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GRAVA ALVOKO.
Duni la 2a Kongreso, en Genevo, okazis m il itai kunvenoj por divers-fakaj
specialistoj : leĝistoj, matematikistoj, katolikoj, anarhiistoj, framasono j, ŝakludistoj, k. e., k. c.; kaj oni fondis eĉ Sciencan Sekcion.
Tiu Scienca Sekcio enhavos, verŝajne, diversajn sub-sekciojn, apartigotain
laü la diversaj fakoj : hemio, mekaniko, geologio, botauiko, k. c., k. c.
Inter tiuj ĵus cititaj, grava loko estos certe rezervata por astronomio.
Tial, ni kredas ke ni povas jam de nun utili la aferon, publikigaute la jenan
alvokon per kiu nia kara kunlabDrauto, la klerulo F. de Roy, sin turnas

ai

ciitj (Esperantistoj astronontiistoÍ.

Estas fakto certa ke la progreso de Esperanto multe dependas de l' kreo
de teknikaj vortaroj, kaj, dum la lasta tempo, tre grava penado estas farita
en tiu ĉi direkto.
Dezirante, en mia speciala fako, kuulabori al la afero, mi provis formi vortaron de astronomio kaj parencaj sciencoj.
Evidente, tia laboro ne povas esti la verko de unu homo sola.
Por ke ĝi havu ian valoron, estas necesa ke multaj Esperantistoj el diversaj landoj kuuhelpu al ĝi. Jam en 1903, mi skribis al multaj personoj kaj
grupoj en la tuta I;sperantistaro, petante ke la astronomiistoj respondu mian
proponon. Malfeliĉe, krom DU esceptoj, Esperanto ne ŝajnis esti la lingvo de
astronomio, kaj la verko senprogresis.
nun ripetas kaj ampleksigas mian proponon, kaj forte petegas ke la
Esperantistoj de ajn lando, kiujn la afero interesas, bonvolu skribi al mi. Mi
Esperantistoj
do esperas ke, baldaŭ, ni povos verki kaj presigi bonan vortaron por tiu
scienco, unu el la plej internaciaj.
F1LIx DE ROY,
.

342, chaussée de Turnhout,
BORGEB I U)UT (Anvers)

lielgique.
(kunlaboranto de La BELGA SONORILO, membro de astronomiaj
societoj de Beigujo, Anglujo liaj Fraucujo).
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LA TONETA SUPO

—

de PAUL ANDRÉ,
Direktoro de « I,a Belgique artistique et littéraire ».
(Verkita laŭ malnova rakonto valona).

— Precipe, ne donu ion al l'almozuloj ! Ili estas
nur sentaŭguloj kiuj Ŝtelas kaj ekspluatas la naivulojn.
— Ne malfermu por ili, aldonis la patrino. Aŭ
pelu la hundon al ili.
La du knabetoj promesis ke ili estos tiel saĝaj
kiel la rozaj Jezuoj de la sanktaj bildaroj ; ke ili
estos pli singardemaj ol la avino de la «Capelulineto
Ruĝa » kaj ke, ne eĉ unu momenton, ili forlasos la
dometon
Ida patro piediris al l' arbaro, kie li estis faligonta
kaj distranĉonta tri grandajn kverkojn antaŭ la
krepusko. La patrino, kiam ŝi estos portinta la
lakton de la « Nigrino » kvin kvaronojn da horo
malproksimen, reiros al sia edzo kaj faskigos branĉetojn. Dume, la infanoj — naŭ kaj sesjaraj —
gardos la dometon, kaj donos freŝan herbaĵoii al la
bovino, kian ili estos vidiutaj la poŝtiston pasantan, — tio signifos ke estas la kvara horo vespere.
Kaj, se ili vidus petolulojn venintajn por rabeti
la juglandojn en la korto, ili, do, vokus Riquet'on
kiu rabotas tabulojn ne malproksime. Ĉiuokaze,
ili estas manĝontaj siajn dikajn pirsiropajn buterpanojn tuj kian la sonorilo estos eksonorinta por
la vespera diservo. La du knaboj rigardas foriri la
patron kiu fajfetas, marŝaute per longaj paŝoj, kaj
la patrinon kin trotetas apud li, portante sian pezan
laktokruĈon.
Sur la sojlo de la malfermita pordo, en la polvo,
la knaboj estas sidiĝintaj kaj konstruas malfortikan
konstruaĵon el ŝtonetoj; herboj kaj pecoj da ligno
intermetitaj.
Kun ferinitaj okuloj, nedormante, Tchop,, la
hundo, elstreĉas sin en la sunradioj antaŭ sia
dometo, kaj grandanime permesas ke la muŝoj maltimemaj interludu kaj zigzagu sur ĝia flavruka
hararo.
Neniu estas jam pasinta sur la vojo, kiam,
subite, ĉifonulo laŭiras la branĉobarilon de la korto.
Tchop flaras lin jam de kelkaj minutoj ; ĝi
malfermas uu r okulon, starigas orelon kaj per skuo
forpelas la puŝojn timegigitajn.
La infanoj rigardas tiun strangan alvenanton. .
Grandega, maldika, vagema, siajn manojn kasatajn en poŝoj aŭ truoj -- oni ne bone scias, tiom
liaj vestajoj estas eluzitaj ! — li alproksimikas, kaj
lia mieno, sub larga felta ĉapelo senkolora, ŝajnas
samtempe sovaĝa kaj ridetanta En lia barbo jen
ekbrilas jen malaperas, laŭ vice, kvazaŭ blanka
juvelo, belega dentaro kiu timetigas kaj kojigas la
du infanetojn.
Li malriĉu'o haltiĝas antaŭ la domo.
Li rigardas la infanojn, la ĉambron malplenan,
kaj turnas kruelegajn okulojn al Tchop kiu saltas,
streĉigas sian ĉenon kaj bojas, montrante minacajn
dentegojn.
—Ĉu vi estas solaj tie êi, la malgranduloj ?
Tchop ekkriegas pli forte.

Nu ! donu al mi akvon, brasikon, buteron,
kapojn...
Sed, nun, la infano komprenas kaj memoras tion
kiun li devas diri.
— Estas nenio tie Ĉi.
— Estas nenio ?
— Nenio. Ni ne havas ion donotan.
Sed la ma i riĉulo ne foriras. Li eniras en la
t atnbron, sidiĝas senceremonie sur skabelon, enmetas l'akordeonon en la skatolon kaj tiun ĉi sur la
rttkaii Ŝtonplataĵon apud la muro ; sur la skatolon
li metas la sakon, kaj, sur la t ri ton, la feltan Ĉapelon
4.vtikoloran. Li mem, tian, sidiĝas plej komforte,
krucigas siajn krurojn, gaje kaŝas, sub sia eluzita
mantelo, truon de la pantalono tra kin oni povas
vidi la sunbruligitan haŭton.
— Ĉar ci ne havas supon, ni tuj faros da gi.
— Sed, ni havas nenion por fari kin.
La voĉo, samtempe impona kaj ,kroja, de la viro
ensorĉas la knabeton; lia frateto,ne plu timanta kaj
Ire scivola, restas apud la pordo. L'unuaiiaskito jam
obeas kaj portas profundan kaserolon,tro multpezan
pur siaj braketoj, kaj ankaŭ kuveton da akvo.
Nun, alportu al mi ŝtoneton.
- Stoneton ?. .
Jes, ni faros supon per Stoneto.
Kai, post momento ;
- Stoneto estas necesa, ĉar ci havas nek brasikon, nek grason, nek viandon !...
I Io ! kia stranga viro kaj kia miriga aventuro !
1,a bubo ja volas vidi la finon ; li ne ŝancelas plu.
1,i foriras sur la vojon, elektas kelkajn blankajn
gtonetoje el la plej rondaj,- la plej belaj, kaj ilin
alportas kurante.
Bonege. Prenu ni tiun Ĉi ; la supo estos gustoplena !
La kaserolo estas sur la fajro, sub la kamen-kapuĉo ; la ŝtoneto, filante en l'akvon, eksonorigas
la ferfandajon.
Silento ree. La fremdulo sola fajfetas.
La buboj alproksimiĝas la misteran kuirajon.
Itlauka vaporo elflugas. Uni aŭdas la danceton de la
bolanta akvo.
I,a nalriĉulo levikas. Li kliniĝas sur la kaserolon,
kaj tiu granda korpo faldikanta ŝajnas diabla kaj
impona por la naiva imago infana.
'rio ne sukcesas : la Stoneto estas tro tilalmola !

La buboj fariĝas pli malkvietaj, kaj, nekuraĝante
moviki aŭ paroli, interrigardas sin.
La ĉifonulo ne plu demandas, returnas sin, trairas
la vojon, elmetas el sia kolo la rimenon kin subtenas lian nigran skatolon. Li metas ĝin sur liniŝtonon, sidiĝas apude, apogante sian dorson sur la
herban deklivon, kaj restas senmova,rigardante la
scivolajn infanojn kaj malŝatante Tchop kiu, tamen,
fariĝas pli pacema.
Post momento, la viro malfermas sian skatolon,
elprenas tre zorgeme el ĝi helan akordeonon, tute
ornamata de kuprajoj kaj nikelajoj, kaj, sen preparaj akordoj, ekludas strangan kaj melodian arion
kiu ravas la infanojn kaj tenas ilin silentaj, senmovaj, admirantaj....
Li ludas fervore ; liaj okuloj rigardas reveme la
ĉielon. Li ne plu pensas pri la infanoj, pri la hundo.
Li forgesas la sunon kiu bruligas lin de l' mateno,
la ŝtonetojn de la longa vojo ; la nokton kin venos,
lasante lin sen loĝejo, eble eĉ sen pano ; la morgaŭan pluvon kiu malsekigos lin tra ĉiuj ,truoj de
liaj ĉifonajoj ; li forgesas la geamantojn kiujn li
daucigas per la sonoj de sia muziko, kaj la maljunitlinojn al kiuj, iafoje, li antaŭdiras la estontecon aŭ
donas miraklajn drogojn ; li forgesas ĉion, escepte
sian ruuzikon....
Nun, miaj malgranduloj, diras subite la stranga viro, ridetante kaj alproksimiĝante tuj kiam
finiĝis lia ario, nun donu al mi iom da supo.
Tchop ne bojas plu, sed ĝi observas, preta por
ekmordi.
La junuletoj daŭrigas silenti.
— Cu vi timas ?
Kaj, ĉar ili ankoraŭ silentas :
— Venu, Ini ne faros malbonon al vi. Iru en la
domon kaj donu al mi teleron da supo.
Li prenas la manon de la pli granda infano kaj
trairas la sojlon. Ĉar li ne premas tro forte titui
manon, ĉar lia voĉo ne estas rnaldoĉa, nek lia paro
lado malkvietiga, la knabeto kurakas diri :
— Sed ne estas supo !...
•
— Ne estas supo hejme ? En la kuirejo ?
La infano faras nean kapsignon.
— En la kaserolo ?
. — Ne, ne, rediras la kapo.
— Kaj tagmeze, ĉu oni ne manĝis supon ĉe vi
—Ne,ne!
— Sed kial ? Cetere, kie estas via patro ?
l;n la arbaro.
Kaj via patrino ?
— En la arbaro.
— En la arbaro ? Kion ili faras tie ?
Tio estas multe da demandoj! La infano ne respondas :
— 'Cu ili faskigas branĉetojn.
La infano ŝancelas. Tuj poste,la kapeto, kies okuloj estas pli scivolaj ol timemaj, sin movas ree,
dirante « jes ».
—

-

--

--

—

La malgranduloj aŭdas tiun orakolon.
— Donu ioni da salo, ordonas la magiisto.
La knabeto supreniras seĝon, malfermas fakpordeton en la muro, elektas iun el la skatoloj kaj
kin alportas rapide.
Longa mano, tre seka kaj bruna, malaperas en la
blankajn salerojn, kaj ĵetas plenan manon da tiuj Ĉi
en la bolantan akvon.
Post minuto :
- La ŝtoneto estas tro matura ! Donu al mi brasikon.
La bubo foriras kaj alportas frizitan brasikon
multpezan kaj helpas sian gaston por ĝin senfoliigi
kaj dispecigi en la kaserolon.
Parfumo 'iras, kaj la mistera kuiristo ĝin flaras
kontentege.
— Tio estas bona, mia knabeto ; sed la ŝtoneto
estas tro acida, tio ne estus manĝebla. Donu al mi
uncon da butero.
La fako estas ankoraŭ malfermita, la infano elprenas el ĝi tervazon, levetas la kovrilon kaj donas
la lignan kuleron al la viro, kiu ĉerpas en la
dolĉan kremon.
Baldaŭ sur la akvo, en kiu naĝas la verdaj brasikfolioj, malfermikas flavaj buljoneroj apetitdonaj.
Ankoraŭ min ekrigardo kaj unu frandema enspiro, tian la ĉifonulo skizas rideton :
— La ŝtoneto ne estas sufiĉe pura. Ni bezonas plu
nenion alian ol herbobukedon, tri karotojn kaj
kelkajn terpomojn, unu laŭrofolion He ! he! ci
foriras ? Aŭskultu : ne forgesu bonan oston.
La knabeto eltrovas ĉion : oston, kaj spicojn, kaj
herbojn....
Kaj tiam li atendas, atente rigardante, tute ensorĉata pro la vido de tia talento. Fine, la malriĉiilo
gustumas la varmegan trinkajon,... krakigas sian
langon kaj lekas siajn lipojn.
Kaj li dependigas la kaldronon, elĉerpas el la
fundo la ŝtoneton tute blankan, sendifektan, kaj ĝin
donas al la buboj.
— Jen estas ; zorgeme konservu ĝin. Uzu kin !
ĉar... vi scias, nun, dank'al mi, kiel oni povas fari
« ŝtonetan supon ! »
Tiam, la ruzulo ekmankas.
Kun aparta permeso de l'Aŭtoro,

Trad. E.

LECOINTS.

La dek esperantistaj leĝoj.
Esperantan societon, kiel membro tuj eniru
Tie ĉiam, sen haltado kaj ageme, vi laboru.

?

—

—
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3.

6.

Sur vestajo ĉiam havu verdan stelon, tre videble;
Ĉe promeno kaj vojaĝo ĝi valoras nekredeble.

Nian nomon vi defendu; kaj fermiĝu nur la buŝo
De l' mokantoj kaj ridantoj ; Mortu ĉiu intriganto !

7.

Pro la nomo vi ne hontu, sed fiere kapon levu
Nia lingvo, tra la mondo, post la venko certa flugu!

Ĉiutage vi parolu, kelkaj horoj jam sufiĉas,
Nian belan, karan lingvon, kiun ĉiuj tion ŝatas.

8.

Kiel fratoj vin arnantaj, pace vivu kaj kontente ;
Per konsilo kaj agado vin kunhelpu tre volonte.

Tre kuraĝe vi klopodu ; la senĉesan disvastigon
De 1' afero ne forgesu, nek jurnalan propagandon.

9.

Esperantan eliksiron en kafejo êie trinku.
El la verdaj eigaredoj, helan fumon vi elblovu ll

Abonante revueton. vi ja m estas kunhelpanto
De verkistoj senlaciĝaj, kaj de l' kaüzo protektanto.

10. Ĉiam gaja kaj kantanta. ĝis l' alveno de la morto.
Pri la sano tre feliĉa, vi batalos por l' afero !

;

Antverpeno, Aŭgusto 1906.

D. W. BROECKAERT.
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Eĥoj kaj Novaĵoj el Esperantistujo.
Parolado de Doktoro ZAMENHOF ĉe la
solena malferma kunsido de la
2 a Kongreso en Genevo.
LA 28

, DE AŬGUSTO 1906'.

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj!
Mi esperas, ke mi plenumos la deziron de ĉiuj atestantoj, se
en la momento de la malfermo de nia dua Kongreso mi esprimos en la nomo de vi ĉiuj trian koran dankon al la brava svisa
lando por la gastameco kiun }ri montris al nia Kongreso, kaj
al lia Moŝto la Prezidanto de la Svisa Konfederacio, kiu afable
akceptis antaü dn monatoj nian delegitaron. Apartan saluton
al la urbo Genevo, kiu jam multajn fojojn glore enskribis sian
nomon en la historion de diversaj gravaj internaciaj aferoj.
Permesu al mi ankaŭ esprimi, en la nomo de vi ĉiuj, koran
dankon al la orgauizintoj de la nuna Kongreso, al la sindonaj
svisaj Esperantistoj, kiuj tiel multe kaj senlace laboris en la
daŭro de la pasinta jaro, fondis preskaŭ en ĉiuj urboj de la
svisa lando grupojn esperantistajn kaj diligente faris ĉion kion
ili povis por sukcesa pretigo de nia Kongreso ; al la Provizora
Centra Organiza Komitato, kiu precipe en la persono de sia
prezidanto tiel energie laboris kaj tiel diligente zorgis pri ĉiuj
preparoj ; fine — sed certe ne malplej grave — al tiuj kaŝitaj
amikoj, kiuj per malavara fondo de la Centra Oficejo donis
fortikan fundatuenton por êiuj plej gravaj laboroj.
Sinjorinoj kaj sinjoroj!
Ce la malfermo de nia Kongreso vi atendas de mi ian paroladon; eble vi atendas de mi ion oficialan, ion indiferentan,
palan kaj senenhavan, kiel estas ordinare la oficialaj paroloj.
Tian parolon mi tamen ne povas doni al vi. Mi ĝenerale ne
amas tiajn parolojn, sed precipe n'in, en la nutra jaro, tia
senkolora oficiala parolo estus granda peko (le mia flanko. Mi
venas al vi el lando, kie nun multaj milionoj da hontoj malfacile
batalas pro libereco, pro la plej elementa huma libereco, pro
la rajloj de homo. Pri tio ĉi mi tamen ne parolus al vi; êar se
kiel p ivala homo ĉiu cl vi eble sekvas kun intereso la malfacilan bataladon en la granda inultetiiiliona lando, tamen kiel
E.vperantastojn tiu ĉi batalado ne povus vin tuŝi kaj nia Kongreso havas nenion komunan kun aferoj politikaj. Sed krom
la batalado pure politika en la dirita lando estas min farata io
kio nin kiel Esperantistojn ne povas ne tuŝi: ni vidas en tiu
lando kruelan bataladon inter la gentoj. Tie ne homo de unu
lando pro politikaj patrolandaj interesoj atakas kornojn de
alia lando — tie la natura) filoj (Ie sama lando ĵetas sin kiel
kruelaj bestoj kontraŭ la tiel same naturaj filoj de tiu sama
lando nur tial, ĉar ili apartenas al alia gento. Ciutage estingiĝas tie multe da hontaj vivoj per batalado politika, sed multe
pli da homaj vivoj estingiĝas tie ĉiutage per batalado iulergeiila. T erura estas la stato de aferoj en la multclingva Kaŭkazo, terura estas la stato en la Okcidenta Rusujo. Malbenita,
niilfoje talbenita estu la intergenta malamo!
Kiam mi estis ankorafi infano, mi en la urbo Rielovstok
rigardadis kun doloro la reciprokan fremdecon kiu dividas
inter si la naturajn filojn de sama lando kaj sama urbo. Kaj
mi revis tiam, ke pasos certa nombro da jaroj, kaj ĉio ŝanĝiĝos
kaj boniĝos. Kaj pasis efektive certa nombro da jaroj, kaj
anstatafi miaj belaj sonĝoj mi ekvidis teruran efektivaĵon ; en
la stratoj de mia malfeliĉa urbo (le naskiĝo, sovaĝaj homoj
kun hakiloj kaj feraj stangoj sin ĵetis kiel plej kruelaj bestoj
kontraït trankvilaj loĝantoj, kies tuta kulpo konsistis nur en
tio, ke ili parolis alian lingvon kaj havis alian gentan religion,
ol tiuj ĉi sovaĝulo,j. l'ro tio oni frakasis la kraniojn, kaj elpikis
la okulojn al'virino;, kadukaj maljunuloj kaj s _nhelpaj infanoj!
Mi ne volas rakonti al vi la terurajn detalojn de la bestega
l3ielovstok'a buĉado; al vi kiel al Esperantistoj mi volas nur
diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la intcrpopolaj
muroj, kontraït kiuj ni batalas.
Oni scias, ke ne la rusa gento estas kulpa en la besta buĉialo
en Biclovstok kaj multaj aliaj urboj; ĉar la rusa gento neniam
estis kruela kaj sang-avida; oni scias, ke ne la Tataroj kaj
Arinenoj estas kulpaj en la konstanta buĉ;do ĉar ambaŭ
gentoj estas gentoj trankvilaj, ne deziras altrudi al iu sian
regadon, kaj la sola, kion ili deziras, estas nur ke oni lasu ilin
,

trankvile vivi. Oni scias nun tute klare ke kulpa estas aro da
abomenindaj krimuloj kitij, per diversaj kaj plej malnoblaj
rimedoj, per amase dismctataj mensogoj kaj kalumnioj, arte
kreas teruran malamon inter unuj gentoj kaj aliaj. Sed ĉu la
plej grandaj mensogoj kaj kalumnioj povus doni tiajn terurajn
fruktojn, se la gentoj sin reciproke bone konus, se inter ili ne
starus altaj kaj dikaj muroj, kiuj tnalperntesas al ili libere
komunikiĝadi inter si, kaj vidi kc la membroj de aliaj gentoj
estas tute tiaj samaj homoj kiel la membroj de nia gento, ke
ilia literaturo ne predikas ian terurajn krimojn, sed havas tiun
saman etikon kaj tiujn samajn idealojn kiel nia ! Rompu,
rompu la murojn inter la popoloj, donu al ili la eblon libere
konatiĝi kaj koinunikiĝi sur neütrala fundamento, kaj nur
tiam povos malaperi tiaj bestaĵoj, kiujn ni nun vidas en
diversaj lokoj.
Ni ne estas tiel naivaj kiel pensas pri ni kelkaj personoj; ni
ne kredas ke neütrala fundamento faros el la homoj anĝeloj;
ni scias tre bone ke la homoj malbonaj ankaŭ poste restos
malbonaj; sed ni kredas, ke komttnikiĝado kaj konatiĝado sur
neütrala fundamento forigos almenaŭ la grandan amason de
bestaĵoj kaj krimoj, kiuj estas kaüzataj ne de malbona
volo, sed simple (le sinnekonado kaj de devigata sinaltrudado.
Nun, kiam en diversaj lokoj de la mondo la batalado inter la
gentoj fariĝis tiel kruela, ni, Esperantistoj, devas labori pli
energie ol iam. Sed por ke nia laborado estu fruktoporta, ni
devas atitaft ĉio bone klarigi al ni la internan ideon de la
Esperantismo. Ni ĉiuj senkonscie ofte aludadis tiun ĉi ideon
en niaj paroloj kaj verkoj, sed ni neniam parolis pri ĝi pli
klare. Estas jam tempo kc ni parolu pli klare kaj precize.
F.1 la deklaracio unuanitne akceptita en la soulogne'a Kongreso ni ĉiuj scias, kio estas la Esperantismo en rilato praktika; cl tiu ĉi deklaracio ni ankaŭ scias, ke « Esperantisto
estas nomata ĉiu persono, kiu uzas la lingvon Esperanto tute
egale, por kiaj celoj li ĝin uzas ». Esperantisto sekve estas ne
sole tiu persono kiu uzas Esperanton sole kaj eksklusive por
celoj praktikaj, Esperantisto ankaŭ estas persono, kiu uzas
Esperanton por gajni per ĝi monon, Esperantisto estas persono
kiu uzas Esperanton nur por amuzi adi, Esperantisto fine
estas eĉ tiu persono, kiu uzas Esperanton por celoj plej malnoblaj kaj malamaj. Sed krom la flanko praktika, deviga por ĉiuj
kaj montrita en la Deklaracio, la Esperantismo havas ankoraŭ
alian flankon, ne devigan, sed multe pli gravan, flankon idean.
Tiun ĉi flankon diversaj Esperantistoj povas klarigi al si en la
plej diversa maniero kaj en la plej diversaj gradoj. Tial, por
eviti ĉiun malpacon, la Esperantistoj decidis lasi al ĉiu plenan
liberecon akcepti la internan ideon de la Esperantismo en tiu
formo kaj grado, kiel li mem deziras, aŭ — se li volas — eĉ
tute ne akcepti por la Esperantismo ian ideon. l'or demeti de
unuj Esperantistoj ĉian respondecon por la agoj kaj idealoj de
aliaj Esperantistoj la Bulonja Deklaracio precizigis la oficialan, (le tiuj sendisputc akceptitan, esencon de la Esperantismo
kaj aldonis la sekvantajn vortojn : «Ĉiu alia espero aŭ revo,
kiun tiu aŭ alia persono ligas kun la Esperantismo estas lia
afero pure privata, por kiu la Esperantismo ne respondas ».
Sed bedaürinde la vorton « privata » kelkaj amikoj Esperantistoj klarigis al si etc la senco de « inalpermesata », kaj
tiamaniere, anstatait konservi por la interna ideo de la
Esperantisnio la eblon tute libere disvolviĝi, ili volis tiun ideon
tute niortigi.
Se ni, batalantoj por Esperanto, propravole donis al la vasta
mondo plenan rajton rigardadi Esperanton nur de ĝia flanko
praktika kaj uzadi ĝin nur por nia utilo, tio ĉi kompreneble al
neniu donas la rajton postuli, ke ni ĉiuj vidu en Esperanto nur
aferon praktikan. 13edaiirindc en la lasta tempo inter la Esperantistoj aperis tiaj voĉoj kiuj diras: o Esperanto estas NUR
lingvo; evitu ligi eĉ tute private la Esperantisnion kun ia ideo,
ĉar alie oni pensos ke ni ĉiuj havas tiun ideon, kaj ni nialplaĉos
al diversaj personoj kiuj ne amas tiun ideon! Ho, kiaj vortoj!
El la timo, ke ni eble ne plaĉos al tiuj personoj, kiuj mein vola
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peranton nur por aferoj praktikaj por ili, ni devas c'iuj
tl nia koro tiun parton de la Esperantismo, kiu estas la

ava, la plej sankta, tiun ideon, kin estis la ĉefa celo (le
ro de Esperanto, kiu estis la stelo kiu ĉiam gvidadis
batalantojn por Esperanto! Ho, ne, tie, neniam! kun
u protesto ni fcrĵctas tiun ĉi postulon. Se nin, la unuajn
ratojn por Esperanto, oni devigos ke ni evitu en nia
tion idean, ni indigne disŝiros kaj bruligos ĉion, kion
bis por Esperanto, ni ncniigos kun doloro la laborojn
orojn de nia tuta vivo, ni forĵctos malproksimen la
tt stelon, kiu sidas sur nia brusto kaj ni ckkrios kun
ntetto: « Kun lia Esperanto, kiu devas servi ekskluzive nur
Celoj de komerco kaj praktika utileco, ni volas havi nenion
ttnan! »
Cnos iam la tempo, kiam Esperanto, fariĝinte posedaĵo de
titu homaro, perdus sian karakteron i(lean; tiam ĝi fariĝos
nur lingvo, oni jam ne batalados por ĵ;i oni nur tirados cl
rotiton. Sed nun, kiam preskaŭ ĉiuj Espera.utistoj estas
oraii ne profitantoj, sed nur batalantoj, ni êiuj konscias tre
e ke al laborado por Esperanto instigas nin ne la penso
raktika utileco, sed nur la penso pri la sankta, granda
va ideo, kiun lingvo internacia en si enhavas.'l'in ĉi ideo
eluj sentas ĝin tre bone — estas fialeco kaj jiisleco inter
opoloj. Tiu ĉi ideo akompanadis Esperaittisivon de la
momento de ĝia naskiĝo ĝis la nuna tempo. (ii instigis
toron de Esperanto, kiam li estis ankoraŭ malgranda
; kiam antan dudek ok jaroj rondeto da junaj diversgimnazianoj festis la unuan signon de vivo de la
ta Esperanto, ili kantis kanton, en kiu post ĉiu strofo
rNli$ ripetataj la vortoj: « malamikeco de la nacioj falu, falu,
jatn estas tempo. » Nia himno kantas pri la « nova sento, kiu
'rnis en la mondon »ĉiuj verkoj, vortoj kaj agoj de la iniciator.. kaj (le la nunaj Esperantisto) ĉiam spiras tute klare tiun
*aman ideon. Nenian ni kaŝis nian ideon, neniam povis esti
ré la plej malgranda (lubo pri ĝi, êar êio parolis pri ĝi kaj
Nindone laboris. Kial do aliĝis al ni la personoj kiuj vidas en
Esperanto « nur lingvon »? Kial ili ne timis lcc la mondo
kulpigos ilin pri granda krimo, nome pri la deziro helpi al
lont-post-ionia ttnttiĝo de la homaro? Ĉ.ti ili ne vidas, kc iliaj
paroloj estas kontraŭaj al iliaj propraj sentoj kaj ke ili senkonseie revas pri tio sama, pri kio ni revas, kvankam, pro
neĝusta timo antaü sensencaj atakantoj, ili penas tion ĉi nei?
,tie mi la tutan pli bonan parton de mia vivo tuemvole pasigis
rn grandaj suferoj kaj oferoj kaj ne rezervis por mi eĉ ian
rajton de aŭtoreco ĉu mi faris tion ĉi pro ia praktika
utilcco? Se la unuaj Esperantistoj pacience elmietadis sin ne
mole al konstanta mokado, sed eĉ al grandaj oferoj, kaj ekzemple unu malriĉa instruistino longan tempon suferis malsaton,
nur por kc ŝi povu ŝpari iom da mono por la propagando de
l speranto -- ĉu ili ĉiuj faris tion ĉi pro ia praktika utileco?
,

,
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Se ofte personoj alforĝitaj al la lito de morto skribadis al mi,
kc Esperanto estas la sola konsolo de ilia iiniĝanta vivo, ĉu
ili pensis tiam pri ia praktika utileco ? Iio, ne, ne, ne ! ĉiuj
memoris nur pri la interna ideo entenata en la Esperantisto;
ĉiu) ŝatis Esperanton ne tial ke ĝi alproksimigas reciproke
la koîpojii de la horoj, eĉ ne tial ke ĝi alproksimigas la c'eibojn
de la homoj, sed nur tial, ke ĝi alproksimigas iliajn korojn.
Vi memoras, kiel forte ni ĉiuj estis entuziastnigitaj en
ĉe l' Maro. Ĉitij personoj, kiuj partoprenis en la tiea
kongreso, konservis pri g i la plej agrablan kaj plej entuziasman memoron por la tuta vivo, ĉiuj ĝYiii noman « la neforgesebla kongreso ». Kio do tiel entuziasmigis la membrojn (le la
kongreso? ĉu la amuzoj per si mem ? Ne, ĉiu ja povas havi sur
ĉiu paŝo multe pli grandajn amuzojn, aitskulti teatraĵojn kaj
kantojn multe pli bonajn kaj pienuniat.ajn ne de nespertaj
cliletantoj, sed de plej perfektaj specialistoj! ĉu nin entuziasmigis la grarl(la talente de la parolantoj? Ne; ni tiajn ne havis
en Bulonjo. Cu la fakto ke ni komprenis nin reciproke? Sed en
ĉiu kongreso de saninacianoj ni ja komprenas nin ne malpli
bone, kaj tamen nenio nin entuziasmigas. Ne, vi ĉiuj sentis tre
boue, ke nin entuziasmigis ne la amuzoj per si mem, ne la
reciproka sinkomprenado per si mem, ne la praktika utileco,
kiun Esperanto montris, sed la interna ideo de la Esperantismo,
kiun ni ĉiuj sentis en nia koro. Ni sentis, ke komenciĝas la
falado de la muroj inter la popoloj, ni sentis la spiriton de
ĉiuhoma frateco. Ni konsciis tre boue, ke, ĝis la fina malapero
de la muroj. estas ankorai tre kaj tre malproksime; sed ni
sentis, ke ni estas atestantoj de la unua forta ekhato kontraŭ
tiaj muroj; ni sentis, ke antaŭ niaj okuloj flugas ia fautoino
(le pli bona estonteco, fantomo ankoraŭ tre nebula kiu tamen
de nun ĉiam pli kaj pli korpiĝados kaj potenciĝados.
Jes, miaj karaj kuulaborantoj ! l'or la indiferenta mondo,
Esperanto povas esti nur afero de praktika utileco. Ĉiu
, kiu
uzas Esperanton ait laboras por ĝi, estas Esperantisto, kaj
ĉiu Esperantisto havas plenan rajton vidi en Esperanto nur
lingvon, simplan, nialvarman interuacian kotnprenigilon, similan al la mara signaro, kvankam pli perfektan. Tiaj Esperantistoj kredeblc ne venas al niaj kongresoj, aŭ venos al ili nur
por celoj esploraj, praktikaj aŭ por malvarma diskutado pri
demandoj pure lingvaj, pure akademiaj, kaj ili ne partoprenos
en nia ĝojo ka) entuziasmo kiu eble ŝajnos al ili naiva kaj
infana Sed tiuj Esperautistoj, kiuj apartenas al nia afero ne
per sia kapo, sed per sia koro, tiuj ĉiam sentos kaj ŝatos en
Esperanto antaŭ êio ĝian internan ideon ; ili ne timos, ke la
mondo uioke nomos ilin utopiistoj kaj la naciaj ŝovinistoj cĉ
atakos ilian idealon kvazaŭ krimon ; ili estos fieraj pri tiu
nomo de utopiistoj. Ĉiu nia nova kongreso fortikigos en ili la
amon al la interna ideo (le la Esperantismo, kaj iom post niaj
ĉiujaraj kongresoj fariĝos konstanta festo de la homaro kaj
de korna frateco.

C&peranfa kaj 4)?ujr JCruco.
Parolado de S° Bayol ce la
Sinjorinoj kaj Sinjoroj,
En 1907a, en I,ondono, okazos la proksima konferenco internacia de helpaj societoj por la militvunditoj.
Nu, la komitato internacia de la Ruĝa Kruco kiu
regas tiujn societojn, kaj kies sidloko estas tie ĉi en
Genevo, havas sufiĉe multajn kaj gravajn dokumentojn (aŭ dokumentaron) pri Esperanto.
Plie, granda nombro da militistoj, hirurgiistoj, farmaciistoj, estas nomataj en nia jarlibro, kaj, inter la
aliprofesiaj Esperantistoj, multnombraj el ili estas
:teoj de diversaj societoj de Ruĝa Kruco.
Ĉu la momento ne venis fari belan kaj utilan
aplikadon militiran de nia kara lingvo inter la servoj de ambulancoj kaj hospitaloj ?
Paragrafo de 1'Interkonsento de Genevo diras :
« I,a militistoj vunditaj aŭ malsanaj estas akcepto
taj kaj flegotaj, kiu ajn estas sia nacieco. »

-

2``

Kongreso.

La vunditoj akceptitaj estas do flegotaj de la
malamiko kiel ĝiaj propraj samnaciuloj ; la moralaj
flegoj, la interkorespondado kun iliaj familioj estas
certigataj. Grava malfacilaĵo venkota por bone plenumi tiun bonfaran kaj humanan taskon konsistas
el la diverseco de la lingvoj
Kian facilecon en la dejoraj rilatoj oni havus en
tiuj babeloj turoj kiuj estos la ambulancoj kaj milithaspitaloj, se oni parolus nur komunan lingvon,
kompretiatan se ne eble de ĉiuj, almenaŭ de granda nombro da personoj.
Jen, Gesinjoroj, kion al mi skribis, pri tio, nia
kara Majstro, Doktoro zamenhof :
Kara Sinjoro,
Vian laboradon por la akcepto (le Esperanto ĉc la Buba
Kruco nii trovas tre grava kaj mi deziras al vi la plej bonan
sukceson. La Iltt a Kruco apartenas al tiuj institut•ioj kiuj la
plej multe bezonas iun facile ellerneblan komunan lingvon ;
far, se, aliaj institucioj nur ialbje havas aferojn kun malsam-
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lingvuloj kaj lasas la eblon serĉi tradukanton, la ltul;a Kruco
preskaii ĉiam koncernas alilingvnlojn kaj postulas konlprenigadon tujan.
La noblaj laboroj de la Hul;a Kruco sur la kampo de batalo
ofte perdas ĉian valoron nur por tio ke la savant () kaj la savato
sin reciproke ne komprenas. Se vi sukcesos iam atingi la interkonsenton de la registaroj, Ice ĉiu soldato ironta en la inililon
lernu la plej gravajn vortojn de lingvo internacia, tiam vi povos
clin ke vi forprenis de la militoj grandan parton de ilia krucleco
kaj ke vi donis al la Rul;a Kruco ;ian efektivan valoron.
Via
ZAM ENHOF.

Karaj Samideanoj,
Esperanto celas la alproksimikon de popoloj ; la
helpaj societoj por militvuuditoj plibotrigas la sorton
de l' bravuln kiu falas vundata apud sia nacia flago.
Tiuj du bonfaradoj egale filantropiaj estas fratinoj,
kaj devas marŝi samfronte.
Cu ilia komuna celo ne estas la feliĉeco de nia
granda homa familio
Unu helpos la alian. De nun, verda stelo de Esperanto kaj Ruĝa Kruco de Genevo estos du emblemoj, kiuj povas nur esti unuigitaj.
Sekve, permesu al mi, karaj samideanoj, proponi
al vi, jenan tagordon :
« La Esperantistoj kongrese kunvenintaj en
Genevo.
« Konsiderante ke ĉiu malsanulo aŭ vundito sur
la kampo de batalo, kia ajn estas sia nacieco, rajtas
ricevi flegojn de ambulancoj, milithosp,taloj kaj de
iru domo sur kiu estos la flago de la Ruka Kruco ;
ke ofte, se ne preskaŭ ĉiam, okazos ke, tie, multaj
lingvoj nekonataj de la plej granda nombro estos
parolataj, dum komuna lingvo faciligus la rilatojn
inter kuracistoj, flegistoj kaj malsanuloj ;
« Eldiras la deziron, ke la helpa internacia lingvo
Esperanto estu konata, sr ne de ĉiuj, almenaŭ de
kiel eble plej multe da personoj, kiuj estas disdonontaj aŭ ricevontaj flegojn de societoj de la Ruka
Kruco »
Por trafi tiun celon estus necese :
1° Ke niaj anglaj samideanoj uzu sian tutan influon
apud la organiza komitato de la venonta konferenco internacia de la Ruĝa Kruco kiu okazos en Londono, en jaro 1907a, por ke la temo de la lingvo Esperanto aplikata al la servoj de la Ruĝa Krnco estu
enkondukata en la programon de la konferenco ;
2° Ke unu aŭ multaj Esperantistoj de ĉiu nacio
proponu kaj kontraŭdiskutu, aŭ proponigu kaj kontraŭdiskutigu tiun temon en laLondonaKonferenco.
3° Ke la propagando estu tre aktiva ĉe la societoj de helpoj por la militvunditoj, kaj ke la Esperantistoj ĉiunaciaj, anoj de la Ruĝa Kruco : kuracistoj,
hirurgiistoj, farmaciistoj, militistoj êiurangaj, klopodu kiel eble plej multe por organizi paroladoju
kaj kursojn pri Esperanto.

8ravega alvoko.
La Grupo de Boulogne s; Mer dissendis la jenan
cirkuleron :
Por helpi 1' akcepton de la leĝo kiu baldaŭ estos
diskutata en la F'ranca I'arlamento por permesi
l' instruon de Esperanto en ĉiuj francaj lernejoj,
kaj por montri ke Esperanto ne estas malamiko de
la naciaj lingvoj sed ke, kontraŭe, ĝi povas helpi
ĉiujn, S ro P. Boulet, lion. Sekr. de la grupoj de
Boulogne kaj Rouen, verkis gramatikon por lerni
la francan lingvon per Esperanto. Sr° Boirac, rektoro de Dijon, Prezidanto de la Lingva Komitato,

skribis l' antaŭparolon tio estas la plej bona
rekomendo.
Sed antaŭ ol presigi la verkon oni dezirus esti
certa ke la vendo estos sufiĉa por pagi la elspezojn.
Ni do sendas energian a vokon al ĉiuj Esperantistoj por ke ili helpu l' eldonon de « Franca Gram
atiko », tuj skribante al S T° Paul Boulet 80, Bard d re
Frince Albert, Boulogne s;illcr, ke ili promesas aĉeti
ekzcmpleron— Oni sendos fr. 1,50 tuj post la ricevo
de la libro. — La 500 unuaj aĉetantoj ricevos donace
la kongresan libron por 1905. Oni bonvolu skribi
tre legeble la adresojn.
Ni plene konfidas je la helpo de la Esperantistoj
kaj ilin tre dankas antaŭe.
A. MICNAux

Esperantistaj Konsuloj.

;

Prezidanto de la Boulogne a Grupo.

Tutmonda Labora Societo.
Estimata Samideano kaj Direktoro,
Mi havas la IVezuron informi vin pri la fondo en
I'arizo de « Tutmonda Labora Societo » » (Amika
[Tnuiĝo de l'Esperantistaj Geoficistoj kaj Gelaboristoj).
Tiu societo estas tute internacia.
(si celas :
10 Disvastigi Esperanton inter ĉiuj gedungitoj.
2 Unuigi la esperantistajn gesalajrulojn por pli faciligi la rilatojn inter geoficistoj kaj gelaboristoj
el simila ofico aŭ okupado, kaj per tio havigi sen page al ili ĉiujn sciigojn utilajnau necesajn rilatan
tajn iliajn profesiojn.
3° Havigi oficojn aŭ laboron al la senlaboraj anoj,
. en komerco aü industrio, ĉu en administracioj.
Cu
40 Ricevi de komercaj firrnoj rabatojn specialajn
por la Societanoj.
Ĉefaj kondiĉoj por farik- i ano de l'Asocio :
10 Esti laboristo aŭ oficisto, almenaŭ 16-jara.
2° Pagi enskriban pagon po unu franko (unufoje
pagota).
30 Pagi monatan kotizajon po 0,50 t. e. fr. 6,C0 po
jaro.
Citi ajn persono aŭ Societo povas aliĝi al la Societo kiel honora membro, pagante fr. 20 jare aŭ
fr. 250 unufoje pagotajn.
'i'iuokaze, tiuj aliĝintoj estos nomataj ĉiamaj hon oraj membroj
Ankaŭ ĉiuj donacoj, eĉ la plej malgrandaj estos
ĉiam dankeme akceptataj.
La Societo havos ĉiunmonatan revueton senpage
ricevotan cie ĉiu partoprenanta aït honora membro.
La Komitato konsistas el :
Prezidanto : S° F`. Stoeckel ;
Vic-Prezidanto : S° H. Van Dyck (Holando) ;
Sekretario : S° P. Blaise (I3elgo) ;
Sub-Sekretariino : S 111 ° S. Cerf ;
Kasisto : S° H. Denis ;
Bibliotekisto : S° L. Carlos (Piemontano).
I3. Huchon kaj A. Sizler ; S°i G.
Membroj :
Blaise, (I3elgo), H. Mailhet, Moury kaj E. Stoeckel.
l'or ĉiuj sciigoj sinturni al la Sekretario, 4, rue
Bourg-Tibourg, Paris (Ive),
Esperante, Estimata Sinjoro, ke vi bonvolos sciigi
viajn legantojn pri nia Societo, je la nomo de l' komitato, mi vin antaŭe dank os.
Kun kora saluto,
Sindone via
I'. BLAISE.
-
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Konstanta Komitato de la Kongresoj de Esperanto
la CIRKULERO
Pri la fondo de Esperantistaj Konsulejoj.
Multaj Esperantistoj faris proponojn aŭ petis
sciigojn, ĉu en gazetoj, ĉu skribante al la Centra
►lice1o, pri la fondo de Esperantistaj Konsulejoj,
konsilita de la 2a Kongreso.
Ni kredas do utile ne atendi la eldonon de l' Oficiala Protokolaro, nuntempe en preparo, por konigi
al vi la nunan staton de la demando.
Tiu demando estis prezentata al la Kongreso per
raporto de 1' Organiza Komitato, kies teksto estas
aldonita al tin ĉi cirkulero. (1)
Jen, aliflanke, resumo de la Protokolaro, rilate al
kiu diskutado :

« La Kongreso unuvoĉe aprobis la konkludojn de
la raporto, kaj diskutadis pri la vortoj : « Konsulo »
kaj « Konsulejo ». Ĉar, en kelkaj landoj, la uzo de la
vorto « Konsulo » povas esti malpermesata, la Kongreso, akceptante oficiale la vortojn « Konsulo »
aj « Konsulejo », konsilas al la personoj, kiuj ne
p ovos uzi tiun vortojn, ke ili uzu aliajn, kaj prefere
«Esperantista Ag entejo» kaj Esperantista Agento ».
Kiel vi rimarkos, la Kongreso kontentiĝis aprobante la principon proponitan de l'Organiza Komitato, ke la fondo de konsulejoj estas loka afero, sed
ke, por pligrandigi ilian aütoritaton, estas rekomen(linde ke ili estu kreataj de la esperantistaj Societoj
:ili Grupoj : memkompreneble estas ke Konsulejo,
kies ŝildo portos la surskribon « Esperantista Konsulejo de la Societo . de.... », ĝuos pli grandon esti
mon, ol alia.
Sed ni devas atentigi vin pri tio, ke la Centra
Oficejo kaj la Organiza Komitato havas nenian
rajton por elekti Konsulojn, kaj ke tiaj proponoj
ne devas esti direktataj al ili, kiel oni jam faris
inalprave.
Rilate al tiu afero, la Centra Oficejo povas nur
ludi la — cetere tre utilan — rolon, kiun difinas ĝia
titolo ment, t. e. alcentrigi la sciigojn pri konsulejoj
regule fonditaj laŭ la deziro de la Esperantistaro.
Tio efektiviĝos per la publikigo de la dua eldono
de l' Esperantista Societaro, kiu aperos ĉirkaŭ la
fino de januaro (la unua eldono, prokrastita pro la
Kongreso kaj pro la neeviteblaj malfacilajoj de l'
komenco de tia entrepreno, estos baldaŭ sendata
al vi, kiel specimeno.)
Ni petas do insiste ĉiujn societojn kiuj fondos
konsulejojn, aŭ ĉiujn konsulejojn kiuj naskikos propramove, ke ili bonvolu informi, kiel eble plej baldaŭ post la organizo, la Centran Oficejon.

k
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En la.nomo de la Konstanta Komitato de la Kongresoj de Esperanto.
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La kenerala sekretario :

BF3LGUJO.
Atendante ke la belgaj grupoj estos konigintaj
siajn konsulojn, ni donas jene la adresojn de tiuj, al
kiuj oni povas sin turni.
Ni rememorigas al legantoj, ĉu belgaj ĉu fremdaj,
ke ĉiu demandanto bezonas aldoni poŝtmarkon por
la respondo, kiam li skribas al iu ajn konsulo aŭ
grupa sekretario.
Se ne, li riskas ke lia letero eniros la paperkorbon.
Dezirinda estas ke ĉiuj kunfratoj publikigu similan
rimarkon.
En Antverpeno (Anvers) :
So Champy, inkeniero, 21, longue rue d'Hérenthals ;
So Leclercq, doktoro, 11, Avenue de l'Industrie.
En Andenne :
S° Melin, doktoro, 24, Grand' Rue.
En Bruĝgo (Bruges) :
So Lekeu, 59, rue des Bouchers.
En Bruselo (Bruxelles) :
S° Blanjean, 83, rue du Collège, en Ixelles (apud
Bruselo);
S° Béro, 139, rue Stéphanie, en Laeken (apud
Bruselo).
Iin D ufel :
S° Ed. Van Uytven, greffier de la Justice de Paix,
En Huy:
So \Vilrnet, 43, rue du Marché.
En Spa :
S° Grosjean, eks-profesoro.
hn Lieg o (Liége) :
So Sloutzky, 24, rue d'Omalius.
-

En Mefileno (Malines) :
So Van Peteghenr, rue Notre Dame.
En Verviers :
S° Harold Palmer, profesoro, '^O Place Verte.
En Namur :
S° Verbeken, 21, rue du Collège.
,

Jen estas la nomoj jam konigitaj pri diversaj
Konsuloj en :

FRANCUJO.
Charenton.
Lyon.

-

Reims.

GASTON MOCH.

(1) Ni jam publikigis la ĉefajn partoj de tiu raporto en no 49
de 1elga Sonorilo, p. 6-7.

-

So Cuzon, 52, rue de Paris.

S° Servet, 47, rue Garibaldi ;
S° Daudin, 107, rue 'Tronchet;
S° Vincent, 3, rue Paul Bert ;
S° Pouchet, 7, rue de la Martinière.

-

S"'° Gérard-Glatigny, 2, rue Ponsardin ;
S° Dubois, eks-notario,14, rue de I,ibergier;
So G rouselle, 35, rue des Consuls.
SVISUJO.

Zürich.

-

So \Valtisbühl, 46, Bahnhofstrasse.
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C&perant/sia 9zctaro
I)um la lastaj monatoj, naskiĝis diversaj novaj
kunfratoj, kiujn ni jen citas :

Idealo. (Direktoro : D° Vitan_;elo Nalli -/95, Corso
,

('alata fimi, Palermo — ITALuJo). Monata. Abonprezo :
3 fr. Redaktata tute Esperante; organo de la
« Sicilia Pederacio Esperanta », kaj de l' internacia

societo « La Fasko ».
Ni deziras longan vivon al nia nova itala kunfrato;
sed ni trovas bedaŭrinda ke ĝi ne enhavas itallingvan fakon, por la propagando farota en sia
lando.

Pola Esperantisto. (Redakcio kaj Ad,ninistracio :
Ossolinskich, 13, en Lvovo , Aŭs-rRUJo). Dumonata.
Abonprezo: fr. 2,50. Redaktata pole kaj Esperante;
organo de societo « Esperanto » en Lvovo.

Foto Revuo. (Administranto : Ch. Mendel, 1.18, rue
d'Assas, Paris). Monata. Abonprezo : 5 fr. Esperante
-

kaj france.
Gia redaktoro estas S° Charles Verax, kiu estas,
laŭ nia opinio, titi kiu jam verkis multajn teknikajn
artikolojn pri fotografio en Scienca Revuo, sub la
nomo Karto Verks.
La nova revuo estas teknika ; ĉar êiuj artikoloj
estas dulingvaj, ĝi taŭgas por esperantistaj fotografistoj, kaj ankaŭ por neesperantistaj.
i *
Antaŭ kelkaj tagoj, ni ricevis du gazetojn kies
apero estas, laŭ nia opinio, pli grava ol ĉio alia
okazinta tiun ĉi jaron :
:

L'Amerika Esperantisto, en Oklahoma City, U. S.A.,
monata. Abonprezo : 5fr.
Ni ricevis la 1 a" n f11 kiu enhavas anglan alparolon,

la esp. gramatikon, du-lingvajn ekzercojn, mallongan
vortaron anglan-esp.

La Japana Esperantisto, oficiala organo de la

« Japana Esperantista Asocio « Adreso : 1" 3 ĉ onie,
Jurakĉo, Kozimacik. Tokio.

(Ni petas ke nia kunfrato bonvolu konigi sian
abonprezon laŭ internacia konata mono : frankoj
kaj centimoj).
Ni ricevis nur la 2£111 n O" , kiu prezentas sin tre
bone : sur la la paĝo estas grupa portreto, ŝajne
farita en Boulogne, montranta interalie, De" Zamenhof ; sur la 4.1 pago, portreto de K° Pollen;
proksimume du paĝojn da esperanta teksto, kelkajn
frazojn por interparolado, redaktatajn Esperante,
angle kaj... japane. Naŭ paĝoj estas okupataj de
japana teksto, per japanaj literoj, kompreneble, el
kiuj ni komprenas nenion.
El tiu gazeto ni sciiĝas ke la Japana Esp. Asocio
enhavas 400 klubanojn, ke tin nombro grandiĝas daŭre, kaj ke en sia esperanta somerlernejo,
S° Gauntlett havas 200 lernantojn. Oni antai'ividas
grandan estonton por Esperanto en Japanujo.
Al ambaŭ novaj kunbatalantoj ni bondeziras
grandan sukceson. Ilia naskiĝo jani montras ke la
esperantista movado estas grava en iliaj landoj ;
niaj novaj kunfratoj ja helpos antaüeniron pli
rapidan.

La Revue des Nations. (Re.lakcio kaj Administracio: 56, Rue Arutand-Carrel, Rouen). Monate. Abonprezo: 6 fr. Ĉi estas nova literatura revuo, redak-
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liet Esporanto te ontwerpen,

.

tata france kaj Esperante; pritraktas literaturajn,
turismajn, morajn, komercajn, k. c., temojn ; enhavas
belajn ilustrajojn ; celas eldoniĝi en aliaj landoj,
uzante Iisperanton kaj la nacian lingvon de tiuj
landoj. Dezirante bonan sukceson al la sindonemaj
eldonantoj de tiu nova revuo, kiu certe havas elegantan eksteron kaj tre zorgitan enhavon, ni tamen
demandas nin ĉu ĝia apero estis vere necesa aŭ
dezirinda, ĉu ĝi, mnlfacile batalonte por si mem, ne
igos ankorai"i pli malfacila la penadon de la aliaj
jam ekzistantaj revuoj. La iniciatemaj sed eble
senspertaj eldonantoj baldaŭ ekkonos, bedaŭrinde,
kiom malvolonte eĉ la plej fervoraj Esperantistoj
oferas iom da mono por subteni la gazetaron, kies
ekzisto estas tamen tute necesa por la sukceso de
nia afero.

Octoberpraatje

La Revuo. (Monata literatura gazeto, ĉe librejo
Hachette, 79, Boulevard S t Germain,' Paris.) Abonprezo : 7 fr. en Belgujo.
-

Tiu ĉi nova revuo, tute Esperante redaktata,
tiras sian gravecon el la kunlaborado de nia majstro,
D° Zamenhof; ĝia plano estas : literaturo, poezio,
teatro, historio, geographio, k. c.
Tiu programo estas ja sufiĉe ampleksa. Sed, pri
tiu nova kunfrato same kiel pri la antaŭa, ni povas
demandi nin ĉu la nuna stato de nia afero postulas
(aŭ nur pravigas) tiom da literaturaj gazetoj, kaj C u
ili povas vere utili la Ieneralan propagandon.
Ni memoras la artikolon kiun S° Bord publikigis
en julia no de L'Espérantiste pri la trograndigo de
la esperantista gazetaro. Kaj ni demandas jene:
Cu la iniciatoroj de la nova Revuo ne povis
alvarbi la kunlaboron de nia majstro al iu el la jam
ekzistantaj gazetoj: ĉu Lingvo lnternacia, ĉu Tra la

Mondo?

Jam malfaciliĝas la vivo de kelkaj naciaj (tiom
necesaj) gazetoj, kiun ne povas plibonigi la apero
de novaj :
La Alĝeria Stelo, antaïi unu monato, anoncis sian
malaperon, pro manko da abonantoj.
Kelkaj aliaj kunfratetoj tiom malfruas, ke oni
timas pri sama sorto. Ĉio tio malhelpas la fidon de
l' samideanoj pri la nove aperantaj gazetoj, kiel
diras tre ĝuste S° Bord.

El Danujo.
El Danujo ni ricevis bonajn novaĵojn :

La tuta unua eldono de 1' lernolibro de S° SkeelGidrling estas tute elĉerpita, post nnr 5 monatoj da
disvendo. Preskaïi êiuj (3000) ekzempleroj de la
2a eldono estas antaŭmenditaj.
Jen estas bela sukceso por la afitoro, sanie kiel
por la eldonintoj, S''.i A. Hitst & Siins, kaj ankaŭ,
kompreneble, por nia afero mem.
S° L. Th. Svane, fervoja oficisto. donas esperantan kurson en Kopenhago, al 2I el siaj kolegoj.
Jam de kelkaj monatoj ni ne priparolis la esperantistajn gazetojn.
Tion okazig is la troeco de niaj diversaj laboroj,
kiuj deprenis pli ol nian liberan tempon.
Ni petas senkulpigon de êiuj : legantoj kaj kun
fratoj. Pro baldaŭa reorganizo de nia estraro,
J. Coox.
tin malbonaĵeto tuj malaperos.

-

PC heerlijke nazomer heeft ons zijn laatsten
groet toegestuurd en daarmee zijn allen, die het
.+ hoorre jaargetijde wijd en zijd had verspreid, in
Muntte haardsteden terug. Na de aanlachende, zonh 4 e dagen gesleten op de heide, in het bergland of
•a$ zee werden van lieverlede de gewone bezighr dleti Hernomen ; men is met verjongden moed
M citer aan het werk getogen en 's avonds, na volWadden arbeid, smaakt men opnieuw het zoete
g^tnoegen verstrooiing en afwisseling te vinden,
het zij in den gezelligen huiskring ofwel in den
'antitang met ouwe, trouwe vrienden.
Vti indien in de Lente de boomen uitbotten en
h1tnt•iv il en de vogels zich terug in onze streken
verzamelen, dan dagen in het Najaar de Esperantioten weer op, die elkander terugvinden om moedig
. b ' hand aan 't werk te slaan en duchtig te ijveren
voor zelfvolmaking en propaganda.

**
Zoo ten injuste gebeurt het in onze goede stad
Ant werpen.Een bevriende hand heeft in het huidige
namanier der Belga Sonorilo een uitvoerig relaas
geschreven van het schitterend feest, dat door de
zorgen der Antwerpsche groep op 13° October in
het Koninklijk Atheneum werd ingericht. Mijn
inzicht is dan ook niet in nieuwe bijzonderheden
daarover te treden; laat ik slechts zeggen, dat de
ruime zaal nooit een zoo talrijk als uitgelezen
publiek vereenigd zag als op dien dag, en dat het
onmogelijk is een denkbeeld te geven van de
geestdrift der talrijke aanhoorders
meer dan
600! —; zooveel aanwezigen, zooveel overtuigden.
Aan den talentvollen spreker, onzen vriend den
heer advocaat Michaux van Boulogne a Z, viel de
ttchitterendste bijval ten deel ; bijval, waarover
de. Antwerpsche Esperantisten hoogst gelukkig zijn,
en de redenaar recht fier mag wezen. Het publiek
wns biet minder ingenomen met de goedgekozene
en opperbest vertolkte muziek- en declamatiestukken die ten gehoore werden gebracht, een rechtKtrceksche voorstelling, een feitelijk bewijs der
sierlijkheid, der welluidendheid van ons geliefde
Esperanto.
Voorwaar ! een schoone dag voor het Antwerpsch
esperantism. Des anderen daags schreef de Antwerpsche dagbladpers eenstemmig de vleiendste
lofartikels over ons feest, over ons werk, over ons
doel. Het publiek sprak over ons met de levendigste
belangstelling en — meer dan 100 nieuwe bijtrecliugen kwamen ons toe, zoo dat het getal onzer
leden thans tot 325 is gestegen.
—

De A. G. E. mag wel tot voorbeeld strekken aan
zustervereeiiigingen in andere steden, die door min
goed begrepen inrichting en werkwijze, ook minder
goede uitslagen inoogsten.
De groep heeft altijd hare werkzaamheden hoog
opgenomen, en zich steeds voorgedaan niet een
welbegrepene waardigheid, die van den beginne
af de onderneming moest doen aanzien als zeer
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ernstig en belangwekkend. Zij heeft haren zetel
genomen in een der schoonste koffiehuizen der
stad en stelt niet fierheid haar wapenschild aan
het ruime balkon ten toon ; bij plechtige gelegenheden laat men de Esperantische vlag wapperen.
Het bestuur is samengesteld uit personen niet
zekeren naam en aanzien in de Antwerpsche
wereld, die door hunne betrekkingen het Esperanto
kunnen verdedigen en aanbevelen in de hoogere
kringen, vanwaar dan ook het goede voorbeeld op
de minderen moet nederdalen. Het lidmaatschap is
niet kosteloos ; de deelnemers betalen een jaarlijksche bijdrage van minstens vier franken en zijn
allen inschrijvers op de Belga Sonorilo. Vele ontvangen daarbij nog andere Esperantische bladen. De
groep zelf is ingeschreven op een twintigtal h;sperantische tijdschriften en bezit eene bibliotheek
van naeer dan 250 boekwerken en brochuren, in of
over het Esperanto, — het alles ter beschikking
der leden.
*
De leergangen, voor het eerst in 1903 ingericht,
werden van jaar tot jaar met een steeds toenemend
goed gevolg gegeven, zoodat weldra een aanzienlijke, blijvende kern van degelijke, bekwame Esperantisten werd gevormd. Ten bate dezer meer gevorderden richtte het bestuur der groep wekelijksche zittingen van voortvorming in, die druk
bijgewoond worden en waar uitsluitend Esperanto
gesproken wordt. Het gaat er op die bijeenkomsten
recht gezellig toe, want hoewel onder de aanwezigen de meest uiteenloopende godsdienstige, wijsgeerige en politieke denkwijzen vertegenwoordigd
zijn, wordt alle gesprek over persoonlijke gezindheden vermeden en heerscht er de broederlijkste
vriendschap en verdraagzaamheid.
Reeds vroeger had het bijzonder initiatief voorzien in de inrichting van volmakingsvereenigingen
in zake van Esperanto, en zulks door de stichting
van de « Gasttablo », waarover in de Belga Sonorilo
wel eens werd gesproken. Deze Gasttablo blijft bestaan, en men zal eerlang nieuwe filialen, in andere
kwartieren der stad zien oprijzen. Een verblijdend
teeken is het ook te zien, hoe in Antwerpen het
schoone geslacht vuur vat voor het Esperanto :
niet zelden ontmoet men in de stad damen en juf
vrouwen die fier de groene ster als juweel op het
keurslijf dragen, zich levendig voor het Esperanto
opwinden en erover redeneergin in familievereenigingen, kransjes en live o'clocks.

-

**
Op stoffelijk gebied heeft de Antwerpsche groep
niet minder verheugende uitslagen bereikt.
Zij is er in gelukt de stedelijke overheid gunstig
voer het Esperanto te stemmen, in zooverre dat
haar bereidwillig door de stad schoolmeubels in
bruikleen verleend werden tot het geven van den
leergang voor heeren in de « Taverne Royale, » -dat de kursus voor damen het kosteloos gebruik verkregen heeft van een lokaal in de middelbare meisjesschool der Eikenstraat, — dat lessen van Esperanto mogen gegeven worden in de lagere hoofdschool n° 2 en — dat een jaarlijksch hulpgeld van
3(X) frank voor onze onderneming werd gestemd.
Zeker is dat alles de triomf onzer zaak nog niet,

3R
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maar deze verschijnselen toonen aan, (Lit de overwinning in het verschiet ligt. Om deze te behalen
moeten groepen het gansche land door oprijzen.
Deze groepen moeten hunne werking ernstig opnemen en onverdroten doordrijven, opdat de belangstelling van het groot publiek moge opgewekt

f

\v orulut,. De beweging moet geleid en gesteund
worden door personen van overtuiging en toewijding, die hart voor de goede zaak hebben, die met
geestdrift en wilskracht bezield zijn, die zich niet
laten ontmoedigen en vooral -- niet loslaten.
AMATL'S.

DERNIÈRE HEURE.

LAS'T—HORE.

Voici quelques nouvel'es qui nous parviennent
au moment de mettre sous presse c t que, pour cette
raison, nous publions en dehors de notre chronique
belge :
Le Commandant Lemaire a donné ces jours derniers les conférences suivantes :
le 18 Octobre, au groupe L'Avenir, L sole n° 13,
Bruxelles ;
à la Ligue féministe belge, Hôtel
le 29
d°
Ravenstein ;
le 2 Novembre, dans les salons de Madame Errera,
Bruxelles ;
à l'Hôtel-de-Ville de Bruges.
d"
le 5
11 dónnera d'autre part les conférences suivantes:
le 14 Novembre, à la Société d'Etudes Co'!oniales,
à Namur ;
à la hédération post-scolaire,
d°
le 15
à St Gilles ;
le 16
d°
à La Semante, groupe de Laeken;
au Cercle d'enseignement, à
d°
le 18
Dour (Borinage);
à l'Universit é popu aire, à St Josse;
do
le 19
2e conférence à la Ligue fémid°
le 20
niste belge ;
à l'Université populaire de
d°
le 30
Cureghem ;
le 3 Décembre, à l'Université populaire d'F tter-•
beek ;
à l'Université de Liége ;
do
le 7
d°
à Arlon.
le 23
Toutes ces conférences seront consacrées à
l'Esperanto; la 2hambre de Commerce de Bruxelles
(Union Syndicale) et l'Ecole Supérieure de Commerce d'Anvers ont également demandé des conférences dont la date n'est pas encore fixée.
Le Commandant Lemaire a été invité, en outre,
à donner une conférence au sujet du Congo à
Boulogne-sur-Mer. Il se rendra le 9 Décembre dans
cet important centre espérantiste.

Jen kelkaj novajoj kiujn ni ricevis êe 1' momento
de eupresig o, kaj k ujn ni pro tio publikigas ekster
nia belga kroniko :
Komanlanto Lemaire faris dum la lastaj tagoj
la jenajn paroladojn :

Par le programme ci-dessus, on peut voir que
notre ami se dépense sans compter, pour le succès
de la bonne cause.
Nous voulons espérer que nos divers groupes
belges sauront profiter de l'impression produite par
toutes ces conférences pour au` menter sérieusement le nombre de leurs membres. Ils montreront
ainsi à notre énergique propagandiste qu'ils savent
reconnaître la valeur de ses efforts et en tirer parti.
Ils prouverons par la même occas'on combien est
vaine l'opposition faite à notre idée par certains
esprits étroits, par certain académicien souffrant
d'un discours rentré, voire même par ceux qui nous
accusent - combien sottement — de vouloir détruire les langues nationales.
J. Coox.
Obstine, antaŭen !

la 188" cle Oktobro, ĉe la grupo L'.l venir, lernejo
n° 13", en Bruselo ;
ĉe la Belga Virina Ligo, Hotel'
la 29 81. »
Ravenstein ;
la 2"" de Novembro, en la salonoj de Si"° Errera,
en Bruselo ;
en la Komunumestrarejo de
la 5 31»
Bruĝo.
Li ankaŭ faros la jenajn paroladojn :
Novembro, ĉe la Societo de koloniaj
studoj, en Namur ;
êe la post-lernada Federacio,
la 15a"
»
en St Gilles ;
ĉe I.a s emanto, grupo de
la 16A 1»
Laeken ;
êe la Instruada Klubo,en Dour ;
la 1 i "
»
êe la Popola Universitato, en
la 19 1 °
»
St Josse ;
la 20f1"
»
2fL parolado ĉe la Belga Virina
Ligo ;
ĉe la Popola Universitato, en
la 30"
»
Cureghem ;
la 3"" de Decembro, êe la Popola Universitato, eri
Etterbeek ;
êe la Universitato en Lieĝo ;
la 7 80»
en Arlon.
la 23 8 "
»
la 14a"

Tiuj par9ladoj estas ditinitaj por Esperanto ; la
Komerca Cambro de Bruselo (Sindikata Unuiĝo)
kaj la Supera Komerca Lernejo de Antverpeno
petis ankaŭ paroladojn kies dato ne estas difinita.
Komandanto Lemaire estas ankaŭ invitita fari
paroladon, pri Kongolando, en Boulogne-a.Maro,
Li tien iros la 9" de Decembro.
Laŭ tiu programo, oni povas konstati ke nia amiko oferas sin seninezure, por sukcesigi nian aferon.
Ni esperas ke niaj diversaj belgaj grupoj uzos la
impreson kiun produktos tiun aron da paroladoj,
por multe pliigi la nombron de siaj membroj. Tiamaniere ili montros al nia energia propagandisto
ke ili komprenas la valoron de liaj klopodoj, por el
ili ĉerpi profiton.
Ili pruvos samtempe kiom vana estas la kontraŭstaro, farata al nia ideo, de kelkaj mallarĝaj spiritoj, de iu akademiano malkontenta pro neelirinta
parolado, eĉ de tiuj kiuj disdiras - kiom malsaĝe
— ke ni intencas malaperini la naciajn lingvojn.

Obstine, antaŭen
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J. Coox.

Cii malfermo de la vinfra sezono
en anfverpeno.
Kiel kutime, la vintra sezono malfermiĝis, en

lvi rpeno, per eksterordinara kunveno. Tiun ĉi
n, la senlacaj propagandistoj faris pli ol tio kio
Ht estas organizita en tiu ĉi urbo.
I,n vesperkunveno okazis la 13"" de Oktobro,
u In festa êambrego de la Reĝa Ateneo, je la
I:' Boro vespere. Malgraŭ tre malbona vetero,
personoj respondis al la invito, kaj ni rekonis
tt tiro multajn eminentulojn de la profesoraro,
ltt militistaro kaj de la komercistaro antverpena,
aj ankaŭ kelkajn membrojn de la grupo de I3ruselo.
't^ttt « solena mar ŝ o » ludita majstre de nia bone
fa rtu samideano DS° WVillemVan der Biest,ni aŭdis
La una Vidvino » 'n, romanco, « Restu fiera »,
auto por tenoro, « La 3,Terlonesto », poezio, kaj
Kanto de printempo » por du virinvoĉoj. Ĉiu el la
t linioj ricevis bonan kolekton da aplaŭdoj, tiom
bona kantado aŭ dirado kiom pro la beleco
!tt clektitaj verkoj, kaj la bonsoneco de nia kara
xvo, kiu êarmis ĉies orelojn.
]'oat titi muzika parto, Sinjoro Michaux aperis
r la scenejo. Advokato, Prezidanto de 1' Grupo
berantista de Boulogne-s/M. kaj organizinto de
p I" Kongreso de la Esperantistoj, S° Michaux, kies
un%'inkanta parolo aŭdiĝis multfoje en la francaj
t hoj, ne estas nekonatulo pur multaj el ni, kiuj
%Vis la grandan plezuron renkonti lin en Boulogne
tt (ii Genevo, dum la 2a Kongreso, en Aŭgusto lasta.
rakontis la devenori de Esperanto, la unuajn
rujn de Zamenhof, en la lernejo de Bielostoko,
ie l.t lernantoj parolis kvar malsamajn lingvojn
nj iitit age disputadis pro tio ke ili ne sin reciproke
tprenis ; la ideon de Zamenhof fari internacian
Avon, kiel li komencis, kiel li sukcesis.
1,1 parolis al ni pri la aliaj kleruloj kiuj serĉis la
Avon de tin problemo de la lingvo internacia, kaj
ri la konkludo de êiuj ke, nek vivanta lingvo, nek
tttortinta lingvo enhavas la necesajn kvalitojn, t.c.
Mintpitt belsona, facile lernebla kaj akirebla de êiuj
rttezinstruaj hontoj, por ke oni elektu ĝin kiel internurt;tt i lingvon.
Antaŭ aŭdantaro iniregigita, li klarigis la kelkajn
regulojn de l' gramatiko, donis kelkajn ekzemplojn,
koniparante senĉese la logikajn regulojn de Esperanto kaj la nelogikajn regulojn de niaj lingvoj.
I^ iani 1i frue par olis en Esperanto, oni povas diri ke
ne unu ĉeestanto en la ĉambrcgo ne komprenis lin.
konkludis dirante, laŭ nia bela nacia devizo,
ke t'nuiĝo donas Fortecon. Izola Esperantisto ne
ricevas novaĴojn de la aliaj pioniroj, pensas ke
nenio antaŭeniras kaj baldaŭ forlasas sian laboron,
tiam grupigitaj samideanoj ricevas novaĵojn el ĉiuj
landoj, legas la revuojn kolekte aĉetitajn, kaj donas
al la ideo de Esperanto pli da potenceco kaj pli da

ti
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It)rteco.

Dua muzika parto finigis la kunvenon, kaj konttistis el : « La Skeldo » por tenoro, « Nokta kvieto »
por du virinvoĉoj, « Arnkanto », romanco, kaj « Gis
Ia revido », poezio.
Dankojn korajn al tiuj sindonemaj geartistoj,
.S'""i Joris, Payot kaj Claessens, Fraŭlino Vernay
kaj S° Selens, neforgesante nian pianiston-akom; ananton Se" Willetn Van der Biest.

Post la kunveno, kvardeko da Esperantistoj kunvenis ĉe la Hotelo Stein, kie oni konatiĝis kun
Gesinjoroj Ansel, el Boulogne, kiuj faris edzecan
vojaĝon Tie, oni babiladis kaj oni kantis en Esperanto ĝis ... tre malfrua horo. C'EEsTANTo.

Belga Ligo Esperaiitista.
Novaj dele,i; itoj. La grupo de Huy delegis al la
Komitato de la Ligo Sr°" G. Wilmet ; la Grupo de
Verviers, kies membroj superis la nombron 75,
elektis kiel duan delegiton S'°" H. E. Palmer; la
Antverpena Grupo, ;nstataïtigis Sr°" I,. Jamin, kin
transloĝis al Bruselo, per Sr° Kolonelo Vermeulen.
Kunvevo de la Koirtrtato. La lan de Novembro kunvenis ĉe Sr° Kornt° Lemaire, en Bruselo, je la 10"
matene, la membroj de la Komitato. Ceestis Sr°
Komandanto Ch. Lemaire, prezidanto, Fin° E. Lecointe, S°i L. Blanjean, J. Coox, administracia sekretario, J. Jamin, L. Jamin, E. Mathieu, H. E. Palmer,
A. Van der Biest, G. Wilmet, kaj Dr° M. Seynaeve,
ĝ cnerala sekretario. S r° A. J. Witteryck, el Bruĝo,
ankaŭ ĉeestis. S°i Dr° Van Melckebeke kaj Kolonelo
rmeulen senkulpigis sin.
1) La prezidanto legis la lastan rondirantan
leteron, en kiu estis pritraktitaj diversaj administraciaj aferoj ; en ĝi ankaŭ la kenerala sekretario,
Dr° M. Seynaeve, konigis al siaj kolegoj ke, pro
troeco da profesiaj laboroj, li ne povos plu plenumi
tiun funkcion. Post dankado de la prezidanto al la
eksiĝanto pro la faritaj servoj, oni decidis elekti
tre baldaii la novan sekretarion.
2) Agado propaganda en b'elgujo. La prezidanto
konigas diversajn tre gravajn sciigojn kaj proponas
ke, por plirapidigi la enkondukon de Esperanto
en la instruadon, oni faru ĝeneralan petskribadon
al la regtiestraro, laŭ nova originala plano : êiu liga
grupo kolektos en granda kajero la aliĝojn de la
Esperantistoj, farotajn jene : êiu Esperantisto skribos sur unu flanko kelkajn liniojn en Esperanto, kaj
sur la alia la tradukon en franca aû flandra lingvo.
3) tianĝoj al. la Organo de la Ligo. Sr° Kointo
Lemaire konigas al la Komitato ke, kiel eble plej
baldaŭ li prenos mem sur sin la direktadon de la
organo oficiala de la Ligo : « La Belga .Sonorilo ».
Samtempe li alportos tre gravajn ŝanĝojn al la ĵurnalo : ĝi aperos dufoje en ĉiu monato, pritraktos
nur Esperantajn aŭ Esperantismajn temojn kaj tre
detale raportos precipe pri la tuta ĉiuspeca gazetaro ; êiu numero enhavos apartan folion en Esperanto, uze blaii por la ne-esperantista gazetaro
kaj presotan per senakcentaj literoj ; êiu grupo
kunlaboros regule al la ĵurnalo, per artikoloj kiuj
tre detale konigos ĉiujn farojn de la propagando
ĉit{ grupo havos, per ilin plenigi, unu aŭ du foliojn
de la ĵurnalo ; plie, êiu artikolojn estos trilingvaj.
Per tiaj :inkoj kaj ankaŭ per la graveco de la
fundaj ling vaj artikoloj, kiuj estos publikigataj, la
ĵurnalo fariĝos potenca batalema organo, kiun
verŝajne ŝatos tiel la nebe:gaj kiel la belgaj Esperantistoj. La abonprezo evidente plialtiĝos, sed nur
post la jena jaro.
Post longa kaj interesa interparolado, la komitatanoj disiĝis je la 7" vespere.
La eks-sekretario kenerala,
Dr° 141. SEYNAI;VE.
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dáeigá JCroîziko.

— Komandanto Lemaire donis, al la Populara Universitato en St. Gilles
la 13 °° de Oktobro, kaj la jaŭdon 18an sekvantan en la Klubo « L'Avenir », interesajn paroladojn pri la lingvo.
Tiuj du kunvenoj kolektis multajn aŭskultantojn kaj la Komandanto Lemaire
rikoltis grandan sukceson kaj novajn varbitojn.
— En Lakeno, Sro L. Blanjean, donas kurson ĉiuvendredo je la 8a vespere.
Oni anoncas ankaŭ kurson en St.Gilles,por sinjorinoj, ĉiun merkredon de la
4'h, je la 5'r.. . S'° Verbanck donas la vesperkurson por viroj.
— La belgaj gazetoj publikigis, duin la lastaj semajnoj, multegon da
artikoloj pri Esperanto. Granda parto da ili venas el la plumo de nia amiko
Kom° Lemaire, kiu dediĉas multe da tempo por la esperanta propagando.
La venontaj n°i de Belga Sonorilo enhavos pli detalan priparolon.
J. Coox,

Antverpeno. — La malfermo de la vintra sezono okazis la 13an de Oktobro,
kun helpo de S° 1'iichaux. Oni bonvolu legi la esperantan raporton de
Ĉ'.eeslanto, aŭ la flandran de Amatus.
— D° Broeckaert sciigis nin ke, post paroladeto farita êe la Mo ahoj
(Fratuloj) de la kristanaj lernejoj, oni petis ke li instruu al ili la lingvon. Ili
sekvas la kurson kun intereso, kaj, verajtie, ili baldaft instruos Esperas ton
al la infanoj de la lernejo.

Namur. De kelkaj monatoj ni havas tie sindonan propagandiston, ekster
kelkaj a'iaj kiuj, pro apartaj kaŭzoj, deziras konservi anonimecon.
S° Auguste Verbeken, alvarbinte kelkajn adeptojn, faris paroladeton ĉe la
« Asocio de l' lernintoj de la kristanaj lernejoj '•> antaŭ 120 aŭskultantoj.
Kurson oni tuj decidis organizi, kaj 30 personoj euskribis sin ĉe tiu momento.
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Huy.

La tiea grupo plene prosperas. (=i organizas ekspozicion da propagandiloj : libroj, gazetoj, cirkuleroj, k. e., kiu espereble altiros multe da
vizitantoj.
Ni donos detalojn en venonta n°.
-

La lundon 7a' 1 de Oktobro okazis la malfermo de la kurso de
Bruselo.
Esperanton en la multlingva klubo antaŭ tre bone elektita kaj tre atentema
anaro, en kiu la « bela sekso » rimarkiĝis multe.
Kvankam neniu avizo estis publikigita, la aüdantoj estis tiel multaj, ke la
salono estis tro malgranda.
'fiel la centra komitato de la poliglota klubo decidis ke por la venontaj lecionoj, ĝi prezentos je la dispono de la sekcio la grandan salonon de la
Ravenstein' Hotelo.
Post la kurso okazis kunveno de la esperantista sekcio de la Klubo. Sr"i
Blanjean, Jamin, kaj aliaj êeestantoj, partoprenintaj al la Kongreso de
Genevo, multe kaj longe parolis pri tiu grava kunveno kaj rilatis ankaŭ pri
agrablaj vojaĝaj memoraĵoj.
-

CHRONIQUE BELGE.

BELGISCHE KRONIJK.

Anvers. — L'ouverture de la saison d'hiver a eu lien le
13 Octobre clans la salle des fêtes de l'Athénée Royal, avec le
concours de M. Michaux, avocat, de Boulogne-sur-lier, qui,
devant plus (le 600 auditeurs, a exposé, avec la verve que nos
astis lui connaissent, le mécanisme si simple et si ingénieux (le
l'Esperatlto.
Nos collaborateurs Ceeslanlo et Arnalrts rendent compte de
cette soirée l'un en Esperanto, l'autre en flamand.

Antwerpen. .— De opening vars itel wintergetijde heelt den
1:;. Oc lober in de feestzaal vl a s het Koninklijk Atheneum plaids
gehad, asel de medewerking van den heer Michaux, advoc'(«i
le Boulogne ai:. Deze lied ' vv' r ))teer (tan 6011 aanhoorders urm t
zijne gekeilde welsprekendheid hel eennondig en vernir /lig
inechanismus nart hel Esperanto doen kennen.
Onze me(leiverker (:eestanto en (le ondergeleekende vertaler
genen over dozen /restavond verslag, de eens in Esperanto, rte
andere iii hel \"ederlandseh.
D h'roeckrrerl bericht ons dal rra eerre iloor'dl'aelii, die hij
.bij de Broeders der chr•islelijke scholen gehouden heeft, hij verzocht is geworden oenen (eergang in le richten, die met de
groolste belangstelling mord! gevolgd. Hel is waarschijnlijk, da!
;.erlang de la(rl aart de kinderen in de school :al kannen aangeleer(1 worden.

— Le I)t' I3roeckaert nous informe qu'après une causerie sur
l'Espéranto, faite chez les Frères (les Ecoles Chrétiennes, il a été
prié de donner it ceux-ci un cours, suivi avec le plus grand
intérêt. Il est probable que, sous peu, la langue pourra être enseignée aux enfants de l'école.

Namur. — Depuis quelques mois nous avons clans cette
ville un propagandiste dévoué, en dehors de quelques autres
qui, pour des motifs spéciaux, désirent garder l'anonymat.
M. Auguste Verbeken, après avoir recruté Un certatn nombre
d'adeptes, a fait une causerie à l'Association des Anciens
Eléves des Frères des Ecoles Chrétiennes, devant un auditoire
(le 120 personnes. Un cours a été aussitôt décidé, et 30 personnes se sont fait inscrire séance tenante.
Huy. Le groupe y est en pleine prospérité. il organise
une exposition d'objets de propagande : livres, journaux, circulaires, etc., qui promet d'attirer beaucoup de monde. Détails au
prochain nn.
--

Bruxelles.

Le Lundi 7 Octobre a eu lieu l'ouverture du
cours (i'Espc'ranto au Cercle Polyglotte, devant un auditoire
très-attentif. Les élèves étaient tellement nombreux, que la
salle habituellement réservée aux cours d'Espéranto s'est trouvée trop petite; aussi le Comité du Cercle a-t-il décidé (le mettre
à la disposition du groupe la grande salle de rilôtel l;avenstein.
—

.

-

Namen. — Scderl Benige nierander+ hekhert wij in deze stad
een ver'kleeftlen propagandist, h u ilen eenige andere, clic voor
bijzondere redenen, nerlartgen onbekend le blijven.
1)e heer A:igust Verbeken, na een zeker getal aanhangers le
hebben aangeworven, bref! Bene spreekbeurt geho n (len in (le
nereeniging van de oud-leerlirtgeu der christelijke scholen, nóór
eenpubliek van 120 personen.:lanslouds werd de stichting n( u t
eereen leeryang kiesloten en 30 personen hebben zich oniniddelijk
laten itrschrijnert.

Hoei.

— Ih' groep is in nollen bloei. Zij richt ee'ne (entoortstelling man propaganda voorwerpen in : boelen, lijdschrilleu,
omcene!.brieven, ene., die bedgo/l veel bezoekers aan le trekken.
Bijzonderheden werden medegedeeld in hel a. s. ntrr„nier.

Brussel. — Op waandag Oclober !ree/l nóór een :oer'

deelnemend publiek, de opening van den Esper'antoleer•garrg in
den « Cercle po1 •gglolle » plaats gehad. De leerlingen zeuren
,zoodnnig talrijk, dal de zaal gewoonlijk aan de 1:'speran lis/en
voorbehouden le klein werd bevonden ; daarom lteefl hel rondlei( van den kring bestolen aan de beschikking der groep (le
groote :nul van hel hotel Ravenstein over te !celen.

pris la leçon, MM. Janin et lilanjean ont communiqué leurs
scions de voyage et raconté les évènements du' Congrès
tc 'e.
M. le Coat+ Lemaire a donné une conférence le 13 Octobre
l'1 niversité Populaire, à St Gilles, et Ie IS d ' au cercle
')venir. Beaucoup d'auditeurs, que la chaleur cie la parole de
tu►1t•e ami cut vite fait de transformer en adeptes.

i

,

--- M. Itlanlean donne un cours à Laeken. le vendredi à 8 h.
11n annonce un cours pour daales à St. Gilles, le mercredi,
.1. 1112 it 5 112 h. M. Verbanck y dunne déjà un cours pour
IILIIInK•5.
I. Coox.

Na cle les hebbers de hoeren .Meeti„ en Blanjean !t ie nne reisindrukken medegedeeld en de gebeurlenissen van !rc! Congres le
Genese verteld.
— De heer komntandan! Lemaire heef! op 138 Oelober eerre
voordracht gehouden in de I'olkshoogeschool te Sr Gilles, en den
81" der:elfde maand in den kring L'Avenir. Vele aanhoorders
tierden door de overtuigende welsprekendheid van onzen vriend
voor onze zaak gewonnen.
— De (teer Blanjean geeft eenen leergang le Laken, alle vrijdagen oor S uren.
— .11en kon (lig! le Sr Gillis de opening van eenera leergang
voor domen «air, alle woensdagen valt 4 tig lot 5 l'e, u. De heer
Verbanck geel'! er reeds eerren leergang voor hoeren.
Ac1ATI:s.

HOLANDA KRONIKO.

NEDERLANDS OVERZICHT.

I.0 Esp. movado nun ŝajnas vere nin atingi. La ŝatinda voĉo
de 1r^ Frans Netscher, en la « Il(illandsche Revue » resonis gis
rit Illndtuj() kaj Sucl-Afrikokien nia eldonisto i1. ilonig ltlrechto
«ukcii enigis niajn lerniloju. Gazetoj publikigis gravajn artiko1gjn utï la totografajon (le nia jarlcunsido en La Nago, kie
• Lut'tri en Volk » represigis la artikolon de Netscher kaj akcepII* la Esp. tradukon (le « La pr'ecju de 1' neseianl o » cie \lultatulto, h:n la septembra numero (le « l'r(rgen des Tijds » aperis
lidreu Ic rit iko de i> A. Fokker, de l'Antsterdam 'a komerca Ier^NJu, Ieiu ne nur varme rekomendas Esp. sed eĉ formis regulan
hormon inter siaj lernantoj. Novan kurson tie komencis nia fertrera piu n i ro II. Blok, por kin la stenogralia ligo « Pisman » oferIM. Mian kunvenejon, antati kiu en la urba centro pendos la Esp.
lingot En Itoterdam fondif;is la Esp. grupo (r 3lerkurio ». La
Ilog'tt grupo (jam 54 personoj) havis la plezuron ricevis la viziton de Sr" advokato A. .\lichaux de Illllonjo- apud -Maro, organiOlolea de l'unua kongreso, por aiidi lian clokvcntan paroladon.
klus favoran prijugou ni legis en « 11e1 Handelsblad, » gazeto
ki■ nun Iute sen intereso por nia afero. Nia elektita komitato,
*( ne kuitveninta laŭ la propono de somera jar-kunsido, formis
IIMWNII tundamcnton por nia centra Hol. Esp. Soc. por kirt ni
(Icdlrus akiri la aprobo de l' guberniestraro. La demandon pri la
i li klu de I' Helga Sonorilo kiel nia centra organo oni prokrastis
Os uitsta tempo, ĉar nia entreprenetna elcfonisto Honig intencas
endaft(• provi la reaperon de nia june mortinta Holanda Pion iru,
hln eu okazo de financa sukceso farif;os nia oficiala organo.

De Esp. beweging schijnt ons nu werkelik te hereiken. De
gewaardeerde stens van de heer F. Netscher in de» i lof landsche
Revue » weerklonk lot in Irulie en Luid-Afrika, waar onze uitgever H. Honig, Utrecht, ook onze leermiddelen ingevoerd hoc/l.
Kranten verspreidden belangrijke stukken of 't portret van onze
jaarvergadering in Den Haag, waar (r Land en Volk » 'i stuk
van \etsober overnamen en de Esp. vertaling opnamen van
't Gebed van den Onwetende » vrat 3lri!la/uli. leu 'I Sept. nummer
vlo t (( Vragen des Tijds » verscheen 'n prcichlige beoordeeling
van I)) A. Fokker van de Amslerdamsche hrnrdelschool, die
Esp. nie! slechts warm aanprees, Dinar :el/s 'n leergang onder
z'n leerlingen vormde. 'n Nieuwe leergang is onze ijverige baanbreker H. Blok daar begonnen waarvoor de snelschrĵnersbond
Pilman z'n verenigingslokaal aanbood voor '1 melk in '1 hartje
der stad de Esp. 'dag zal hangen. In Rotterdam werd de Esp.
groep .1Ierkcu'io geslicht. 1)e Haagse groep (reeds 34 personen)
had 'I genoegen partij te kunnen !rekken van 't bezoek nart
31. A. MichauX min Boulogne-aan-Zee, de regelaar van 't eerste
koegres, om diens welsprekende toespraak te hooreg, welks guoslige beoordeeling wij in 't Handelsblad lazen, 'n kromt, lot nog
lor volstrekt zonder lre!(utgslelliug voor onze zaak. Ons verkozen
slet algevaar'digderr, kortelings bijeengekomen op voorslel der
zomervergadering heef'? 'n nieuwe grondslag gelegd voor onze
centr. Hol. Esp. Soc. waarvoor mij de goedkeuring der regeering
wensen te erlangen. 1)e vraag omtrent de verkiezing der Belga
Sonorilo als ons vereenigingsblael, heeft men lot luter uitgesteld, omdat onze onderueurende nilgener Honig eerst '1 ii,edernersehijnen onzer jonggeslornen Holanda Pio►tiro tuil beproeven.
die in geval nart gel(lelik slagen o ur s bepaald °r'ouan ;rel worden.
Als 'I proefnuarrner slaagt cal '1 tijdschrift allegro in '1 Esp. zijn.
Ik bekert dat zulk 'n herlening van mijn papieren kind vrij bavette', naut den zin zou vozers, hoezeer ik ook de eindelike hereeniging der 1wce oude \'eder•landeri onder de vlag mol de groene
ster gewenst had. 'rt Letterkundige wedstrijd is bij ons in vorutin g : slroibiljelleu
o
netzanden out de le verwachten doelneming
i(
le orIcr:oekca.

1.1 numero specimena sukcesas la revuo estos nur en Espe• ...e.. \li konfesas ke tia revivif{o de mia papera infano estus
t o t la plej ideala el Tiuj, kiom volonte mi estas deziranta
t• lot.to rcut►uif;ou (le l' du antikvaj Nederlartdoj sub la flago
hNidxtela. Literatura honhurso estas ĉc ni en fot'mifî;o : cirkukrnJ furscnditaj por ekzameni la supozeblan partoprenon.
.'.'

I.a I Iug' u ntenthro, S.' J. L. 13ruyn, keppler str. 170, La Haf;o,

*kt 11)111 honegau artikolon ; « La uti 'cco de tut monda lingvo por

I-.1.((rlt►la monodo en « Hel l'olksrlagbl o rl. » La redakcio permeNM periode sendi ion pri liaj en Esperanto. Ni esperu ke la semo
sur Ilu kantpo esto~ Ia plej fruktodona el ĉiuj

Ililversi u n, 1 Nor. 1906.

Het Haagsche lid .11..1. 1.. Brugs, Keppler sir•. 120, I)eri Haag.
placrlsle 'n ferm slok; 't Nul ener wereldtaal voor de arbeidersbeweging » in « ? Volksdagldad ». 1)e rerloksie gril' verlof zoo nu
en dc u , wal over en in Esperanto le zendco. !.trien wij hoperf da!
'i :acryl op dit veld '! uruehielragen(ls! nart alle word! !
'

?)renes 1'1TTERDYK, l'rez. de l'Hot. Esp. Soc.
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" Wallonaj " rakontoj
III. jezuito kaj vilaĝano.
.Îczt:i.to, voj_tgante, alvenis en iun \•{lanon. kaj ĉar Ii estis tre
laca, volis iom ripozi.lielŝajnan donon Ii cuiras, kaj petas
trinkaĵon kaj nlangaĵon.
La vilagano petas ke li sidigu, kaj prezentas al li bieron,
ovojn, Sinkon, liaj ĉion kio estas hejnt(•. Li parolis kun sia gasto,
esperanto I(e Ii diros Cu li estas parohestro aii vikario, (le kie li
venas kaj kien li iras. Tio ne estas stranga ; kiam oni logas cn
vilago, oni malofte vidas novajn vizagojn, kaj kiam oni ekvidas
iajn sinjorojn, oni ĉiam deziras ekseii kiu ilia naskis, kiu ilin
konis. La ĵezuito, mangante, ne multe parolis liaj ne diris hiu li
estas nek de kie li venas.
Fine, la vilagano replenigante lian glason demandas lin ĉu li
estas parohestro au vikario.
— Ne, ne, mi estas el la Jesua Societo.
La 1>on010 genufleksas ckkriante : Sankta .Îosefo sur la teron
nialsupreniris !
— \ ,1n starigu, tria l(arulo, diras la 3ezuito, vi ne par o las tic ĉi
al S(' .Îoscfu.
— Nu! Tangen, la i tio Kion oni diras, ,Îesno havis en sia
sekvanta ro nur la St," Virguli tion, Sh■H Josefon, kaj la azenon.
Vi ja ne estas la Sr '' Virgulino !
— Ne, mia amiko.
— (:u vi do estas la azeno ?
Laŭ « «'allon'aj » versaĵct.oj de U^ Vidim ;lt.

Spritajoj de Idiotulo.
1. — lu Sercema metiisto ofte uzis idiotan ju nu lon por ko-

misioj, kiajn cetere la malfcliĉttlo sufiĉe bone plenumis.
iam, la metiisto sendis lin en proksiman vilagon por porti
ian filon al siaj laboristo,j kiuj estis tic ohttpataj.
— 'l'io urgas, diris li al la tnalspritulo ; i ('levos rapide marŝi.
Nu, aldonis li, prenu tiun ĉi bastonon ; vi rajdos sur gi, kaj tia ntaniere vi estos baldaŭ alveninta.
La id iotulo pensis ke la rimedo estas tre bona, kaj sttririute
la bastonon, li komencis kuri.
Apenaŭ unu horon poste li revenis, ĉiam golopante, tute
spircganle liaj ŝvitante.
— Nu ? al Ii diris la ŝcrculo, vi vidas, ke mi donis al vi bonan
rimedon por rapide iri !
— .Ies, Sinjoro, respondis la rajdisto
tio estas vera ; sed se
rajdi ne estus pli honoriuda, mi'Alamos picdiri ! —

- -

—

2. — La sanga Idiotulo, aŭdiote ke oni festas la nolntagun de
la metiisto, havis la penson (certe estas eble ke eĉ idiutulo kelkafoje pensadas), al li prezenti bukedon. 1.i tuj iris ĉe gardenist(in kaj aĉetis bukedon, kiun li pagis du frankojn.
Provizata de sia donaco, li venis bondeziri bonan feston al la
metiisto. 'l'in ĉi dankis lin, kaj, ne sen ntalica penso, metis en
tian manon dnol-flankon. La idiutulo, tenante la moneron en
sia tute inalfermita mano, rigardis gin kaj gratetis sian kapon
kun mieno konfuza.
- Nu ? kion vi havas, diris la metiisto — Cu vi ne estas
kontenta ?
— Tute ne, respondis la malfeli(?ulo ; la bukedon mi pagis du
frankojn, kaj vi nur donaeas min po finon-franko : mi maIgajnas.
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Flandraj rakontoj.

La kanalo de la " Centro ".

La najlo de la teksisto.
Antaii kvardek jaroj estis ankora 1, en Flaudrolancto, 111U11e
da teksistoj. '!'iuj êi estis tre malric?aj kaj n►alfclitaj, ĉar por
longa laboro ili estis nur tre malmulte pagataj. En la nan ti ra
vi lago Loenhoul oni rakontis pri la teksistoj :
Kiam oni l(rttcumis hriston, mankis najlo. Oni serĉis, oni
serĉis, sed oni trovis neniun. .11venis teksisto. Viclante ke la
ekzekutisto ne povis fini sian laboron, li rapidis al sia hejmo,
tiregis dikan najlon ol sia stablo, kaj alportis gin al la Ilebreoj.
Kaj .lesuo, na • jlita sur la kruco, turuinte sin al la teksisto, diris
al li :
— Teksisto !... teksisto ! kion vi faris ! Mi antaiidiras tion al
vi : vi estos neniam felk!a sur la tero... neniam !
I)e tiu tempo, la teksisto estas la plej mizera el ĉiuj homoj.

La rostita kokido.
lanl Kristo promenis kun Sankta Petro en proksimaĵo de Jernzalem. La malsato el(turmeulis Nian Sinjoron. Li (tiris al
Sankta Petro :
-- iru la urbon kaj alportu al mi rostitan kokidou.
Sankta Petro obcis.Sed duaj la reveno,li ankail ekmalsatis kaj,
venkita per la tento,li nlangis kokidan femuron. Nia Sinjoro,vidante ke la besto havis nur unu piedon, demandis, nekoiteuta :
— Kio estas tio?... al gi mankas fenluro !... Kie gi estas ?
—Jii scias pri tio nenion,Mastro.Estas certa ke n►i ricevis tiun
kol:idon tia, Ilia gi estas. Mi opinias ke en tiu ĉi regiono, la
birdoj havas nur unu piedon !
— 'l'io ne estas chla ! (.iuj kokidoj havas du piedajn, tt►i rcrligas vin !
Ĉar Kristo tuj cknlangis, tial la malpaco ĉesis. Kaj, kian' ventreto estas plena. koreto ripozas ! — Oni silentis.
Post kelkaj ta„oj,liristo kaj Sankta Petro promenis en la .1erttzaleln'a ĉirkaŭaĵo. Viciante, apud brauĉobarilo, kokidojn Kiuj
staris sur unu piedo, la apostolo ekkriis goje :
— (:u vi vidas nun, Mastro, ke tie ĉi la kokidoj havas nur unn
piedon?... Kaj vi dubis tamen pri tio, la alian tagon !
— C'nu momenton, Petro !
Nia Sinjoro kriis Prrru ! " kaj frapis en siajn manojn. Ĉ:itil
bestoj, kompreneble, ekforkuris per du piedoj !
— Kiu el ni estas prava ? demandis Kristo ridante.
Mi komprenas facile,ekkriis Sankta Petro, estas Dio kiu vin
inspiras ! Estas nenio eksterordinara en tin : se, la alian tagon,
vi estus kriinta Prrru ", la rostita kokido estus havinta tiam
a nkaŭ du piedojn !
F. V.
—

Inter I3ruselo kaj la " wallon'a " urbo Charleroi
• kslritas, jam de 70 jaroj, kanalo konstruita de la
flulun(loj por boatveturigi, al Bruselo kaj pli malroksitnen, la terkarbon. Ĉxi pasas do sur la supro
tuta la a fluant
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14-*a41(). Sed por boatveturi de la urbo Charleroi ĝis
1p tirho 1'>Ions (interspaco : 36 kilometroj) laŭ la
banal () de Charleroi, oni devas vojaĝi pli ol 250
k1Ioniotrojn ! Oni decidis do konstrui kanalon kiu
11uncltlkos de la disiganta supro ĝis urbo :Mons, kie
•11I1a kai i lo jam konstruita kondukas al Skeldo. La
konstruata kanalo estas nomata de la Centro, laŭ la
• .1itlto (le la terkarba regiono kiu estas inter la urboj
Charleroi kaj M ons.
1,11 diferenco inter la du akvaj niveloj estas 89,45
oj. La kanalo havas du partojn. La unua, longa
kin , altigas la boatojn per unu kluzo altiganta
2,26 m., kaj kvin kluzoj altigantaj ĝis 4,20 ni.;
fila 23,26 in. da internivela diferenco. Tiu parto,
niencita en la 1882a jaro, estas nun fluita.
1,,t flua parto, longa je 8 kun altigas ĝis 66,20 in.
r kvar leviloj. La levilo en La Louvière estas finita
I.1 1887a, sed ĝi funkcias nur por la scicmuloj,
r la tri a iaj ne estas konstruitaj.
1,tt levilo en L. L. altigas ĝis 15,40 in. (la tri aliaj
ltigos ĝis 16,93 m.). Gi levas boatojn, kiuj transloks 300 ĝis 400 kubaj metroj da akvo. La levilo
nnsistas el du akvujoj (1) iiiezurantaj 43 in. longe,
) m. larĝe kaj 2,40 m. profunde. Ciu akvujo
ozas sur fandit-fera piŝto (2) Tiu piŝto estas
va kaj mezuras 2 metrojn diametre, 19,45 m. longe
j 0,075 in . dike. Ĉiu piŝto povas porti 1.048.(X)0
kilogramojn, jene :

akvujo
285.000 kg.
piŝto
80.00() kg.
du pordoj
7.000 kg.
akvo
676.0()0 kg.
La kosto estis konjektata 1.260.000 frankojn.
La levilo funkcias kiel vazoj intt rkomunikantaj.
Kiam oni malfermas la fermilon (3), komuniko efektivikas. Ĉar la supra akvujo ricevis akvan pliŝarĝon
da 30 centimetroj, do 74.000 kilogramoj, tial tiu
supra akvujo malsupreniras kaj altigas la alian
akvujon. La funkciado de la akva levilo postulas
nur tri homojn, kaj la tempo necesa estas pli mallonga ol por la trapaso de ordinara kluzo. La akva
elspezo Estas nur 74 kubaj metroj.
En okazo de malhelpo oni povas uzi unu akvujon
apartigitan de la alia. l'or tiu oni uzas akvan forta
masilon. Gi konsistas el ferfandaĵa maso (4) pezanta
70000 kg. kaj havanta pikon (5) kies diametro estas
0,5 m. 'l'iu maso estas altigata per akvo, kiun premegas, po 40 kg. sur 1 kvadrata centimetro, pumpiloj (6) repuŝantaj. La pumpiloj agas per helpo de
turbenoj (7) sur kiujn la akvo falas el alto de 15,40 m.
Kiam oni komunikigas la premejon (8) al la parto A
de la levilo, la premo, kiu efektiviĝas en la premejo
sur supraĵo da 50 centimetroj diametre, agas tiam
sur supraĵon 16 foje pli grandan (la piŝto havas
2 metrojn diametre) do ĝi estas 16-foje pli potenca,
aii 70.000 x 16 = 1.120.000 kilogramoj, kiuj estas do
sufiĉaj por altigi la akvujon. Oni ne forgesu ke, ĉu
estas boato, aü ĉu ne estas boato en la akvujo, tiu
ĉi pezas nek pli nek malpli.
La kanalo de lia ('entra estas, laŭ la projekto, tute
finota en la 1907a.
F. V.

-

Infano-Ĉielarko.
Lai'l Ia jurnalo Le Globe, ekzistas en Stalo Iowa infano kies
koloro, kvazaŭ kameleono, ŝangas diversfojc ĉiutage. Lia nomo
estas El Nanei ; li estas filo de hinda priuco kaj de Amcrikanino.
Matene, El Rami, vekigante, estas roZliailta, kiel siaj santaguloj (li estas unt:jara). Tagmeze, lia haiito farigas brouzkolura,
kiel tiu de liaj hindaj prapatroj. Ciuvespere, gi farigas negeblanl(a.
La ĵurnalo aldonas :
«Oni opinias ke tiu stranga fenomeno devenas cl mikso de I'
sango de Ia diversaj Tasoj cl kiuj la infano naskigis ».

La kanario.

Infana opero-aktoraro.

3. — Maljuna fraŭlo posedis malsovagan kanarion. kiun li tre
multe amis. La birdcto tute libere flugetis en la ĉambro, staris
sur la mebloj, sur la skribotablo, eĉ sur la tiultroj aü la kapo de
sia nastro, kaj per diversaj incitetoj, kun vivaj,gojigaj unovetoj,
petis ian' frandaĵelon, pro kiu gi dankis per sia beleta kanteto.
lam, la fraŭlo tagniaugis kun kelke da amikoj. La servistino
jus metis la salaton sur la tablon. Altirita de la verdaĵo, la
birdeto altlugetis kaj sin metis sur la rando!' (le la salalujo. Sed
tial ke gia mastro diris : «Nu! birdeto, kion vi faras (lu tie? »
gi alitlanken turnis sin kaj, ('iaat starante sur la rando, leviute
sian vosteton, li... (kiel mi diros tion ?)...gi... en la salatujon...
lute forgesante la plej esencajn legojn de la m onmaniero !
I)uoukolerante, duonridanle, la mastre minacis gift per sia
fingro, kriante :
- l'ŝt,.. pŝt....petolulo !
La maljuna servistino, khi ioin jaluzis la birdon, iodignita
ekkriis :
— Jes, jes... por ĝi oni ridas... oni diras nur pŝt... pit...; sed
se mi estus farinta ion similan oni forpelus min sur la
straton !
E. V. Ho>uNcas.

Vojagas nun tra Eilrupo interesa aktoraro konsistanta el gcknaboj.
direl(tas S° Guerra, kiu havis la ideon instrui al
siaj gelernantoj kelkajn malnovajn operojn italajn, inter kiuj
1.0 I)ormprotnenunlino, de Itellini, kaj "La liarbislo de Senille"
de Rossini. (;iuj avoj de l' aktoraro estas italoj liaj kantas itallingve. La or1'estro konsistas nur el fortepiano kiun So Guerra
mem ludas, ol violon() liaj kontrabaso, tio por ne superi la
voĉojn de l' hantistoj. Tittj ĉi, knaboj kaj knabinoj, dek gis dekkvin-jaraj, ludas kun konvinko kaj mintiko vere taleutaj. I.a
voĉoj estas infanaj, sed kiaj elel(tit:tj, puraj, kristalheI:tj liaj eĉ
fortaj voĉaj ! Kaj Ilia gusteeo en la nuancigo kaj sentesprimo !
Ankail la (turoj kantas belege, riêtone kaj neriproĉeble ;justa
tal(tc ! Tio estas vere nekrc(Ichla ! Trai(on tiuj buboj ec ne
konas, kaj la ludado videble atuttzigas ilin mem. La ĉefa kantistiuo estas iom pli tnultaga ol siaj gekolegoj kaj havas voĉan
kiun certe la plej multe el la profesiulinoj povas envii ! -Nenio
estas pli alnuziga ol Vidi tiun deksesjaran «atnina »'!►, en la
T)ormpron►enunlino, certigi ŝian fideiecon al deI lujara " Elviao ", kies kapo atingas nur ŝian ŝultron.
Cie kie la aktoraro ludas, St. Guerra rikoltas -- prave — la
plej grandan sukceson de aŭdantaro vere entuziasn'igata.

-
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« Tra la
Tra la Mondo. — lat sia Oktobra NtttuerO
%tondu » kouigas sian planon por 1907, ĉi sube resumitau.
%i (lain •igos zorgi pri la varieco kaj 1a internacieco. kiuj,
aldomitaj al la pureeo de i' stilo (multaj kunlahorantoj estas
agoj de l' Lingva Komitato), al la helaj ilustraĵoj liaj al la zorga
etdonado, kaŭzis giaa sukceson.
Inter la Multaj verkoj anonritaj estas aparte alentin(laj la
felietonuj presot.aj : 'l'erlreuio, lro interesa rakonto de Amfileatruv (ltusujo), trad. cie Leo Relmont (Popije); la repacigo
(1e \'..1iskra, trad. (le Enlilie Lehnertova (Bohemujo) ; afrikaj
leteroj, de H. Sienkiewicz, trad. de S■u° Hulanicka (Poluju);

—
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kelkaj miroj en Nov-Jorko, cie E. 13aff (l'. ti. A.) ; la specialistoj
de J. I-l. Salomon (Holanduju) ; k. t. p.

Tiuj felietonoj, inter kiuj U. S. A. havas lokon, daŭrigos, laïc
plano tute »tentioda kaj zorge pripensita, la serion komcnoitan
per la 4 noveloj jam presitaj : siberia, angla, franea kaj hislana.
Kiel oni vidas, Ia rul n •iko « Felieton o » estas tute moderna,
vivplena kaj interesa ((nlolodio de l' uninersalu literaturo.
Iliĉa kaj varia fako artisto kaj literatura, nultaj artikoloj pri
la ĉiulan:Ia vivatlo, kaj la aliaj rnhi'il(oj de Ia gazeto (sert igas al
giaj legautoj dai•ontan plezuron.
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LA BELGA SONORILO.

SAUIDEANAL, -, ` RINKK O.
LAŬ LA MUZIKO DE LA GERMANA STUDENTA KANTO :

« ALTES JENAISCHES TAFELLIED. »
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Per Esperanto
Se vi klopodas kid ni,
Kaj pace varbas
(Uekanl uĵo)
Ĉiujn por gi

Rekantaĵo :
.ten flua mano,
Sautideano !
(ioju ni. trinku ni
.1e via nanti !

2
Se l' netaïtjul?on
tilalhclan de la nuna her',
Per verda stelo
Pelas vi for :
(Rekantuĵo)

PROBLEMOI.
Ŝan■u literon
Problemo n" 9a (de Sinjorino Seheerpell_).
en ia tago de la semajno, kaj vi havos ambrozion.
Kontraŭ la generala opinio :
Problemo n° 10" (de Sr» Ellis).
kiu estas la plej taŭga parto de Afriko por enlonadi, kaj kial ?
Problemo n" 11N (de Sr» Cassiers). — Naŭlitera vorto montranta piedvestaĵun. Forprenu la unuan literon, kaj vi havos
m uzikilon.
Problemo no 12" (de Plunluno). — Vortoj kvadrate metetaj :
la 1.: Estinta sento de amo; la 2. : komuna nomo de naŭ antikvaj fratinoj ; la 3.: radiko de stato en kin oni estas kiam
oni estas alia 4..
Problemo no 13" (de S,' Weenmes). — Mi estas transpaŝilo ;
detruu mian mezon, mi estos kuirilo.
Problemo n' 14" (de Sr" Weemues). — Kiel vi faros 100 per
kvar 9'oj ?
Oni sendu la solvojn al S' .1. COOX, en 1)uflel, antaït la 25" de
Decembro. Ni publikigos la nomojn de 1'divenintoj. helajn premiojn ni disdonor al tiuj kiuj estos divenintaj plej Multe da
problemoj.
Oni bonvolu uzi apartajn kartojn por êiu serio da problemoj ;
tion ni petas por plifaciligi la klasigon de l' solvoj kaj malhelpi
erarojn.
Kiel la legantoj scias, ni kalkulos tiujn, kiuj liveros publilagindajn problemojn, inter la diveniutoj por la aljugo de la
premioj, unu fojon po êiu publikigita problemo. Ni ricevis jam,
flanke, aron da problemoj — unu leganto cé sendis 25 ! — kaj
esperas ke la legantoj daiïrigos sian interesan hunverkadou.
Sed, kompreneble, ni ne povas puklikigi ĉies problemojn en unu
numero. 'tial, por kontentigi niajn liverantojn. ni presigos
Ciunumere unu aŭ du problemojn (le ĉiu el ili.
La premioj gajnitaj por la problemoj de l' lasta fluon-jaro
estos montrataj en venonta no. Ni petas pardonon, tial ke niaj
tnultnonthraj laboroj ne lasis tempon por plifrue arangi la
aferon.
.1. C.
—

—

Kaj en l' estonto,
Se fine venkos nia pen',
Ho, nin kunigos
(;randa festen' !(Rekatrin' ĵo)
4.

3 foje.

Ni estas kcrno
I)e granda Ksperanlistuj' :
Aligu ĉiuj i
(Rekanlaĵo)
Venu do tuj !

Poŝta Kesteto.
Un abonné, Liége. La 11elga Sonorilo subira prochainement
des modifications tris importantes, qui donneront notamment
entière satisfaction aux désirs que vous m'exprimez.
AI niaj svisaj amikoj. Mi tre admiris en nia bonega revue:

« '1'ra la Monde » la futografaĵon de la acl nirincla skulptaĵo

:

« Lu Esperunlislino » (le Sro Schafenbühl. Mi demandas al niaj
svisaj amikoj ĉtt oni ne faros kaj vendos reproduktaĵojn divcrsaju de tiu statuo. Certe, multaj Esperantistoj dezirus posedi
gin en sia salono: jam mi konas kelkajn da ili.
I)r° M. S.
N " 48.. Kelkaj personoj plendis pro nericevo de tin n". Ili
honvolu relcgi la la linion de la la pako de nia septembra n
J. C.

-.

Anoncetoj nekomercaj.
Sub tiu ĉi rnbriko, niaj abonantoj rajtas publikigi malgrandajn anoncojn.
Po 3 linioj, la publikigo estas senpaga ; ĉiu plia Iinio kostas
fr. 0,20.
La neahonantoj povas ankaŭ uzi tien fak u u, pagante fr. 0,20
po êiu linio, minimume fr. 0,60 (3 linioj).
Se oni deziras ricevi atestas Numeron, oni devas aldoni
fr. (1.40.
Necese estas lu' la mono akompanu la etendon. Se ne, ni ne
efcktivigos.

Pello Keilich, Gleiielerslrasse, 1.15,'Cüln-Lindenlhal, (Gerr u unetjo) deziras korespondi per ilustrita, potitkartoj.
Clam respondos.

Martha Scholtens,

le Sappenteer (\'ederlancl)

Currespondencicles gevraagd, in Esperanto.
Met opgaaf ian honorarium.

