
ili ambaŭ reeniras kune, kaj kuŝigas en la saman liton. Sed la
.ervisto eraro alligas la ŝnuron ĉe la picdlingregon de sia kuzo,
kiu jani dortnegis... — Kian oni tiel drinkis, ofte strangaj revoj
okazas : la kuzo, dormante, vidas la teruran morton, la flamautan inferon, kaj nigran diablon kiu lin tramas per katenoj. Cc l'
►tanl:t momento, la notario tiras subite la ŝnuron por veld sian
serviston. La alia kriegas kiel frenczulo, kaj la mastro alkuras
por elcscii tion, kio okazas. Sed tiu kies piedlingrego estis ligita
per la ŝnuro, kredas, ke la diablo lin fortiras, kaj kiam li ekvi(las la notarion, tuj li genufleksas petegante kaj kriegante :
I, Pardonu, Sro Diablo, pardonu ! Tion mi ne ree faros ! Mi
citis tute ebria, kian nti mortiŜis. »
Laŭ .' \Vallon'aj „ versajetoj de Dro VEpt,lr :R en Beauraing,
tradukis !)ro A. MELIN.

k
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Iv. Flatanta Komplimento.
Estis gojego en la domo de la fartu-mastro Antonio : la juna
mastrino jus naskis sian unuan infanon, kaj, ĉar feliĉa, sanie

kiel malfeliĉo, neniam stila okazas, la plej bela buvino el la

brutaro estis ankaŭ doninta sian unuan bovidon. Beleta bovido.
lute blanka, kiun oni estis ctendinta sub la fornon en la kuirejo por varmigi
Nujharino de Antonio, la maljuna kaj malriĉa Katerino, lciu
neniam preterlasis okazon pc►r trinki tason da odora kafo,
mangi ian bonaĵon, aŭ precipe gustumi glaseton da branclo,
ritpidis alveni en la farmon por gratuli la mastron.
'l'iam estis vespere, kaj, en la kuirejo, kvankam la lampo briludas, estis iom ntalhele.
La maljunulino eniras ; ekvidante blankaĵon malantaŭ la
fo1'no, kaj opiniante ke tio estas la infaneto en sia Ilplilu, ŝi diris
al la farus-mastro :
Ho t kiel bela tri estas !... kiel aninda !... Antonio, Ŝi
estas, laü mia opinio, via plena portrato !
E. V. HoNIsct s.
—

•

Distil de l' ligno. — En U nuigitaj Ŝtatoj oni pristudas la
(listjlati on (L' 1 ligno. (',is nun tiu distilado estas nova industrio
scii sciencaj principuj nek komerca celo, sed tria rezultato estas
plena. La afero konsistas el tio: oni elpelas el la ligno ĉiujn Iluidaĵojn kiuj estas poste densigataj tianianierc ke la ligno estas
f►emie ŝanl;ita je diversaj fluicla,ĵoj utilaj,kaj,je karbono.Oni produktas per la nun stu(lataj procedoj lignan esencon, terebi►►ton,
oleon ,naldensan kaj densan, liaj, kiel restajon, godron. Tiu
novajo akirigis valoron al la lignaj derontpajoj kiuj, en la nteîianikaj scgejoj,estis konsiderataj iris nun Idel ne plu utiligeblaj.
()

.

Matematika mirindajo. — Se vi petus iun skribi la plej
grandan nombron cbl: u t, uzante trifoje la ciferon 9, li sengancele skribas :
999

Sed, se via kunparolanto estas tnatematikisto, anstataŭ meti
la tri ciferojn sur la sama linio, li skribos ilin simple unu iom
super la antaŭa :
999

kaj tiu signifas ke vi devos potencigi !) per 9 9 tio estas. multobligi J naŭfoje per tri rnem; la rezultato estas: :387 420 489. Vi
devas poste multobligi J per tri metu 387 420 489 foje ! Sed tiu
kalkulo tre simpla estus iom longa! — Nia sanideano, S. Lai,

sant, diras ke tiu ŝajne malgranda nombro

9

9

del:umsistenlc
skribita enhavus 369 693 096 ciferojn !
Por skribi gin sur unu paperan zonon — supozinte ke ĉiu
cifero bezonas spacon nur hvarmilimetran — tiu zono bezonus
longeron da 1,478 kilometroj, 772 metroj, 584 milimetroj.
La tempo necesa por skribi la nombron, se oni skribus unu
ciferon ĉiusekunde kaj se oni laborus 10 horojn ĉiutage,
estas 28 jaroj kaj 49 tagoj. kondiĉe ke oni ripozu nek dinpanĉuu
nek festotagon !

9

Ailtomobiloj muzikdonaj. — Oni diras ke anierika (evidente !) ingenicro jus citrovis sonoran tuharon kiu , konvene
arangita en la suba parto de aŭtomobilo, produktas per helpo
(le I' vento larmoniajn sonojn. Jen estas, certe, eltrovo miriga
kaj... utila ! Por sciigi la piedirantojn, niaj « ltejtistoj » Indigos
la « Alenln » el La Blanka Sinjorino. Kiani ia rompo haltigos
la veturilon, tri, propraniove, kantos :
Duni unu rado turnas
.iei i tute l' alia rontpigas.
Kaj kiaj novspeeaj kaj interesaj kuradoj estas de nun antaŭvideblaj :... aŭ pli t^;uste antaŭ-aŭdebl: j t uni organizos kuradojn du v oĉajn, trivoĉajn eĉ. florajn ; la klasikaj verkistoj, aŭtom obile ludataj : kia genia ideo ! Kaj, ki u n tro " entuziasmaj
atitomobilistoj estos polvigintaj ian homan estulon, jen subite
ili kondolencos, ekludante plor-tono la funebran marŝon (le
ChoJ)in

Ho ! konipatindaj muzikistoj, jen nova koukuranto minacas
vian ekzistadon, krom la orfiestrionoj, gur(loj, pianogurdoj kaj
aliaj iloj kiuj clblovas harmonion !

Sintenado dum dormo. - .ien grava demando, kaj la
kompetentuloj ne Cla,n konsentas pri gi. iu el ili, Loys (iuvon,
kuracisto el iu pasinta jarcento, dediĉis tutan Tapitron al " la
situacio havinda dum dorniado, tiom pro la bunmaniereco
kiom por la saneco. Oni devas ", tiel li skribas, .. kuŝi sur la
dekstra flanko dum la unua dormo, por ke la viando kiun oni
vespere tnaii is, nalsupreniru en la stomako ". Poste, dum la
Glua dormo, post kiam oni dum tri, kvar horoj, kuŝis sur la
dirita flanko, oni devas turni sin sur la maldekstran. por ke la
hepato ripozo, kaj sternigu sur la stomakon Dormi sur la
ventro estas malkonsilinda, kaj dormi sur la dorso, ofte produktas sablomalsanon. Estas malsauiga dormi tenante la okulojn aŭ la buŝon 'Italferntata. Paroli aŭ ronki estas tre granda
maldccecu. Post tio la doktoro donas rimedon por ne ronki kaj
flnigas konsilantc al la gepatroj kaj edukistoj, ke ili devigi) la
junajn infanojn Icuŝigi " laü honesta kaj deva maniero, ĉar, tiu
estas saniga kaj ankaŭ tee gentila, kaj mi scias pri multaj disputoj kiuj naskis nur pro " malbona kiu it;o, precipe inter geedzo_j .
Estas espereble ke niaj legantoj, precipe tiuj kiuj edziĝis,
atentos pri tiaj lagaj konsiloj de la pratempa doktoro.

LA BI LGA SONORILO.

LA BELGA SONORILO.
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LA BELGA SONORILO ne akeeptas respondecon pri opinioj esprimataj.
La legantoj de nia fidela. BELGA SONORILO kiuj
atente legis la artikolon de S''° Frans Swagers en la
antaŭa uumero : Niaj du gvidaj libroj en Esperanto,
estas ricevintaj, almenaŭ la plimulto, impreson pli
duban ol certan pri la bona stilo rekomendita de
Dr° Zamenhof, stilo kiun oni ĉefe trovas en la Fun-

damenta Krestomatio.

Kiel en ĉiuj libroj kiuj kolektan verkojn de diversaj aŭtoroj, la Krestomatio enhavas malsamajn formojn kaj eĉ strangajn uzojn de akuzativo.
Feliĉe, ni ne devas konsideri la cititajn fratojn
kiel esencon de la supredirita verko; ili estas ĉerpi taj kun speciala intenco de montro kaj se, inter ili,
oni trovas kelkajn frazojn nekorektajn, tio ne estas
grava. Mi eê opinias ke Esperanto estas sufiĉe
etendebla, fleksebla, por akcepti ĉiujn formojn kiuj
estas nedubaj kaj kompreneblaj.
En la antadparolo de Fundamenta Krestomatio,
Zamenhof rajte diras ke la prezentita libro « povos
servi al ĉiuj kiel modelo de Esperanta stilo kaj gardi la lingvon de pereiga disfalo je diversaj dialektoj. » 'Tie sin kaŝas la danĝero : traduki laiivorte la
frazojn iafoje tre nelogikajn kiujn ni uzas ĉiutage en
niaj gepatraj lingvoj.
Modelon oni devas respekti, kaj, en la detaloj,
oni povas inteligente kaj lerte ĝin kompreni, tiamamaniere ke oni ricevos ne trivialan kopiajon, sed
similajon kvazaŭ spritan, kvankam fidelan kaj regulan.
La glora pentristo Rafaelo ne kopiis siajn modelojn ; li tradukis ilin per genia kompreno, aldonante
iom da tiu arta inspiro, kiu esta la propra eco de la
genio. Mi ne intencas nin kompari al tiu geniulo,
sed mi opinias ke tiu, kiu skribas lait la reguloj de
la lingvo kaj kies stilo estas neduba, klara, simpla
kaj flua, estas tute prava malgraŭ la negrava malsimileco kiun oni povus renkonti en tia stilo.
La lingvo Esperanto akiros pli kaj pli puran internacian formon, sed ĝi nepre devos resti ĉiam egala,
simpla kaj klara. Kvankam oni devas uzi la lingvon
egale, oni povas riĉigi kaj perfektigi regule sian
stilon ; sed super ĉiuj aliaj vidpunktoj, oni devas
prezenti klarecon kaj atente observadi la spiriton
de la lingvo.
Ekzemple pri la akuzativo, estas certe ke la spirito de la lingvo postulas uzon de ĝi kiam la vorto
montras la Lokon kien oni iras (regulo 13a).
Tiel la frazo : Mi povas vin kaŝi en mian poŝon,
(p. 619) estus tre bone komprenebla se mi skribus :
« en mia poŝo » ĉar dubo ne povas naskiĝi pro uzo
de tia formo.
Ali falis sur la genuojn (p. 31a).
Li mallevis sin sur la genuojn (p. 120a).
Mi opinias ke oni povas ankoraŭ korekte skribi
« sur la genuoj », ĉar oni ne povas fali aŭ mallevi
sin sen movo, kaj speciala montro de tiu movo per
akuzativo estas, en tiu okazo, tute neoportuna.
Sama rimarko ekzistas por la ekzemploj :
Se ni eliros en la koridoron (p. 2159,
Volu enskribi la monon en nian krediton (p .2299,
kiuj estos facile kompreneblaj se oni skribus :
koridoro, nia kredito. •

Estas grava danĝero proklami kiel Sr° Frans
Swagers « pensas povi rajte konkludi ke ĝenerale
ni devas sekvi la germanan uzadon koncerne auf,
liber, in, k. c. ».
Ĉar mi ne devas koni la g ermanan lingvon kaj ne
konas ĝin ; tamen mi povas uzi regule Esperanton
kvankam mi tute ne scias la uzadon de la germana
akuzativo.
Kiel tre prave diris Zamenhof en Fundamento de
Esperanto : « la akuzativo dependas ne de la prepozzcio, sed de aliaj kaŭzoj: (p. 609.
Mi aldonos ke la kaŭzoj naskiĝas pro la nesufiĉa
klareco ricevita de la verbo.
La 8a regulo diras : Ĉiuj prcpozicioj postulas, de si
mem, noviinativon (franca traduko p. 4" : Toutes
les prépositions veulent, par elles-niĉines, le nominatif) La angla traduko diras: Ĉvizij prepozicioj regas
J.zomznativon. (p. IŬft : All prepositions govern the
nominative case).
Oni do ne povas konkludi ke en difinita okazo, la
kuniranta prepozicio postulas akuzativon, kiel konkludas S r° Frans Swagers.
11•Ii altiras ankaŭ atenton de la legantoj sur kelkaj
kunmetitaj vortoj kiuj ŝajnas facile kompreneblaj
sed kiuj, tamen, enkondukas ian dubon.
Ekzemple la cititaj vortoj : akvoturnc jo (loko
kie akvo turnas ?) ; superakveg o (memoru ke super
signifas, france, au dessus de, sur, sed sen tuŝo,
p. 167ft) ; servango (ĉu tiu vorto havas saman signifon kiel lanugo kiu kreskas sur vango ?) k. t. p.
Tiuj vortoj nur akiras plenan sencon kiam ili estas
en frazo, akompanataj de verbo kaj de prepozicio
kiuj klarigas, sen ia dubo, la ideon kiu ne estas
bone difinita kiam oni prezentas tiujn vortojn izole.
Memoru ke ne estas sufiĉe kompreni vorton, sed
ankaŭ komprenigi tiun vorton.
Memoru ankoraŭ ke ni uzas ĉiutage esprimojn
kiuj ŝajnas al ni strangaj post pripenso, kaj tamen
ĉiuj komprenas ilin kaj eĉ tiuj esprimoj eniĝis en
Esperanto.
Unu el niaj sindonemaj samideanoj citis al mi la
sekvantan ekzemplon. Ni diras : fermu, malfermu la
pordon, la fenestron ; tamen la senco estas : fermu,
malfermu la ĉambron aŭ la domon, ĉar oni puŝas aŭ
tiras la pordon, la fenestron. Aliflanke ni diras prave : fermu, malfermu la keston, la skatolon, kaj :
levu, mallevu la pordeton, la kovrilon ; ankaŭ, ŝtopu
aŭ malŝtopu la botelon, tiru aŭ surmetu la korkon.
Ĉu vi dirus : ŝtopu la korkon ?
Ne ; tamen vi diras : fermu la pordon ! La pordo
fermas la ĉambron kiel la korko fermas la botelon.
Ni do ne estu tro severaj ; kiam oni skribas aŭ
parolas klare kaj simple, ĉiuj komprenos kaj la trafo
estos plenumita.
Ĉ'u vi ŝatas la komparojn ?
Ĉu jes, aŭskultu ; ĉu ne, haltu !
Mi komparos la regulojn de Esperanto, plibone
la Regularon, al la homa haŭto ; ĝi kunpremas la
lingvon kiel haŭto kunpremas la muskolojn.
Haŭto estas pli aŭ malpli densa, ĝi havas sentemajn lokojn, ĝi kovras kaj ŝirmas korpon pli aŭ
malpli gracian, flekseblan, energian, fortikan ; eĉ ĝi
-

-

ricevi malgravajn vundojn, ĝi baldaŭ resaniiafoje ĝi sin kovras per aknoj pli aŭ malpli
Is
oraj kiujn oni malaperigas per kuraciloj aŭ kiujn
M tempo ebenigas. Haŭto kolore ŝanĝas, ĝi kuti.o.r al ĉiuj agoj, renoviĝas post kelkaj jaroj, tamen
uskoloj aŭ plibone la homa korpo estas ĉiam la
ma, ĝi kreskas, ĝi vivas ; nur la haŭto aliformi-

a

aj Esperanto estas ĉiam kaj ĉie la Internacia
gvo ; la regularo, haŭto ĝia, estas necesa, neega ; kiel haŭto, ĝi kutimos al ĉiuj agoj, kelkaj
ravaj vundoj, tuj kaj zorge kuracitaj, ne detruos
; oni eê diris al mi ke la haŭto renoviĝas pli
a, pli taŭga, en loko mem de vundo.
Kaj tio estas ĉefa kvalito de Esperanto, kiu perwsas al ĝi vigle vivi kaj rapide kreski en retoj de
elkaj reguloj tre logikaj, tre simplaj, tre sanaj, kiel
°stttlas viveina lingvo.
l'ri la aknoj, negravaj eraroj, la tempo, tre potenn en tiu okazo, nialaperigos ilin ; ni helpos iri
ntete se tio estos necesa.
Jos. Jaaila.

LA BARILEGO DE LA GILEPPE (ĴILEP').
Verviers (elparolu : Vervje) estas urbo en alta
;)arto de Belglando, apud la germana landlinio. La
drapteksaja industrio vastiĝis multe en tiu urbo
lum la dua duono de la XIXft jarcento, pro uzo de
u vapormaŝinoj kaj konstruo de grandaj fabrikjoj. Tiu industrio postulas multe da akvo por
ligi la langrason el la drapo. Okazis ke la rivero
esdre , kiu trafluas Vervier ne leveris sufiĉe da
akvo duin somero. Tiam oni decidis kapti la akvon
de rivereto Gileppe, kiu finis en profunda vaieto, je
kilometroj oriente de Verviers.
I'or tio oni trabaris la valeton per murego iom
ialkava ĉe la akva flanko. Tiu formo kurba taŭgas
re bone por kontraŭstari la akvan puŝon. La anaüa flanko de la murego estas trapeza. La supra
pitralelo estas longa je 235 metroj, la malsupra
paralelo estas 82-metra, kaj la alteco estas 47,69
metroj. La dikeco de tiu murego estas ja 15 metroj
('e la supro. La flanko ĉe akvo estas vertikala kaj
la ekstera flanko estas oblikva, tiamaniere ke la
dikeco ĉe la fundamento estas 66-metra. La masonajo enhavas 258.323 kubajn metrojn kaj pezan
794.142.900 kilogramojn. Tiu laboro kostis sep milionojn da frankoj kaj daŭris de la 1867 t ĝis la 1878=t
jaro. Ĉ.`e la mezo de la supro staras ŝtona leono alta
je 13,5 metroj kaj kies pezo estas 130.000 kilogramoj.
Ĉirkaŭata de la bela Dukarbarego (Hertogenwald) kun partoj kiuj eniras ĉarmajn valetojn, kuŝas
do artefarita lago granda je 800.000 kvadrataj
metroj, kiu povas enteni 12.238.000 kubajn metrojn
da akvo. La murego havas ĉe sia supra parto du
elfluejojn kiuj ellasas la troan akvon, tiamaniere ke,
kiam la akvejo pleniĝas, la diferenco inter la akva
nivelo kaj la supro de la murego estu 1,90 in. La
akvo estas alkondukata al Verviers per subtera
kanalo 9-kilometra. Kun aldonaj laboroj (subtera
kanalo kaj ankaŭ malgranda barilo tra alia rivereto
apuda) la tuta faritajo kostis 11 '/ 2 milionojn da
frankoj.
F . V.
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.ode Baekelmans.

.

Lóde Baekelmans, Antverpenano, estas juna verkisto. Li naskiĝis en 1830. Tamen, liaj kelkaj verkoj
permesas vidi en li promesontan aŭtoron. Li estas
malmulte literaturisto, en la senco preciza de tiu
ĉi vorto, ĉar, infano de la popolo, li aperas kiel
« self-made finan » (memfarita homo) kaj lia stilo
mem ne ĉiam estas tre pura. Sed multaj kvalitoj
reaêetas tiun ĉi difekton.
Baekelmans estas la kantisto de la stratoj, de la
inalaltaj homoj de la grandaj urboj, kies kutimojn,
ecoju, ĝojojn simplajn li konas perfekte. Li amas
ilin, li ridas kun ili; li estas kortuŝata de ili, kaj ne
faras retoriko.n vanan. Li estas sincera verkisto, iom
maldelikata kaj realeca kelkafoje, sed sen brutaleco,
kaj ĉiam originala. Li observas akurate, kaj posedas
facilan kaj ĉarmantan ironion.
Li kunhelpis ageme la fondon de la flandra mo
vado.
Jeu estas, el unu el siaj plej kuriozaj romanoj,
Marieto de A5'iiiegen (Marieken van Nijmegen), originalaj priskribo kaj impresoj pri la Antverpena
haveno, eu la nokto :

No kta pejzaco.
Antaŭ ne longe mi vagis sola. Tra 'la vespero mi
malrapide iris flanke de la « dokoj », aüdaute la nedifineblan brueton, ankaŭ rigardante la lunon, kiu, en
duberozkolora aüreolo, malantaŭ la sombra nubaro
staris.
Ho ! la luno, tiu granda noktlumo, amiko de
fantaziuloj kiel mi, konfidentulo de la drinkuloj,
lampo de la vaguloj kaj sentegmentuloj, bonega
helpisto de la rabistoj kaj ŝtelistoj, ĝoja, rieeta perulo de la amuloj, la luna brilis en la malgajeco de
la nokto.
Estis stranga vespero ! En kompatema krepuskofajreraĵo brulis la stratlanternoj : la stratoj estis
forlasitaj kaj malvarniegaj vojoj de marĉaĵeta koto.
Kvazaŭ okuloj, la domoj rigardis tra siaj lumigataj
fenestroj ; ili ŝajnis al mi plenaj je penso, paco, kaj
ankaŭ plenaj je enuo. Alte, la butikoj liniiĝis en la
griza senlumeco, precize kiel dikaj, sataj kaj dormetantaj monstroj. Pli malproksime la ŝipoj kuŝis ; iliaj
mastoj penetris supre en la fermita aero ; ili ŝajnis
arĝentaj lancoj, ĉiufoje kiam la luno ankoraŭ aperis. Cu mi tie ĉi nun vagadas ? mi demandas min ?
En mia ĉambro, en la trankvila rebrilo de mia
bona lampo, ĉe miaj fidelaj libroj kaj mia amike
ronkanta fajro, estis tamen senlime pli ĝoja ? Sed
mi ne povis resti tie. Mi havis sufiĉe de tiuj dometaĵoj ; mi ekkoleris en tiu ĉi aŭreola brilaĵo,
miaj sonĝoj ŝajnis al mi, tie, nesovaĝaj ; mia seĝo,
maldQlĉa ; mia pipo, gale sorbigita de nikotino.
Ekstere ĉio estis speciale, ĉarminde kora. Estis
vespero, en kia oni plenfeliêe vidas flugeti siaj
sonĝojn en niirinda lumo, vespero dum kiu oni
deziras ploregi pro feliêeco en la brakoj de sia
fianĉino, aŭ en kiu oni konfidajn aferojn volas diri.
Tiaj vesperoj estas kiel bruetoj ĉirkaŭ via kapo ;
ĉio estas ŝanĝema kaj neelfarita, sed kia belega
promeso estas en la grandeco de la ŝanĝebleco !. .
LODS BAEKELMAXS.

7rad,ikis
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L'Esperanto et les journaux.

2e1ga JCroîziko.

A un point de vue que j'oserai appeler « exégétique » il y a surtout une chose, et une grande
chose, à retenir de tout ce qui s'est passé dans le
monde espérantiste pendant ces derniers mois : l'attention sympathique, quelquefois même bienveillante, que les journaux et surtout ce qu'on est
convenu d'appeler les « grands journaux » ont
accordé à la langue internationale auxiliaire.
La cause initiale de cette attention est le Congrès.
Celui de Boulogne-sur-Mer avait déjà beaucoup
fait parler de lui. On n'a pas moins ergoté autour de
celui de Genève. Rien que pour cela il faudra en
savoir un gré infini à leurs organisateurs
La formation d'un groupe, l'ouverture d'un cours,
une conférence, une représentation théâtrale même
n'excitent que médiocrement la verve de nos chroniqueurs ; mais un congrès, où plusieurs centaines
de porteurs d'étoile se réunissent, parlent et banquêtent ! Voilà qui est plus intéressant. Pour la
première fois aussi, cette année, les agences télégraphiques se sont occupées de l' « Afero » et ont
répandu, le soir même de chaque journée, aux
quatre coins du monde, les décisions du congrès.
Des fabricant.; de « mots pour rire » s'en sont
mêlés, et le Figaro, toujours spirituel, imprimait
par exemple, à la fin d'août :

Au Congrès de Genève :

— Prêtez-moi donc dix louis !
— C'est curieux, il y a encore des mots que je ne
comprends pas !
Or, le rire désarme mieux que les arguments, et
ceci est significatif.
On me dira peut être : « Qu'est ce que cela peut
bien vouloir prouver, que les journaux ne conservent plus, vis-à-vis de l'Esperanto, l'attitude hostile
qu'ils ont gardée pendant tant d'années ? Ce phénomène indique-t-il donc un progrès nouveau de notre
cause ? Que nous importe l'opinion de telle ou telle
feuille ! N'avons-nous pas les gens sensés pour
nous ? »
Ceux qui parlent ainsi sont forts ignorants des
conditions dans lesquelles vivent aujourd'hui les
journaux, et surtout les « grands journaux. » Ils
auraient eu raison il y a cinquante ans. Ils ont tort
maintenant.
Une grande évolution s'est produite, en effet, à la
fin du XIXe siècle, dans la conception journalistique.
Le journalisme d'idées, attaché à certains principes,
lié à certaines causes, enchainé à certaines façons
de voir, perd de plus en plus de terrain. Les feuilles
quotidiennes qui défendent nettement telle ou telle
politique, qui ont une âme, une individualité propre,
disparaissent peu à peu, remplacées par le journal
commercial qui cherche uniquement à arriver partout et à faire le plus d'affaires possible. Les
premiers auraient examiné loyalement, impartialement, l'Esperanto (lequel ne saurait être examiné
partialement puisqu'il n'appartient à aucun parti et
qu'il est neutre dans son essence) et l'auraient
condamné — et par suite combattu et ridiculisé —
ou approuvé — et par suite vulgarisé et défendu en
toute occasion. Ce journalisme existe encore, et on
a trouvé quelquefois certains journaux, dits de province, qui ont soutenu l'Esperanto parce que cela

Ĉiuj — aŭ preskaŭ ĉiuj — belgaj gazetoj priparolis la Genev'an Kongreson. Ni ne povas citi ĉiujn ; sed ni devas montri aparte la belajn
artikolojn publikigitajn de Koni" hemaire en La Belgique Militaire, en
kiu li turnas sin speciale al la belga armeo kaj al la Ruĝa Kruco ; en
L'indépendance Bel{re, en kiu li sprite mokas la rusajn kaj japanajn atnbasadorojn kiuj, en Portsmouth, nur malfacile povis sin reciproke konipreni, dank' al siaj naciaj lingvoj, kune kun du fremdaj lingvoj kaj seso
da tradukistoj, dum, ĉe tiu momento, la Boulogne'a Kongreso elmontris
la praktikan taûgecon de Esperanto, eĉ por personoj mez-instruaj ; fine
en Le Soir kaj Le Congo, en kiu nia amiko donas detalan raporton pri la
okazintaĵoj (le 1' Kongreso.
Antverpeno. S° Leütenanto Bayol, de St Cyr, uzis sian êeeston en
Antverpeno, post la Kongreso de Genevo, por fari paroladon pri enkonduko de Esperanto ĉe la Ruĝan Krucon. Tiuokaze, li petas ke ni alvoku
ĉiujn I;sperantistoju, ĉtl izolajn ĉu grupajn, por propagandi Esperanto()
ĉe la naciaj societoj por helpo al milit-vunditoj.
Plie, li petas ke oni sendu al li laülandan nomaron enhavantan ĉiujn
konatajn I;sperantistojn kiuj, duin milita tempo, estos :

leur semblait bon et juste, ou bien, fait plus fréquent,
parce que quelque espérantiste notoire leur en
imposait et les accablait de ses arguments.
Quant aux journaux modernes, ils suivent la
masse, ils l'approuvent en toutes occasions et n'ont
qu'un médiocre souci de la valeur intrinsèque des
conceptions de la dite masse. Leur objectif étant de
se vendre partout et dans tous les milieux, ils cherchent avant tout à ne froisser personne. S'ils heurtent de front l'opinion publique, celle-ci ira au
concurrent plus prudent ou plus circonspect, le
tirage baissera et les bénéfices diminueront, sans
parler des annonces, qui rapporteront moins. Comment, dans ces conditions. tirer à vingt pages et
expédier des envoyés spéciaux au pôle Nord ?
La mentalité du journalisme moderne est donc
celle-ci : Tout le monde se moque de l'Esperanto ?
Moquons-nous de l'Esperanto, car cela fera plaisir
à tout le monde.
Or, voici que le temps est venu où tout le monde
ne se gausse plus de ce qu'on considéra un jour

-

lY ricevontaj flegojn (sekve, oni donu la montojn de Esperantistoj-ntilitistoj t itt
;;radaj de aktivaj kaj rezervaj armeoj) ;
Zr Ilegouta •j malsanulojn kaj vunclitojn (sekve, oni donu la nomojn de Esperautistojktu'aeistoj, hirurgiistoj, apotel:ist.oj, tlegistoj, pastroj, Itti -I{rnettlinoj, k. c.).
Doni nomojn kun adreso, ankatt profesio dum milita tempo.

-

comme une chimère. Partout, on entend parler du

Congrès de Genève. De braves pères de famille se
disent : « Tiens, c'est curieux ! Cela doit pourtant
être sérieux, ce machin-là ? Cela commence à prendre. Que dit la Matinée?»
La Matinée, elle, a très bien vu ce qui se passait.
Elle connait l'Esperanto depuis longtemps, et elle
ne le méprise pas; mais, provisoirement, elle hurle
avec les loups. Voici qu'elle s'aperçoit cependant
que ce sont les bergers qui sont les plus forts. Le
vent tourne. Donnons un coup de gouvernail !
Virons de bord! I;t le bon journal, toujours soucieux
de donner raison à ses lecteurs, modifie insensiblement son allure, remise ses clichés gouailleurs, et
publie en bonne place le portrait de Zamenhof avec
des détails complets sur la grammaire espérantiste.
Il enverra d'ailleurs un correspondant spécial au
prochain congrès.
Il résulte de tous ces détails — authentiques,
on peut m'en croire ! — que si la presse, la grande
presse, commence à s'intéresser à l'Esperanto et
à le considérer sans malveillance, c'est qu'il y a
quelque chose de changé dans l'opinion publique.
Qui s'en plaindrait ?

La sekretarioj de l' diversaj grupoj bonvolu diskonigi la aferon inter
siaj membroj. Sendi la sciigoju al

S° Leütenanto Bayol, en Saint Cyr (Ecole) France.
-

S° Bayol afable donis al ni la raporton kiun li legis pri tiu temo en

CHRONIQUE BELGE.
Journaux belges ont torts -- ou à peu pris — parlé du
re, de (Genève. Nous ne pouvons les citer tous; mais nous
Ii' tune mention spéciale aulx beaux articles partis sous la
luire du Corn Lemaire clans Lat Belgique Militaire, par
II(• il s'adresse spécialement à l'arnti•e belge et it la Groix
; dans I. indépendance Belge, où il raille spirituellement
II►lontates russes et japonais qui, à i'ortsmotuth, ne parlent Glue difficilenler►t it s'entendre, grade à leurs langues
u a leM et it deux langues étrangères, agrémentées d'une
1-douzaine d'interprètes, alors que, clans le initie moment,
Iigri•s (le Boulogne démontrait la valeur pratique (le
moto, mime pour des personnes d'instruction moyenne ;
It t.tut'. Le Soir et. Le Congo, oit notre asti donne une t•elaI,ullée (les journées du Congrès.
-

,

,

A ti vers.

le Lieutenant Bayol, de St Cyr, a profité de
—
it Anvers. après le Congrès de Genève, pour donner
■•nee sur la question de l'introduction tee l'Espéranto
Rouge. A ce propos, il nous demande de taire appel à
Espt•rantistes. isolés ou groupés, pour propager la
auxiliaire Espéranto dans les sociétés nationales (le
aux blessés.
•te, Il demande à ce qu'on lui fausse parvenir une liste,
ile to us les Espérantistes connus appelés, en temps de

VI Ri L I10MMi3.

APPEL.
Nous désirerions posséder une collection plus au
moins complète des articles publiés par les journaux
belges à propos du Congrès d'Esperanto de Genève.
Quelques rares amis nous ont envoyé de-ci de-I;1
un n° de journal, mais ce que nous en possédons st
l'heure actuelle est tout-à-fait insignifiant.
Nous serions reconnaissant à ceux qui pourraient
nous faire parvenir des journaux de l'espèce.
Nous saisissons cette occasion pour prier nos lecteurs de ne pas se contenter de nous signaler,
éventuellement, tel ou tel journal, mais de mettre
le comble à leur obligeance en nous envoyant
ceux qu'ils trouvent intéressants.

t eeevoir

(les soins (donc les noms (les Espérantistes-

militaires de tous grades des années actives ou de
ri serve) ;
t. A donner des soins aux malades et blesses (donc les nones

de. Espérantistes médecins, chirurgiens, pharmaciens,
intirntiers, brancardiers, ministres des cultes, daines de
lu Croix Bouge, etc.).
1lnnc•r les nones avec adresse. ainsi Glue la profession
en temps ale guerre.
pires des groupes sont pria. ale vouloir faire le
près de leur% ntentbr■••.

.

J. Coox.
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Il, Liltutt^nant Bayol, à Saint Cyr (Ecole) France.

BELGISCHE KRONIJK.
De Relgieehe ! li dtip hebber( alle — ol op weinige lIil_onderinge►► reu — gesproken over hel Congres van Genevc.
Alle kunnen toi) ze niet aanstippen ; maar vooraan ►voelen
to i') de sc•hoonc bijdragen stelden van holnlncl.etrtctire verschenen
ir! La Belgique militaire, waarin hij zic11 in '1 bijzonder lol
hel Belgisch leger !eendl en lol hel Ronde Kruis ; in L'Indépcndance t►elge, luiaar lui) op geestige wijze deRussische en .lapaneesche dip101nalen over den hektil huait, die le Portsmouth er
maar amper konden toe komen :iel! in h111 11 1e nationale laten
le doen verslaan, al tsaren zij ook geholpen door twee vreeIrtde
la(c'►t en dooi' een hall' dozijn taalnlattnen. des le vreer dal op
ditzelfde oogenblik hel Congres van Boulogne de praktische
liman te van het Esperanto uitwees, zelfs voor personeer van
gemiddelde kennis ; eindelijk in Le Soir en i.e. Congo, waarin
onze () rien (' een omstandig verslag gcell over de dagen van het
Congres.

Antwerpen. — ne beer Lttileninl 11ago1. Hort Sc Cyr, heelt
101 he! Congres van Geneve zijne afreis lamt~ A1llmerpen telt
natte get n nakl 010 eerre voordrn(•hl le houden over hel vraagsluk:
Hoc hel Esperartlo invoeren in hel Roode Kruis. Te dien einde
vraagt hi) 011s de welwillendheid vin alle al:onderlijkc en gegroepeerde Esperantisten in le roepen, 0111 de Esperan(isClle
hulplam le verspreiden in de nationale maalsehappijen,alie voor
doel hebben de gelvvelsten le helpen.
Vervolgens vraag! hij, dal uren hein volgens orde van landstreek. eenti lijst upnlake van al de gekende. Esperanlislen, die
0pgeroxpen lasorden in oorlogstijd :
10 ont hulp te ontvangen (dus de naroe!: der militaire
Esperantisten ne u t alle graden in de werkelijke en in de
reservekorpsen) ;
2' om 1111lp le bieden aan zieken en gektnelslen (dus de namen der Esperantisten gerleesheer(rt, heelmeesters,
apothekers, ziekenbedieners, Kerriedragers, geloofsbedienaars. darmen van !lel lloode Kruis, en:).
De ma li en muet hel adres en het geroep in oor•logslij(1
opgeven.
De sehr•i')1 a •rs der groepen worden verzoehl hel nooclige le rnilleu doen hij hunne leden. l)e imiehlingen !e -enden anur :
den H. Luit' Bayol te Saint-Cyr (School) Frankrijk.
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la malferma kunsido de l' Kongreso en Genevo. Ni esperas ke ni povos

97

Raporto sendita (le la Esperantista Societo el Verviers.

kiu plublikigi en nia novembra n°.
— D° Rroeckaert sciigas nin ke li malfermos kurson en Berĥem (Antverpeno), duin venonta Novembro
Plie, li sukcesis akceptigi Esperanton en la programon de la edukejo
de l' « Ursulines » en Londerzeel, kie kvin mollahinoj studas la lingvon
por baldaïl Inaifermi kurson. •
Nu, la edukejoj de 1' nlouafiinoj « Ursulines » estas Inultuombraj en
Belgujo. La fakto sciigita de nia aininda korespondanto estos, eble, komenco por sistema eukonduko en la privata instruado.
- Alia Ilova o, tre grava, ĉar ĝi montras la oficialan subtenon kiun
douas al Esperanto la ĉefa komerca urbo de nia lando : la Urbestraro
de Antverpeno donacas al la Antverpena Grupo jaran sumon da 300
frankoj, atestante publike la utilecon de la entrepreno.
— La Antverpena Grupo dissendis cirku'eron sciigautan ke la malferma kunsido de la novaj kursoj okazos la 131(I1 de l' nuna monato en la
festa ĉambrcgo de l' Reka Ateneo ; oni havos la plezuron tie aŭdi paroladon de nia amiko advokato Michaux, el Boulogne S:M., la organizinto
de la 1 n Kongreso.
Tri kursoj estas anoncataj por okazi dum la tuj komenconta vintro :
Por virinoj, en la inez-grada lernejo rato' du L7ié ze :
Unua-grada kurso, vendrede, je la 5f', komencante la 19at 1 de Oktobro ;
Profesorino : S111° BROVAiANs-I)I; SCHIT'!'l;R.
Perfektlga kurso vendrede je la Gt. Profesoro : D° l;. LECLERCQ.
Por viroj, en la kunvenejo de l' Grupo, Taverne Royale, Place Verte, sabate,
je la 9 a , de la 20" de Oktobro. Virinoj povas êeesti.
Profesoro : S° VANDE UJIEST-ANDELHOP.

Verviers.
Ni plezurege konstatas la seninterompitajn progresojn de
l' esperantista afero en Verviers. Unue la du grupoj ekzistintaj, tiu de la
« Popola Universitato » kaj tiu de « llultli.lgva Societo » unuiĝis je esperantista nedependa societo, kiu baldaŭ kalkulos sian 10OaI1 membron.
Ĉ'irkaŭata de sindonaj kunlaborautoj, nia propagandisto S r " Ed. Mathieu
organizis interesajn paroladojn pri Esperanto ĉe la rondoj de antaŭaj
studentoj kaj lernantoj de la gimnazio. Aliaj paroladoj pri la sama objekto, pritraktantaj precipe la filologian vidpunkton, estis farataj de S'°
Palmer ĉe la « Mult'ing va Societo », respondo al S r " Nockin kiu , sciigante
sian kontenti,ron pri la sukceso de Esperanto, estis doninta, ĉe la sama
rondo, serion da paroladoj plenaj je argumentoj sentaŭgaj. Tiu diskutado
multe helpis nian aferon kaj tiris al ni multajn simpatiojn.
La nova « Esperantista Societo » donas nun du kursojn ; du aliaj komencos je Oktobro en kia kunvenejo ; samtempe, sub kia direktado, du kursoj
okazos ; unu ĉe la « Popola Universitato », alia cîe « l' Aide Mutuelle »,
tre grava societo de oficistoj, kiu donigas tiun kurson same kiel la kursojn
(le fremdaj lingvoj.
La / an de Aŭgusto okazis la finiko de elementaj kursoj. La lernantoj
uzis tiun okazon por elmontri sian dankecon al sia prezidanto-profesoro
Sr° Ed. Mathieu. Post paroladeto de S r " R. Centner, honora prezidanto,
kiu nlemorigis la sindonoll de nia kunbatalanto por la propagando kaj
la kursoj, per varmegaj vortoj tre aplaŭditaj, S'° Lange dankis kaj gratulis
nian amikon je 1' nomo de siaj kolegoj, donacante al li menlorajon.
—

.

Jen estas la nomoj de la Kofnitatanoj de la Grupo de Verviers :
Honora Prezidanto :
Sr° R. Centner.
Honora Vicprezicanto : S r° D t° M. Seynaeve.
Prezidanto :
Sr° Ed. Mathieu.
Vicprezidanto :
Sr" G. Bevernage.
Sekretarioj :
Sr" H. 1 Palmer (20, Place Verte).
S r " G. Lange.
Kasisto :
Sr" Jean Vandenesch.
Komisarioj :
S'il°i J. Xhoffer kaj J. Florence,
Sni Pirnay kaj Deibascour.

Bruselo. — S° Konl° Lemaire faros paroladon en St Gilles (Bruselo) la
13ai1 de Oktobro, kaj en I,ietio dum venonta Decembro.
J. Coox.

.

13ayoI a eu l'obligeance de nous donner le rapport. qu'il a
sur cette question à la séance d'ouverture du Congres de
Genève. Nous espérons pouvoir le publier clans notre Ir de
Novembre.
M. le 1)'' I3rocekaert nous informe qu'il ouvrira tin cours
d'Esperanlo ii Herchent (Anvers), ('n Novembre procli:tin.
De plus, il est parvenu à taire admettre l'Esperanto au pro graninie du pensionnat des Ursulines de Londerzccl, oit cinq
Religieuses étudient la langue en vue d'ouvrir un cours à bref
délai.
Or, les pensionnats de l'ordre des Ursulines sont nombreux
en Belgique. Le fait signalé pal' notre aimable correspondant
pourrait être le point de départ de l'introduction systématique
de l'Esperanto dans l'enseignement. privé.
Antre nouvelle, tris-importante paire qu'elle montre
l'appui officiel donné à l'Esperanto par notre métropole du
commerce: le Conseil Communal d'Anvers donne au (troupe
Espérantiste Anversois au subside annuel de 300 francs, reconnaissant ainsi publiquement l'utilité de l'(ruvre.
-- La Groupe Espérantiste Anversois vient de distribuer une
circulaire annonçant que la séance d'ouverture des nouveaux
cours aura lieu le 13 courait., dans la salle des fêtes de l'Athénée
Royal ; on aura le plaisir d'y entendre une conférence donnée
par notre ami M. l'Avocat. Nlichaux, de Boulogne-sur-Mer, l'organisateur du le Congrès.
'l'rois cours sont annoncées pour être donnés pendant l'hiver qui va commencer :
Pour les Dames, à l'Ecole moyenne de la rue du Chêne :
Cours élémentaire : le vendredi, à .i Ii., a partir du 19 Octobre.
Professeur : 11" Biun tAN.s-DE Scat 1"rER.
Cours de profekliortnern(ttl: le mule jour, à (i I1.
Professeur : D. E. L Eio:1,r:1acq.
Pour hommes, au local du Groupe, Taverne Royale. Place
Verte, le samedi, à 9 h., à partir du 2(1 octobre. Ce cours est également accessible aux
dames.
Professeur : \l.VAN »mon ra'r-ANuEI.nor.
lu

,
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De Neer Rago1 het/l dl' welwillendheid gehad ons hel verslag
mede te (leelen, dat hij in de openingsrilling van hel Congres
aart Gerieve gele:4n 1:1 4/7. ll'g hopen het in ons Novembernummer te kunnen rttedcdeelen.
— l)e beer Dr Rronekaerl mel(ll ons dut hij in \ovenster aanslaande eenco leergang van Esperanto :ol openen le Herrcheur
(.1 n l weipen).
Bovendien is hij er toe gekorven It'I Esperanto op hel programma le heemgeit in (Ie kostschool der Ursrrlii u ten Ie Londcr:cel. waar vijf kloostertasters de taal (ranleeren oen er korlclinys
e4nrn leergang le openen.
Welnu, de kostscholen van de orde der I'rsulirtrtert rijn 1(rlrijk in België. Hel Tril door onzen lieftolligrrr hrielrvisselaar
aangehad!(! :oer Ire! icidspun! kenuien :ijn vair het sllstenralisclt
invoeren van hel Esperanto hij hel vr'g onderwijs.
--- :ander hoogsl belangrijk ni1( lf vs, outdul itet ons (le officier*
medewerking (fantoom aan hel Esperanto verleend door de
handelshop/Naeed : (le gemeenteraad van Antwerpen geel
Esper(rnlis(ltc Groep ((r,4 j(tar'lijkschc
aan de Ani
toelage van 300 franken eer er'kenl aldus openbaar hel nul vair
oren werk.
-- De 4nlwerpsehc Esperanlis(•hu groep oren(/t door eenes
oui:endbrief ll'r keniris (lal de rilling welke hel openen der
nieuwe leergangen voorafgaat,<al gehouden worden op 13" dezer
in de FeesIzaal ('(nl hel Koninklijk :1lltcneurs, ; men zal hel genoegen hebben er cene voordracht hij le woeien gehouden door
o►t-let vriend den heer a(1voka(1I .11ichnn.t• van Boulogne-aarrZee, olie hel 1c Congres tot stam! bracht.
Drie leergangen worden aangekondigd legen ganst. wirtler.
Voor Da men, in de 31id(lelh(r'c school van de Eikenstraat.
Lagere leergang : 'sVrijdags (en S u.le beginnen van 19" Uctoher
leergres : .lie e r. RROYMANS-1)F. SCH(ITY ER.
olmakingsleerg:iug : len (i u. door De R. LECLERCQ.
Voor Heeren, in he! lokaal der Groep, Taverne Royale. Groenplaats. 's Zaterdags. len 9 u., le beginmrt van
2O OeIober. Deze leergang is ook voor de d(rnren
toegankelük.
Leeraar :.11. VANDERBIEST -.4 NDEL/IOF.
-

s'

Bruxelles. — m. le C. Lemaire donnera une conférence à

(;aIles

(Bruxelles) le 13 courant, et une à Liége en i)écembre.
.1. COOX.

De heer A Lemaire ral op 13 1 (Ie:er cene voor
Brussel.
dra(111 boucler, le .SI Gillis (Brussel) en l'elfe le Luik in December.
—

,
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R:tpliort envoyé par la Société Espérantiste de Verviers.

Verslag gezonden door de Esperantische Maatschappij vanVerviers.

Nous constatons avec grand plaisir les inVerviers.
.Mittits progrès de l'Esperanto à Verviers. 'fout d'abord, les
tare groupes existants, celui de l'Université populaire « La
itttelle o et celui du Cercle polyglotte se sont fusionnés en
eMociété Esperanto indépendante qui comptera bientôt son
'itième membre. F,ntouré de collaborateurs dévoués, notre
•t':tgru u listc i douarcl Mathieu, a organisé (l'intéressantes
rcnees sur l'Esperanto dans les cercles d'anciens étudiants

Verviers.
:liet grool genoegen heriehlen wij den aan
houdenden voorelilgang van het Esperanto ier Verviers. 111elder z
w vooreerst, dal de twee beslaande groepen, die der Vo lks hvoge -

—

de l'Athénée. D'autres conférences sur le même sujet,
r,. surtout au point de vue philologique, ont été don

-

par M. Palmer au Cercle Polyglotte, en réponse à M.
in, qui, tout en déclarant vouloir applaudir à la réussite
.speranto, avait donné au même Cercle une série de con
.'es toutes bourrées d'arguments nuls se retournant tous
e lui-manie, et tendant à faire croire à l'impossibilité (le
.:tcnce d'une langue internationale auxiliaire, cest-it-dire
nt l'évidence. — Cette occasion a fait beaucoup de bien à
cause et Wons a attiré de nombreuses sympathies.
nouvelle société Espérantiste donne actuellement deux
•; deux autres commenceront en octobre, toujours au
tandis que sous sa direction encore, deux autres cours
.uneront l'un à l'Université Populaire, l'autre à l'Aile
elle, très importante société d'employés, qui fait donner
':rs au même titre que les cours de langues étrangères.
août se terminaient les cours élémentaires. Les élèves
rent de cette occasion pour manifester leur reconnais- envers leur président-professeur, M. Ed. Mathieu. Après
.pcech de M. R. Centner, président d'honneur, rappelant le
aictnent de notre combattant pour la propagande et les
., en termes très chaleureux et très applaudis, M. G. Lange

-

i(ercia et félicita notre ami au nom (le ses camarades-élèet lui remit un souvenir.
Voir ci-dessus les nouas des membres du Comité.

—

-

school en die van den e Cercle polyglotte », zich versmolten hehhen
lot t'(.rne onafhankelijke Esperantoverecniçiug, die weldra honderd
leden zal lellen. Oizze propagandill, de heer Edouard Mathieu,
omringd van verklee/de medewerkers, heeft in de kringen van
oud studenten en leerlingen van liet Atheneum belangrijke z'oor-

drachten over Esperanto gehouden. Andere redevoeringen over
hel^elfde onder welt's, vooral onder philoloçisch oogpunl, werden
in den « Cercle polyglotte » uitgesproken door den heer Palmer,
dit in antwoord aan den beer _Toekin, die, hoewel voorgevende
hel z,'clgelukke)z van liet E.i•peranto Ic verlangen, cri eerre reeks•
spreekbeurten vol onzinnige en elkander tegensprekende beweringen
de onrnogelijkkeid eereer ra'eder•landsche hulptaal had trachten
te bewijzen. Uit alles r:l• onzer zaak zeer gunstig geweest en heeĵl

ons vele beroij en van synepalhie ver•roorven.
De ni'enwe- esperanlische verecni;;ing geelt voor het oogenhlik
nog twee leergangen ; met twee andere, insgelijks in liet gewoon
lakaal, zal enen in October aanvangen. Van den anderen kant
..'orden, eveneens onder de leiding der ,{mep, nog Twee nieuwe
leengen ingericht, de eerre in de^Volks/zoagescliool, de andere irz
(le « Aide mutuelle », cene belangrijke vereentçing van bediendere ;
liet Esperanto zal daar onderwezen worden op gelijken voel met
cie andere vreemde talen.
Op 7a 1ugrisli werden de aanvankelijke kursu.i'.i'en geslolen.
Te dezer ,,gelegenheid hebben de leerlingen hunnen Voorzitterleeraar hun besten dank betuigd ; nadien sprak (le lier,. Rerevoorzitter Roher•t Centner, die in welsprekende en toegejriichte
bewoordingen hulde bracht aan onzen medestrijder, derf heer
Edouard Mathieu, den ijverigen propagandist en bekwamen
leeraar. Ten .dolle ontving onze vriend den dank en de geluk
wenschen van den lieerLange, die hem namens zijne medeleer•/irrgen
een gescleenk lot aandenken overhandigde.
Voor de namen der leden van liet Cornileil, zie hierboven.
-

LA I3EIaGA SON'ORILO.
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B B IO R X 0,
(.e la Presa Societo, 33. rue Lacépède, Paris, V :
Du Rakontoj La Blanka Kastelo, Esperanlista
Nokto, de 1). de Ralliai'
:

»

1.00

(:e Libreja Ilaclzette, 77, 13d S' Ger'nrain, Paris :
Don duan, aŭ la Stona festeno, kvinakta komedio de Molière, t racl. S.. f )ir<zc
Analizi la verkojn de Molière ne estas nia tasko.
Aliaflanke, la fameco de l' tradukinto ja sufiĉas por
montri la valoron de 1' nova libro. La stilo estas
kiel eble plej flua, kaj oni legas gin plezure.
Ni tre ŝatas la oftan unun de l' pronomo ci, kiun
kelkaj Esperantistoj tnalŝatas, ni ne scias kial.
Tre certe, ne (keus ke, en la verkoj de Molière,
oni uzu vi anstataŭ ci (kaj pri tio ni gratulas la
tradukinton); sed en multaj tradukoj de nuntempaj
fari same.
verkoj oni rajtus eĉ bezonus

(sen prezo)

esperanta kaj tute klasiktornta : en la versoj, ekzemple, la aŭtoru uzis tre oftajn interntiksojn de
l' frazaj vortoj, kaj tiel imitas la grandan liberecon
kiu karakterizas la latinan vortordon, kvankam
malgraŭ tio la fratoj restas tu ini n te klaraj. Ni
sentas ke li estas sperta latinisto kaj tiuj frazturnoj
latinaj aldonas, por kleruloj, plian ĉarmon al la
lego de tin verko, kiu ŝajnas vere originalaĵo
Esperanta. — Pro gia nepra korekteco kaj gia
klasika forma gi plej taŭge kaj inde meritos sian
lokon Ilanke de l' Eneido, kiel « klarigonta verko
klasika n kian, en niaj lernejoj, Esperanto estus
triumfe ricevinta sian loketon flanke de l' lingvoj
Ni kare gratulas
de ilomera kaj de Virgilio.
S" Lambert kiu, per tia lerta traduko, tre utilis
al nia kara lingvo, montrante ree gicin kapablan
speguli plej arte kaj lidele la plej grandajn ĉefverkujn de l' tutmonda literaturo.
-

—

Tutmonda Jarlibro Esperantista por 1906.
500-paga libro kun adresoj de Esperautisloj kaj
Grupoj en la tola mondo. Kelkaj kunl'ratuj diras ke
la enhavataj adresoj estas pli ol 30.000 ; ni pli ŝatas
tion kredi ol kalkuli mem. Ni rimarkas ke la aŭtoroj
ne plene atentas la sciigojn ĉu transdonitajn per sane, ĉu troveblajn en la esp. gazetoj.
Prezon de tiuj libroj ni ne konas. Ni jam ofte rimarkis ke la librejo 1lacltette ne estas praktikema.
La eldonataj libroj ne surhavas la vend-prenas,
kaj lia, certe, ne helpas la disvendon.

(sert pre:o)

London, S. W.
La Langue Esperanto, el le moyen de l'appren-

dre sans leçon, en lisant une petite histoire

(;e British Esp" Association, 13, Arundel Street,
Strand, London
Jen estas nova majstra traduko cle majstra kaj
Dama verko de 1' uemortebla Shakespeare, Lau
diru de 1' tradukint.o, li e celis faris la tradukon
inter:urcia », kaj e .... penadis atingi simplan Llarigon de la cingla teksta... n. Kaj, efektive, lia plej
honr prosperis al Ii ; kaj ni aldonu Le li liveris
tradukon Lies stilo estas vere ne reproĉinde lad-

('e S" E. Ĉefec , 43, Christchurch Roud, SI rra lham,

2,00

.

.

.

Nia lerta propagandisto E. Ĉefeĉ verkis novan
propagandan libneton, enbavantan rakonteton
arangitan por ke oni povu gin traduki per ŝlosilo,
ne konante la lingvon. La broŝuro cnhavas unue
ok panojn da frattcliugvaj klarigoj pri gramatika ;
poste ok pagojn pur la rakonto, kvarpagan kontentalion pri la rakonto, kaj fine la vortaron-ŝlosilon.
Jam estas pretaj la frauca kaj cingla eldonoj.
100 ekzempleroj kostas ï frankojn. La belgaj
Esperantistoj bonvolu ilin aĉeti Lai dis(oui.
Portreto de D ' Zamenhof », sur pozlkarlo,
eldouu de Esperanto Verb oj .11üller et Bore!, 95,
Prinzenstrasse, Berlin.
10 ekzempleroj, afranke
50
»
s
Sin turni al la eldomiisto.

.

fr. 0,10

,

fr 1,00
»

:3,75
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PROBLEMOJ.

RIDIGAlOJ.

Problemo fa, - La partoprenanto de marŝado estas nomo de
glora surmonta chenaĵo.
Problemo 2.. — Se vi diras per unu vorto ke ia bruo estas
nediferenca da alia, vi nomas farta Ion.
Problemo 3'. — Ordiga nombro -j- papa = afrika besto.
Problemo 4 (de Fin ' haenen). — Mia unua estas radikvorto
de plej granda spaco akva. Mia dua estas tero moligita per
akvo. Trovu mian toton.
Problemo 5' (de Snn' Champi). -- mi (I) e 11 " I) sed ne TL"' A.
Problemo 6" (de Cassiers). — Malŝata ekkrin ; radikvorlo
de io kion donas al ni malkruela besto par la teksado de viraj
kaj virinaj vestajoj ; tio Lia estas neniam diriuda pri la nombra
da adeptoj de Esperanto ; prepoziciu disdona. Tula — persono
bunfarcma.
Problemo 7" (de S'' Cassiers). — Malfeliĉulo mi estas tial
ke ên frac, ĉu nialfrue, momento alvenos kiam oni montigos
min par min ntangi. Senkapigu tuin de nun, kaj subite mi farig,os io malgranda kaj longforma, tre agrabla manl;ajo tiel por
junuloj, kiel par maljunuloj.
Problemo 8.. - Prepozicio -}- renversita parto de korpo -}renversita paliedro = nomo de urba el Ameriko.

— Jam ree nova luno ? demandis kamparano al
sia najbaro ; mi dezirus scii kio fariĝos la malnova
luno?
— Frenezulo, estas la respondo, el tiu ĉi nia kara
Dio faras stelojn.

,

Oni sendu la solvojn, al S" J. COOX, en i)utl'el, antaŭ la 25. tic
Novcntbro.Ni publikigos la nomojn de l' divenintoj. Belajn premiojn ni disdonos al tiuj kiuj estos divenintaj plej multe da
problemoj.
Oni bonvalu uzi apartajn kartojn por ĉiu serin da problemoj ;
tian ni petas por plif'aciligi la klasigon de l' solvoj kaj malhelpi
erarojn.

Riĉa kaj fama advokato, kiu en sia mortlito volis
testamenti sian tutan havaĵon al frenezulejo,respondis al persono, kiu demandis pri la kaŭzo de tiu ĉi
stranga testamento :
— Nur frenezuloj, kiuj volonte procesis, havigis al
mi mian tutan bienon; tial konvenas ke mi difinu
specialan heredaĵon por tiuj ĉi suferantaj fratoj ;
mi redonas nur tion, kion frenezuloj alportis al mi.
Kiam Jacobo Ifn, reĝo de Anglujo, supreniris la
tronon, li ricevis inter la multaj gratuloj unu de la
antikva urbo Shrewsbury, deziranta ke lia reĝa
Moŝto regu tiom longe, kiom la suno, la luno kaj la
steloj daŬros.
— Bedaŭrinde, respondis la reĝo al la persono kiu
prezentis ĝin, se mi farus tion, mia filo estus regonta kun kandellumo.
S° VEDO,
JUNA DUPVELA ESPERANTISTO.

