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Délégation pour le choix d'une
langue auxiliaire internationale.
Le comité de la Délégation pour le choix
d'une langue auxiliaire internationale était
composé comme suit :
C. BARRIOS, doyen de la Faculté de
Médecine (le Lima, président du Sénat du Pérou;
M. MANUEL

M. J. BAUDOUIN DE COURTENAY, professeur de linguistique à l'Université de Saint-Pétcrsbourg;
M. ÊfnI.E

BOIRAC,

recteur de l'Université de Dijon;

M. Cu. BOUCHARD, membre de l'Académie des
Sciences de Paris, professeur à la Faculté de Médecine;

M. W. FüRsTI R, président du Comité international
des poids et mesures, ancien directeur de l'Observatoire de Berlin ;
M. G. HARVEY, éditeur de la North American Review
(New-York) ;
meinbre de l'Académie danoise
des Sciences, professeur de philologie à l'Université
.de Copenhague;
M.OTTo JESPERSEN,

M. S. LAIsIBROS, ancien recteur de l'Université
d'Athènes;
M. C. La PAIOE, directeur de la Classe des Sciences
de l'Académie royale de Belgique, administrateurinspecteur de l'Université de Liège;
M. W. OSTWALD, membre de la Société royale des
Sciences de Saxe, professeur émérite de l'Université
de Leipzig;
M. I-IeGo SCHUCIIARDT, membre de l'Académie impériale des Sciences de Mienne, professeur de l'Université de Graz ;
M. Gusrav RADOS, membre de l'Académie hougroise des Sciences ;
M. W. T. STEAD, éditeur de la Rcview of Reviews
(Londres) ;
M. G. PIANO, membre de 1' Académie de Lincei et
de l'Académie des Sciences de Turin, professeur à
l'Université de Turin.
Secrétaires : M. L. CoertmAr, Docteur ès lettres,
M. L. LEAU, Docteur ès sciences.

LIBERA DUONMONATALA GAZETO ESPERANTISTA.

Le Comité s'est réuni

au Collège de France, à
Paris, du 15 au 24 octobre 1907, et a tenu 18 séances,
11 a élu président d'honneur M. W. FURSTER; président, M.W. OSTWALD; vice-présidents, MM. BAUDOUIN
DE COURTENAY et JESPERSEN.
Ses travaux

ont abouti à la décision suivante :

' Le Comité a décidé d'adopter en principe l'Espe-

ranto, en raison de sa perfection relative et des
applications nombreuses et variées auxquelles il a
déjà donné lieu, sous la réserve de certaines modifications à exécuter par la Commission permanente
dans le sens défini par les conclusions du Rapport
des secrétaires et par le projet de 'do, en cherchant
à s'entendre avec le Comité linguistique espérantiste ,,.

Le Comité avant de se séparer a nommé
une commission permanente constituée comme suit : W. OSTWALD, président; BAUDOUIN
DE COURTENAY, JESPERSEN, L. DE BEAUFRONT,
L. COUTURAT, L. LEAU.

Cette commission permanente publie une
revue, Progreso « Konsakrata a la propagado,libera diskutado e konstanta perfektigado
di la Internaciona Linguo ».
Cette revue discute librement la question
linguistique. La Internaciona Linguo —
dénommée ILO — n'est pas présentée comme
solution ne varietur mais comme solution
indéfiniment perfectible.

JOURNAL BI .MENSUEL UES ESPÉRANTISTES LIBRES.

Aliginta al la profesia Unuiĝo

de la Perioda Belga Gazetaro.

PAROLO DE Dr° L. ZAMENHOF
(F

LA \IALFERMO DF. LA

KVARA ESPERANTISTA KONGRESO
Sinjorinoj kaj Sinjoroj 1
Aperante antaii vi kiel t•adieia malfcrmanto de la csperantistaj kongresoj, mi permesas al mi antaŭ ĉio esprimi la plej
respektan dankon de nia kongreso al Lia Regnestra illoŝto la
Iicgo Frederiko Aŭgusto de Salcsujo por la granda honoro, kiun
li faris al ni,prenante sur sin la altan protehtadou de nia kvara
kongreso. Mi espriillas ankail profundan dankon de nia kongreso al Sinjoroj la Ministroj kaj aliaj eminentaj personoj, kiuj
bonvolis eniri en la honora i] 1>rezidantaron kaj honoran lcuntilaton de nia kongreso. Mi esprimas ankaet nian dankon al tiuj
landoj, kiuj sendis al nia kongreso oficialajn delegitojn, kaj al
la alilandaj kottsuloj, kiuj honoras nin per la reprezentado de
iliaj landoj ĉc nia malferma kunveno. Nun la unuan fojon nia
kongreso aperas sub la oficiala sankcio de ' egnestro kaj registraro ; mi estas certa, ke la Esperantistoj alte taksos la gravecou
de tiu êi fakto ; mi esperas, ke gi estos komenco Kie tiu nova
tempo, kiam nia ideo estos esti penado (le nur privataj personoj,
sed {;i farmos grava tasko por la registaroj de la mondo.
En la nomo de la kvara tutmonda csperantista kongreso mi
salutas la landon gcrmanau, kies gastoj ni Ciuj estas en la nuna
momento; precipe tni salutas la Seksan rc;;landon, Iciu al ni,
filoj (le la plej diversaj landoj kaj gentoj, aranais belan akcepton
en sia centro mem, en sia fama kultura êefurbo. Mi esprimas
nian koran dankon al la Saksa registaro kaj precipe al la i)resdena urbestra ro por la tuta helpo, kiun ili donis al nia kongreso
kaj por la saluto, kian ili aŭdigis al ni per siaj estimataj reprezent ratoj.
Fine mi esprimas, certe en Ia nomo de ĉiuj csperantistoj, nian
koran kamaradan dankon al niaj germanaj samidea noj liaj
antaii ĉio al nia Kvaro por la Kvara, kiuj prenis sur sin la malfacilan taskon arangi nian kongreson ĝuste en éi tiu jaro, kiam
ekzistis tiom da malhelpoj, kaj !tiuj, danic' al sia granda sindoneeo, aranjis c'ü)n en la plej bona ma niero kaj enskribis per
tiu tre grav.in pakon en-la historion de nia afero.
Germanujo, la lando (le la liluzofoj kaj portoj, kiu estis iam
la centro (le la humanistoj, havas por nia ideo specialan signifou
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per tio, ke en ĉi tiu lando, dank' al la neforgcsebla }frandi
merito de la pastro .lohann Martin Schleycr, nia ideo ricevis
sian unuan (Iisvolvigon kaj la unuan potencan puŝon antaŭen,
Germanujo sekve estas la Iiililo de la ideo de lingvo internacia.
Ni, speciale esperantisto!, havis ankaŭ en Germanujo niajn
unuajn plej gravajn b:(talautojn, Einstein kaj Trompeter. Estas
vero, ke poste en la daŭro de tre longa tempo nia ideo en î•i tiu
lando ŝajnis tute mortinta; sed en la lastaj ja roj j i tie ĉi denove
vigle rcvivil;is, kaj ni Havas plenan esperon. ke post nia nuna
kongreso, kiam la Germanoj ekkonos nin pli proksime kaj kônvinki};os per siaj propraj okuloj kaj oreloj, ke ni ne estas iaj
teoriaj fautaziuloj, nia afero c?i tie chfloros ne malpli potence,
ol cu la aliaj grandaj landoj, kaj en la komuna ĉitthoma afero
Germanujo baldaii okupus unu el la plej honoraj lokoj.
Karaj Samidca noj 1
En la daŭro de la lasta jaro en nia afero okazis faktoj, kiuj
maltrankviligis por iom (ia .tempo la mondon esperantistan.
Nun c io j:itn denove trankviligis. Nia arbo, pri kiu mi parons en
Kcmtbri„o, en la pasinta jaro plej konviuke montris sian tutan
fortecon kaj sanccon, ear malgraŭ la tute ne atenditaj atakoj t
kiuj en la daŭro de kelka tempo kaŭzis grandan ktakadon. lai
arbo konservis sian tutan potencon kaj perdis nur tre malmultajn foliojn. 11Ialgrali la kasite preparitaj kaj rapide plenumitaj
atakoj, kiuj ne donis al niaj soldatoj la povon dcce on entigi kaj
interkomunikigi, èiu el ili sur sia aparta loko staris forte komtall ĉiuj forlogoj, kaj nur tre malmultaj lasis sin kapti per
Iel taj vortoj. Super la okazintaj faktoj ni povus sekve silente
transiri al la tagordo. 'l'amen, por gardi niajn venuntajn batalantojn kontraŭ similaj surprizoj, mi permesos al mi (tiri kelke
da vortoj pri tiu temo. El la tempo pasinta ni ĉerpo instruon
por la tempo venonta.
Pasis jam juste tridek jaroj de la momento, kiam Esperanto
unue aperis alataŭmalgranda rondo da amikoj; pasis ja ni dudek
unu jaroj (le la momento, kiam Esperanto unue aperis ptihliLe
antaŭ la mondo. 'l're nlalforta gi estis en la unua tempo; êiu
plej malgranda bloveto povis }ĝin renversi kaj mortigi. Ĉiu bona
vorto de la plej sensignifa hontu aŭ de la plej senvalora gazeto
donis al niaj pioniroj esperon kaj kuragon; (titt atakanta vorto
kaùzzis al ili doloron. kiam antaii dudek jaroj la Amerika Fil^i
zi,tia Societo volis preni la aferon de lingvo internac•ia en siajn
manojn, tiu estis por la aŭtoro de Esperanto tiel altega kaj
ucatiugebla aŭtoritato, ke li, kiu tiann havis ankoraŭ la rajton
disponi pri Esperanto, tuj decidis fordoni ĉion al la manoj de
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tiu societo, car, estante tute sensperta, li tiam ankoraŭ ne sciis,
kia grandega diferenco estas inter teorio kaj praktiko.
FeliCe la entrepreno de la Amerika societo ne sukcesis. ?rli
uzas la vorton u feliĉe », Car efektive nun, kiam mi estas pli
sperta, por mi estas afero tute senduba, lie, se la entrepreno de
tiuj teoriistoj daŭrus iom pli longe, la tuta ideo de lingvo internacia jam de longe estus tute senkreditigita kaj crrterigita por
eiam, aii almenaŭ por tre longa, longa tempo.
Niaj pioniroj laboris, kaj la afero kreskis. Baldaŭ ni Ciam pli
kaj pli akiradis la konvinkon,ke de teoriistoj ni devas atendi trc
malmulte da bono por nia afero; ke iuj laïldoj kaj mallaŭdoj
de flankaj personoj havas por ni nur tre malgrandan signifon;
ke ni devas fidi nur niajn proprajn fortajn, nian propran paciencon kaj l:onstantecon ; ke la mondo venos al ni nur tiam,
kiam gi vidos en ni potencon, kiam gi vidos, ke ni ne palpas en
mallumo, ke ni ne perdas hodiaii, kion ni akiris hieraŭ, ke nia
vojo estas klara kaj rekta kaj ni de gi neniam deflankigas.
Sed ne per unu fojo ni venis al tiu fortika konvinko. En la
unua tempo, vidante, kc nia afero progresis tre malrapide kaj
malfacile, multaj esperantistoj pensis, ke la kaŭzo de tio kuŝas
en nia lingvo mem, ke, se ni nur ŝangos tiun aŭ alian detalon, la
mondo tuj venos al ni en granda amaso. Tiam venis la periodo
de la granda postulado de reformoj. Felite tiu periodo daiiris
ne longe. La esperantistoj baldaïl konvinkil;is, ke veni al ia
komuna, iujn kontentiganta kaj silentiganta interkonsento pri
la esenco de la reformoj estas tute ne eble, kaj la ekstera mondo,
kiujn la reformemuloj celis, restis absolute indiferenta [concer1te tion, Ctt tin aït alia detalo havas en nia lingvo tian formon
aŭ alian; oni baldaii konvinkigis, ke per reformado ni nur perdos ion gis non alciritan kaj gajnos absolute nenion. Tiam la
esperantistoj firme decidis ne paroli plu pri iaj reformoj. Kelkaj
tre malmultaj malkontentuloj forlasis Esperanton kaj kune 1<un
kelkaj ne-esperantistoj, kiuj rigardis sin kiel plej kompetcutajn
en la afero de lingvo internacia, komenci~ inter si gis nun
ankoraŭ ne finigintan kaj neniam linigontan diskutadon. pri
diversaj lingvaj detaloj, kaj ili staras nun sur tiu sama punkto,
sur kitl ili staris antaŭ dekkvar jaroj. La tuta cetera esperantistaro en plena harmonio forte grupigis Cirkaŭ sia konstanta
standardo kaj faris de tin tempo grandan, graudegai iiia rgon
antaiien.
I)e ln tempo, kiam la esperan' istoj Cesis paroli pri reformoj,
komencigis por Esperanto periodo Ciam pli kaj pli brilanta. En
la komenco, sub la premo de tre grandaj mallielpoj eksteraj, ni
progresadis tre malrapide kaj malfacile. Sed sub la influo de nia
plena interna harmonio kaj nia nedelctiniga irado rekte antaŭen,
niaj fortoj iam pli kaj pli kreskis. Non ni atingis tian potencon,
pri kiu multaj el ni antaii dek jaroj ne Icuragis ee revi, kaj se ni
marŝos en tia sama harmonio kiel gis nun, nenia tort° en Ia
mondo Jiovos haltigi nian iradon, kaj ni plene atingos nian
celun. Ciuhorc kreskas la nombro de niaj partianoj, Ciutage
pligrandigas la nombro de niaj grupoj. Nia literaturo kreskas
tiel senhalte kaj rapide, ke multaj malgrandaj nacioj jam nun
povas nin envii. La praktika uzado <le nia lingvo farigas t am
pli kaj pli granda. Dum ankoraŭ antaŭ ne longe oni tute silentis
pri ni kaj poste oni nin mokis, non oni jam êie nin respektas,
kiel grandan potencon. EC tiuj niaj principaj kontraŭuloj, kiuj
antan ne longe mal3atc rigardis nin de alte, nun jam krias
alarmon.
Nia lingvo mem konstante pli riĉigas kaj elastigas. lom post
iom konstante aperas n vaj vortoj kaj formoj, unuj fortikigas,
aliaj ĉesas esti uzataj. (,io farinas kviete, senskue kaj eê nerimarkeble. Nenie montrigas ia diferencigado de nia lingvo laŭ
la diversaj landoj, kaj ju pli spertaj farigas la aŭtoroj, des pli
sianiligas reciproke ilia uzado de nia lingvo, malgraŭ la granda
malproksimeco de iliaj lokoj de logndo. Nenie ronlpigas aŭ
difektigas la kontinueeo inter la lingvo malnova kaj nova, kaj
malgraŭ la fakto, ke nia lingvo forte disvolvigus, tiu nova esperantisto legas la verkojn de antaŭ dudek jaroj lu u s tia sama
perfekta facileco, kiel esperantisto tiutempa, kaj lr eĉ ne rimarkas, ke tiuj verkoj estas skribataj ne nun, sed eu la unua, sutinfana periodo de nia lingvo.
Nia afero regule kaj trankvile iras antaŭen. La tempo de la
teoriaj jugoj kaj de klinig3ado aman ŝajnaj aŭtoritatoj jam tie
longe pasis. Se iu nun esprimas sian opinion aŭ konsilon pri
Esperanto, oni jam ne demandas, ĉu li estas homo grandfama
aït ne, — oni nue demandas, tu liaj konsiloj estas konformaj al
la naturaj bezonoj kaj la natura irado de nia lingvo aŭ ne. Se iu
glornoma persono en plena nesciado de nia afero esprimas iun
el tiuj sensencajoj, kiujn ni jam tiel ofte aïtdis, ekzemple, ke
arta lingvo estas utopio, ke la esperantistoj sin reciproke ne
komprenas, k. t. p., aŭ se li, forgesante la nunan staton de
Esperanto kaj la teruran ekzemplon de la \'olapiika akademio,
postulas, ke ni rebaku la tutan lingvon lati lia teoria recepto, —
tiam ni, esperantistoj, indiferente @ion aŭskultas kaj trankvile

iras nian vojon.
Ne por fieri pri nia forteco mi diras tion ĉi tion: neniu el ni
havas la rajton esti fiera, ĉar nia forteco ne estas Li meritu de
iu el ni aparte, sed gi estas nur la rezultato de inult11ara
pacienca laborado de mono da personoj. Mi volis nur atentigi
vin pri tio, ke en nia afero Cio povas esti atingita nur per
harmonio kaj konstallteco. Se nin ne gv'dus fera konstanteco,
nia lingvo ', am de longe ne ekzistus, kaj la vortoj «lingvo ittci.
glacia » estus nun la plej granda mokatajo por la mondo.
La longa kaj malfacila hatalado nin hardis, kaj ne so'e la
voloj de apartaj personoj, sed eC la premo de ia granda potenco
nun ;am ne povus deklini la esperantistaron de gia klara kaj
rekta vojo. Kia do estas la kaŭzo, ke en la pasinta jaro en nia
tendaro subite naskibis tia granda vento, kiu en la daŭro de
momento minacis alporti al ni tiom da malbono? Kiu estis tin
ŝajne grandega forto, kiu por momento enportis tian neatenditan konfuzon en nian mezon? Nun,kiam tio jam klarigis,ni povas
konfesi, ke gi ne estis ia eksterordinare granda potenco, gi estis
simple kelkaj malmultaj personoj; sed la dangereco de ilia
atako, konsistis en tin, ke tiu atako ne venis malkaŝe el ekstere,
sed gi estis kaŝite preparita kaj tute neatendite aranl;ita interne
de nia tendaro.
Ci estas historio, pri kiu mi ne volas paroli. Nuis mi volas nur
diri jenon : ni tiuj estas reprezentantoj de la ideo de lingvo
internacia, ni faru Iron 1 i, kion ni volas, sed ni agu honeste kaj
ni memoru, ke pri niaj agoj la estonteco severe nin jugos.
Memoru, ke Esperanto estas nenies proprajo, ke la esperantistoj
havas p'.enan rajton tari kun gi ĉion, kion ili volas, se ili m:ur
faros gin singarde, lojale kaj interkonsente. Nur por gardi nian
lingvon kontraŭ anai fiio de la flanko de apartaj personoj, nia
lingvo havas sian plej senpatie elektitan kaj el plej konpetentaj
personoj konsistantan kaj konsistontan Lingvan Komitaton,
kiu,dependante de neniu mastro, havas plenan rajton kaj plenan
povon esplori kaj prezenti al la sankcio de la esperantistaro
tion, kion gi volos. La Bulonja Dcklaracio malpermesas nue, ke
apartaj personoj rompu la lingvon arbitre, gi estas kreita nur
por gardi la ekstreme necesan konlinuecon en nia lingvo. Se
iu el vi trovas, ke ni devas fari tion aŭ alian, prezentu vian
deziron al la Lingva Komitato. Se tin Komitato ŝajnus al vi tro
kunservativa,tiani memoru, ke gi ekzistas ne por la plcnumado
de diversaj personaj kapricoj, sed por la gardado de la interesoj
de la tuta esperantistaro; ke pli bone estas, ke la Komitato
faru tro malmulte, ol ke gi facilatiirne faru ian paŝon, kiu povus
malutili al nia tuta afero. Car vi Ciuj konfesas, ke la esenco de
nia lingvo estus gusta kaj oni povas disputi nur pri detaloj, tial
ĉio bona kaj ĉio efektive necesa povas facile esti farata en gi
per vojo lojala, en harmonio kaj paco.
La personoj, kiuj volas altrudi al la tuta esperantistaro ~iajn
dezirojn, diras ordinare, ke ili havas la plej bonajn ideojn,
kiujn la plimulto da esperantistoj certe aprobus, sed iaj êefoj
ne volas ilin aŭskulti kaj ne permesas al ili prezenti siajn ideojn
por esplorado. Tio estas ne vera. Vi scias, kc laŭ la nova ordo,
kiun per komuna voldonado akceptis por si nia Lingva Komitato, iiu homo ne sole havas la rajton prezenti al la Tiom ta'o
siajn proponojn, sed se la propono havas eC nur plej malgrandan gajnon de seriozeco, se inter la cent membro de la
Komitato la propono akiris por si eĉ nur la aprobon de kvin
persono!, tio jam sulitas, ke la Lingva Komitato estu devigata
esplori tititi propouon. Vi vidas sekve, ke neniu povas plendi,
ke oni lin ne aŭskultas aŭ ke iaj tefoj prezentas al voldonado
nu tion, kion ili deziras.
Se iu diras al vi, ke oni devas tion krude rompi, se oni per
titlj fortoj kaj per eiuj eblaj rimedoj penas malkontentigi vin;
se de la vojo de severa unueco, de tiu sola vojo, kiu povas konduki nin al nia celo, oni penas forlogi Vin, — tiam gardu vin I
tiam sciu, ke tio kondukas al malordigo de tio, k ion multaj
miloj da personoj atingis por la granda tiulioma ideo per moitejara pacienca laborado.
Mi finis.Pardonu al mi la nialagrablan teuton, kiun mi elektis.
e,i estas la unua kaj espereble ankaŭ la lasta fojo en la historio
de niaj kongresoj. Kaj nun ni tion forgesu ; ni komencu la graudan feston, por kiu lii tiuj kunvenis el la diversaj landoj de la
mondo; ni goje pasigu nian grandan ĉiujaran semajnon de la
pure homara festo. Ni memoru pri tio, ke niaj kongresoj estas
ekzercanta kaj edukanta antaitparolo por la historio de la
estonta interfi atigita homaro. Por ni estas grava ne iaj bagatclaj
eksteraj cietalaĵoJ de nia lingvo, sed gia esenco, gia ideo kaj celo,
tial ni antaŭ Cio devas zorgi pri gia seninteri'ompa vivadv, pri
gia senhalta kreskado. Granda estas la diferenco inter homoinfano kaj homo-viro; granda eble estos la diferenco inter la
nuna Esperanto kaj la evoluciinta Esperanto de post multaj
jarcentoj ; sed dank'al nia diligenta gardado, la lingvo fortike
vivos, malgraŭ tiuj atencoj, gia spirito fortigos, gia celo estos
atingita, kaj niaj nepoj benos nian paciencon.

15

LA BELGA SONORILO.

LA BELGA SONORILO.

La Dia Internacia Kongreso de Esperanto
EN DRESDEN.
Tiuj, kiuj ĉeestis la tri unuajn kongresojn, certe
memoras ankoraŭ la belajn ekskursojn faritajn en
Wimereux, Vevey, Ĝardenurbo kaj ĉefpreĝejo en
Elly. Sed, legantaro mia, fidu al mi, la Kvaro por la
Kvara zorgis tiel bonege ke la plezurvojaĝoj faritaj
en la ĉirkaŭaĵo de Dresdeno multe superis la ĵus
cititajn.
La unua ekskurso — ĝi nur estis kvazaŭ preparo
por pli pitoreska — estis la ŝipveturo al Meissen.
Mi ne priskribos la pentrindaĵojn viditajn dum la
malsuprenveturo de l' bela Elbo. Sufiĉas diri ke la
partoprenantoj estis tiom multaj ke tri ŝipoj povis
apenaŭ transporti la ĝojan samideanaron. Ĝojaj ni
ĉiuj estis, ĉar la forveturo okazis tuj post bonega
tagmanĝo — almenaŭ mi ĝin supozis « bona » por
ĉiuj — kaj dum sunplena tago : la riverbordoj estas
montecaj, êie oni vidas ravajn vilaĝojn, kastelojn ;
en Kotzschenbroda flagoj esperantistaj salutas nin!
▪ Sur la ŝipoj regas bruo senfina, ĉiam kreskanta, ĉar
estas tre oportuna loko por revidi malnovajn amikojn, konatiĝi kun korespondantoj ne ankoraŭ persone konitaj, interrilati kun fremdaj esperantistoj.
Vere, ĉie regas kora ĝojo !
Sed post duhora veturo ekaperas en la malproksimeco fortika konstruaĵo ; la vidajn fariĝas baldaŭ
pli preciza : estas la nigraj turoj de l' katedralo
Meissen'a.
Amasego da personoj atendas nin : standardoj
gaje flirtadas dank' al favora venteto, la urba muzikistaro aŭdiĝas, la Meissen'aj grupanoj alproksimiĝas, la ŝipoj albordiĝas kaj post kelkaj minutoj
ne plu estas homoj, sed homa maro. Muziko, pafado, krioj, kantoj, ĝ enerala entuziasmo !
Iom post iom, ĉio moviĝas ; kiel decas, la muzikistaro ektnarŝas kaj tra interesaj stratoj kondukas
nin al la foirejo,antaŭ la urbdomo.Plezure mi konfesas ke malofte en mia vivo mi vivis tiel emociantan
momenton kiel en la foirejo Meissen'a. La placo
estas pentrinda kaj originala ; nur malnovaj konstruaĵoj kun ruĝaj tegmentoj, brilantaj pro fajra
suno.
La urbo Meissen povas fieriĝi pri fama historio
de pli ol mil jaroj; sur tiu placo,en tin urbdomo,episkopoj, reĝoj, imperiestroj, eminentuloj ĉiuspecaj
haltis en la plej inalproksimaj tempoj !
Kompreneble, kiam sur la balkono de l' urbdomo
aperis la urbestro 11^Iuller , Dr° Zamenhof ĉirkaŭitaj
de aliaj oficialaj konsilanoj kaj esperantistoj, la
vidajo estis miriga. Nevole, la spirito de ĉiu transportis sin al la jam de longe forpasintaj jaroj, kiam
la princoj, la reĝoj alparolis la kunvenintan popolon por instigi, eksciti aŭ trankviligi ĝin !...
La koroj de l' kongresanoj fortege batas en la
brustoj ! Per tondra voĉo, SrO Muller salutas la
gloran elpensinton de Esperanto, la modestan servanton de l' ideoj pacaj ; Dro Mybs, similvoĉe, dankas
je l' nomo de D r° zamenhof kaj de la esperantistaro.
Aplaŭdado varma, kaj poste supreniro al la fama
Albrechtkastelo.
Fanfaroj sonas tuj en la dentoj de l' antikvaj
muroj kaj alvokas la suprenirantaron. Jen komenciĝas la vizito de l' artfama kastelo. Sed parto de la
ekskursantoj direktas sin al la mondfama porcelanfabrikejo ; bedaürinde ili estas tiom multnombraj

ke malmultaj el ili povis vidi aŭ ekzameni ion ajn.
Je la 6 1:2 h. la katedralo allogas amasojn da
verdste]uloj : estas la momento de l' komenciĝo de
la koncerto. Ĉ'ar Meissen estas antikva urbo, la
ĉefpregejo ankaŭ estas antikva. Multaj centjaroj
forpasis jam de l' tempo, kiam oni konstruis tiun
monumenton ! Oni do povas konjekti ke sub ĝiaj
volboj kantis homoj ĉiunaciaj, aŭdiĝis kantoj ĉiulingvaj. Tamen, en la nuna momento alia liturgia
lingvo armos la orelojn de aŭdantaro tute speciala,
ĉar kvankam ĝi konsistas el reprezentantoj de
multaj nacioj ili facile komprenas unu la alian,dank
al la kreitaĵ o de Zamenhof.
La kantoj estis mirindaj. Ĉiuj aŭskultantoj memoros longatempe la nlajestecon de tiu muzika
festo.
Tuj post la finiĝo de l' koncerto, aroj da ekskursantoj direktas sin al la vasta restoracio Geipelburg;
aliaj preferas malpli grandan manĝejon kaj la ceteraj estas rimarkintaj ke oportunaj kaj decaj kafejoj, bierejoj, restoracioj troviĝas sur la bordo de
l' riverego.
Ne jani finita estas tiu esperantista tago !
En la supra salono devas okazi festo : kantoj, rakontoj, teatraĵo. Eble estis tro multe da materialajo.
Kvankam mi tute ne intencas kritiki sisteme, mi
devas konfesi ke tiu vespera parto estis tre laciga
kaj malbona. Mi nur diros kelkajn vortojn pri la
teatraĵo. La temo mem ŝajnis al mi tiom teda ! Eble,
en la originala lingvo, la Malfeliĉuloj de Kotzebue
povas plaĉi, sed en Esperanto, Dio mia Plie,
kelkaj aktoroj agus saĝe, se nur ili lernus la esperantan lingvon ; ĉu mi kuraĝus diri ke la franca aktoro ne devus esti tiel fidelega al la treege malbona
elparolo de l' finiĝoj verbaj ?
Cetere, mi opinias ke pro la granda varmo multaj
personoj foriris antaŭ la finiĝo de l' prezentado,
sed mi certigas ke la plimulto forlasis la salonon
pro alia kaŭzo
Antaŭ ol reveturi al Dresdeno, vidajo miriga prezentis sin antaŭ la okuloj de miloj kaj miloj da personoj. De 1' Elba ponto ĉiuj rigardis la ruĝkolorite
lumigitan Albrechtkastelon ; en tiu silenta, malhela
nokto la ĉielo fariĝis kvazaŭ flamiĝanta. Ĉu eble
tiu incendio antaŭsciigus la aŭroron de tempoj
novaj ?
Sed, kvankam ni estas en lando loĝata de gajuloj
plej agrablan kaj gajan karakteron havas la
saksoj — la fervojaj oficistoj ne ŝercas : antaŭen !
al Dresdeno !
—

* **
Ne malpli belega estis la ekskurso al la Saksa
Svisujo !
Tial ke nia duin la kongreso tre afabla samideano
Bourlet, prezidanto de l' pariza grupo, priskribis
ĝin plej bone en la kongresa gazeto,ni kopias ĝiajn
liniojn :
«Ĵaŭdon pasintan, je la 9 a matene, la 1500 kon« gresanoj flue alkuras al la kajo sub la Teraso.
« Kvar ŝipoj ornamitaj per esperantaj standardoj
« kaj diversnaciaj flagoj nin atendas.
« Ni ilin baldaŭ plenigas.
« La ŝiparestro Schramm akompanata de nia
« financ-ministro sur inspektora ŝipeto parade in« pektas, ĉu ĉio estas eu ordo.
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« Nenio lamas.
Bone antaŭen ! Kaj dolĉe la
« ŝiparo ekveturas.
« Komforte sidantaj,ni admiras la preterpasantan
« pejzaĝon,
« Jen Lossnitz kaj Weisser Hirsch ; jen la granda
« karnpdomo — palaco de lia Majesta Reĝa Moŝto
« en Pillnitz. Ne malproksime, sur la bordo,maljuna
« sinjorino pentras; apude staras, en flava livreo,
ĝi estas, oni
«kun cilindra ĉapelo, unu lakeo
« diras, princidiuo Mathilde, kiu kore favoras al nia
« afero.
tiuj j
« Wehlen.... sur ĉiuj ŝipoj eksplodas krioj
« krioj, kiuj tiel niirigas la Dresdeuan gazetaron ; ni
« divenas... zamenhof verŝajne estas tie. Efektive
« sur la albordiga flosponto staras nia Majstro, ve« ninta kun la familio de konsilanto Arnhold en
« aŭtomobilo.
« Nun la bordoj altiĝas, altaj rokoj borderas la
« riveron,kaj pli kaj pli pitoreska fariĝas la pejzaĝo.
« Ni estas ravitaj.
« La kvar ŝipoj haltas.
« La Esperantistarô malrapide elŝipiĝas, kaj nun
« longa procesio komencas surrampi la vojeton,kiu,
« laït longe de la montoj, inter ŝtonegoj, sur pontoj,
« sub centjaraj arboj, suprenkondukas al « Bastei ».
« Supre sur la monto » nin atendas la tagmanĝo,
« kiun ni malsataj koje englutas antaŭ ol denove
« ĝui la mirindan vidaĵon, kiun oni havas de sur tiu
« natura fortikajo.
« Je la kvara komenciĝas la malsuprenirado al
« Wehlen sur belega vojo, unue meze de arbaro kaj
« fine en mallarĝa, profunda, de altaj rokmuregoj
« borderita krampvalo.
« En Wehlen estas vilaĝa festo. La malgranda
« placo estas plenigita, superplenigita de babilantaj
« Esperantistoj inter kiuj kuradas, cirkuladas zorgplenaj kelnerinoj.
« Ĉe 1' balkono de la ĉefa « Wirtshaus » aperas
« frake vestita Sinjoro. — Li estas la urbestro de
« Wehlen, kiu senĉese interrompata de niaj entu« ziasmaj aplaiidoj, nin alparolas kaj salutas en
« Esperanto. Iu diris al mi, ke la urbestro konas
« Esperanton de unu tago ! Nia majstro Dr° Zatnen« hof, apud li starante, kore respondas.
« Je la 8 a ni iras al la kajo. La muzikistaro de
« Wehlen akompanata de lampionportistoj nin kondukas al la ŝiparo, kiun ni baldaŭ replenigas.
« Nun komencikas la plaĉa reveno inter la ilumin« itaj bordoj.
« Ĉie eksplodas raketoj, ĉie eklumas artaj ruĝaj
« fajroj, kiuj heligas la vila'ojn, la palacojn, kies pro« filoj tiel fantaziplene, fee, artplene aperas sur la
« nigra fono de la verdaj montetaj arbaroj.
« Gigantaj ombroj, kvazaŭ fantomoj revenintaj
« el la mezepoko, ombroj de kavaliroj kaj sinjoroj,
« strange projekciitaj sur la fasadoj prezentas al ni
« kvazaii nokta teatro de la malnovaj germanaj
« Riesen », kiuj revenas el la Tiiringaj fosaĵoj por
« saluti nin.
« Jen ankoraŭ nova bonega ĉarma tago, kiun ni
« ŝuldas al nia bona Kvaro, sed speciale al la agem« eco de la nelacigebla Dr ° Schramin. »
—

—

—

l )aŭiiota.

Luc. BLANJEAN.
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Impresoj de Kongresano.
En Dresdeno, mi rigardis, parolis, aŭdis kaj aŭskultis ; jen kial mi povas komuniki kelkajn personajn impresojn al la legantaro de b'el{-a Sonorilo.
Se vi demandos al Fidelulo ĉu la kongreso sukcesis, li tuj respondos : « Certe, eĉ ĝi sukcesegis ! »
Fidu al mi ! tiu Fidelulo estos tute prava.
Nedisputeble, la kvara kongreso superis la
antaŭajn, ne nur dank al lerta organizado, sed precide dank al la gravaj apogoj, kiujn niaj germanaj
samideanoj havigis al la afero : patrouado de l'
Reĝo de Saksujo, efika helpo de Saksaj Ministroj,
de multaj urbestraroj, akcepto de diversnaciaj delegitoj êe l' 14linistro por publika instruado en Berlino,
oficialaj delegitoj Japanaj, Csonaj, k. t. p.
Kaj tamen.... Kiam mi forveturis el Dresdeno mi
estis iom malĝoja, ĉar klare mi vidis ke tiuj energiaj
klopodadoj de l' germana esperantistaro ne havos
la influon kiun ili meritas, nur pro tio ke ĝis min la
ĉefoj de l'esperantistaro — kvazaŭa aristokratio en
la esperantista ŝtato — ne antaŭsentis la nunan
fakto pli grava kaj multe pli bedaftsituacion,
rinda, pro tio ke granda parto de tiu eminentularo
ne vidas ĝin, aŭ eê ne volas ĝin vidi !
Tamen, oftajn plendojn mi aŭdis en Dresdeno.
Multaj samideanoj konsentas ke la kreitaĵo de Di°
Zamenhof, kvankam genia, estas perfektigebla, eê
perfektiginda, ke jam la komuna uzado difektetis
ĝin, fine ke oni devus ekzameni ĝin plej zorgeme
por forigi tion, kio estas malbona,por plibouigi tion,
kio ne estas tute bona, por enkonduki kelkajn necesajn novajojn.
Cu niaj eminentaj ŝafistoj opinios iam ke tiuj deziroj estas multe pli atentindaj ol la sensignifaj
vortoj « Ni restos fidelaj » ?
* **
En la restoracio, sur la strato, en la kunsidoj, dulll
la ŝipveturadoj, en la Saksa Svisujo, mi renkontis
pionirojn de la unuaj jaroj. Longatempe ni interbabiladis. Kompreneble, la konversacio plej ofte
rilatis al la lingva demando : metode, klare, senpasie
ĉiu disvolvis siajn ideojn. Ni ne interkonsentis pri
ĉiuj punktoj, sed mi ricevis tiun impreson ke en la
mondo esperantista, eĉ êe la unuaj klopodintoj,
estas profunda aspiro al rimedo kiu liberigus ĉiujn
de l' nuna maltrankvileco, mi ricevis tiun impreson
ke pli ol unu en la L. K. opinias ke fine oni nepre
devas fari ION.... kaj senprokraste.
Eble tiuj maltintelnuloj sukcesos movigi nian
gravan lingvan eminentularon. Ia malbonulo —
mi supozas ke li estas tia! — lllurlllure kaj iom
sekrete diris al mi ke S r° Boirac intencas konduki
militpaŝe la lingvan aferon, ke li decidis reakiri la
tri perditajn jarojn, ke antaŭ la Barcelona kongreso
li certege prezentos al la mondo mirig ita lingvon
esperantan tiel glatigitan, purigitan, glazuritan, pli
beligitan, pli belsonigitan, reguligitan kaj plenigitan
ke ĉiuj Idistaĉoj estontaj, nunaj kaj estontaj tuj
polvikos
Ne timu, legantaro de B. S., tiu konfeso ne estas
de S r° Boirac al mi. Estas vere ke la prezidanto de
la L. K. estis momente apud mi proksime de l' kastelo de Meissen, sed kiel decas kiam oni estas bone
edukita,li ne salutis min! Dum mallonga foresto mia,
febre li demandis al mia kunulo : « Kion postulas
tiuj Belgoj? » Ĉ' u vi nescias tion, Sinjor' prezidanto?
Kion vi legas':
—

-

*
**

Ĝentileco t Ĉu mi kaj dek e] miaj kunvojaĝantoj
ne aŭdis S 1 non Francan, nobelulinoil, diri al SIn° Dana
— estis sur la ŝipo veturanta al la Saksa Svisujo — :
« Oui pretendas ke vi estas Idistino; tio ne estas
vera, ĉu ne? Neniam mi konsentus premi la manon
de Idisto! » Tre ĝentile, ĉu ne?
Imagu al vi, se vi povos, la simpatian mienon de
la sama persono kaj de sia angla kunvojaĝantino,
kiam, sur la sama ŝipo, ili aŭdis ke Sr° Grabowski,
du amikoj kaj mi, pridiskutis, varme sed amike, la
reforma it aferon !
Kiajn oni legis la deklaron de la L. K.
« nek la
f undamento nek la I,. K. estos baro k. t. p. — ia sinjorino sidis apud mi; ŝi aplaŭdis varmege sed vidinte
ke mi ne aplaŭdas ŝi kvazaŭ kolere rigardas min
kaj per sia plej dolĉe angla voĉo bleketas : Kial vi
ne aplaŭdas, vi ? — Agoj, ne vortoj, jen estas mia
devizo ! — Vi estas reformisto ? — Jes ! Iome !
Foren la reformistoj !...
Ian tagon mi ĉeestis kunsidon de l' neprofesiaj
instruistoj Amcrikano kaj Ĉeko estis miaj apuduloj.
Sr° Cart eniris kaj komencis paroladi. Li tre verŝajne ekvidis min, ĉar tuj li kritigegis tiujn, kiuj
parolas pri reformoj, aldonante ke oni nur povas
instrui esperanton tian, kia ĝi estas nune, ke malgrava afero estas ĉu Esperanto enhavas difektojn,
ke la lernado ne estus pli facila se la lingvo estus
pli bona... Miaj momentaj najbaroj rimarkigis al mi :
« Oni kredus ke li nur vin vidas ! »
Alian tagon mi estis en la Tunelo — restoracio —
kun kvar Francoj. Ni parolis France. Alvenis la
eltrovinto de « Na fosu nian sulkon ». « Ni restu
fidelaj », kaj similaj spritaĵoj. Videble kun intenco,
li ne prezentis al mi la manon Unu el la kunmanĝantoj — tiu konas nian landon kaj la karakteron belgan — demandas ŝerce al la obstinega
' vi komprenas tiun ĉi esperantan
eminentulo : « Cu
men ti on ? » Respondo tondra : « Estas Idaĉo ! — Ne,
Sinjor' Cart, estis nur Esperantaĉo !
—

—

***
Tuj post mia alveno en la kongresa urbo ŝajnis
al mi ke kelkaj esperantistoj, kiujn mi jam de longe
konas, estis iom ĝ- enataj por alparoli min. La plimulto el ili imagis al si ke la Belgaro
por Fidelulo,
niaj esperantistaj samlandanoj el Antverpeno ne
—
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estas Belgoj — volas renversi ĉion, ke estas tute
neeble pridiskuti kun ili ion ajn, rilatantan al Esperanto, k. c. Seumanke mi rebatis tian malĝustan
kaj malveran opinion, mi montris ke la plej deciditaj
reformistoj estus volonte akceptintaj interkonsenton, sed ke ili ne volas sklave fleksi la kapon
tuj kiam oui krias : « Fideleco !
Fosu vian sulkon !
— Ne riparu vian fosilon ! — Falêisto ne akrigas
sian falêilon, kiam ĝi ne plu bone tranĉas !... »
Mi altiris la atenton de tiuj samideanoj al la agmaniero de sperta kaj sindona esperantisto, Sr°
Christaller, kiu ekzamenas, diskutas, t. e. argumentas ; se nur oni obeus lian bonan ekzemplon,
post malmulte da tempo oni povus kontentigi, se ne
êiujn, preskaŭ êiujn, enkondukante la ŝanĝojn aŭ
reguligojn necesajn, utilajn. Sed, kiel diris fiere al
mi Sr° Mudie : « Ni ne estas cedemaj ! » — Eble vi
ne estas cedemaj, sed iam vi fariĝos cedemaj ; pri
tio oni ne povas dubi. Povu okazi ke tiu tago ektag iĝu antaŭ ne longe !
—

-

* **
Mi ĵus raportis ke por Fidelulo la Antverpenanoj ne
estas Belgoj. Pruvo ! Dum la lasta kunsido, la sekretario de l' Centra Oficejo anoncis ke la Konstanta
Komitato de la Kongresoj ricevis proponon por ke
oni organizu la kongreson de l' jaro 1910 en Antverpeno. Li nenion diris pri Belgujo!
Kiel movita per risorto, mi tuj levis min kaj proteste ekkriis : « La propono estas ke la kongreso
okazu en Belgujo : la lando unue! — Jes, la Belga
Ligo proponis Antverpenon. — Jes, sed citu unue la
landon, due la urbon! » — La letero sendita al la
supredirita komitato, la 31a 1 de Julio, enhavas tiun
frazou : « Mi havas la honoron proponi Belgu jara,
k. c. »
Evidente, oui intence forgesis la no,lwu de nia
lando, ĉar la delegito de Belgujo kiu parolis je la
nomo de l' Flandranoj ĵuris : « iVi Flandranoj restos
fidelaj! »; tiu — la subskribinto de tiu ĉi artikolo —
kiu parolis je la nomo de I' frauclingvaj Belgoj, ĵuris
nenion. Eble, li prave opiniis ke ĉiu estas libera, ke
de pli ol 20 jaroj li mem laboradis sufiĉe por la enkonduko de lingvo artefarita, dua kaj sama por ĉiuj,
por ke oni ne dubu pri sia fideleco al la nepereebla
ideo de Lingvo Interuacia !

LUCIEN BLANJEAN.

AVIS IMPORTANT DE LA RÉDACTION.

GRAVA AVIZO DE LA REDAKCIO.

Jusqu'aux derniers évènements, qui ont trouvé
une solution prévue lors de l'assemblée générale
de la Ligue Espérantiste Belge du 20 septembre,
La Belga Sonorilo avait accepté librement d'être
l'organe officiel de la Ligue et ce à titre absolument
gratuit. Cela, le journal le fit par esprit d'union entre les Espérantistes belges pour une action commune, pour une confiance réciproque.
Aujourd'hui, tout aussi spontanément, La Belga
Sonorilo cesse d'être l'organe de la Ligue ; elle
restera le journal des Belges libres défendant une
même Idée.
Conséquemment, tout ce qui regarde l'ancienne
Ligue, devra être dorénavent envoyé au vice-président, M. A. Van der Biest, 26, rue de l'Aigle, Anvers,
qui régulièrement et provisoirement a assumé la
direction de la Ligue Espérantiste Belge.

Ĝis la lastaj okaziutaĵoj, kiuj trovis antaŭviditan
solvon en la ĝenerala kunveno de la Belga Ligo
Esperantista de la 20. Septelubro,La Belga Sonorilo
akceptis libere esti oficiala organo de la Ligo kaj
tamen, neniam reklamis de ĝi ian monon. Tio la
ĵurnalo faris por uuuigi la Belgajn esperantistojn
por komuna organo, por reciproka konfido.
Hodiaŭ, ankaŭ « sponte sua » La Belga Sonorilo
ne plu estas organo de la Ligo ĝi restos la ĵurnalon
de la liberaj Belgoj samideanoj.
;

Konsekvence, ĉion, kio rilatas al la malnova Ligo,
oni devas sendi al la vicprezidanto, S r° A. Van der
Biest, 26, rue de l'Aigle, Antverpeno, kiu regule kaj
provizore prenis sur sin la direkton de la Belga
Ligo Esperantista.
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BELGA LIGO ESPERANTISTA.

La kenerala kunveno de la Belga Ligo Esperantista okazis la dimanĉon 20"" ' de Septembro en la
granda salono de la « Maison des Médecins» (Domo
de la Medicinistoj) 17, Grand' Place en Bruselo.
Granda aro da liganoj ĉeestas, el ĉiuj regionoj
de la lando alvenis delegitoj ; kun la Bruselanoj, la
membroj el Antverpeno kaj Verviers estas multnombraj. Sr° Massau, profesoro de la Universitato
el Gand kaj Ft° Izidoro, ambaŭ membroj de la Honora Komitato de la Ligo ankaŭ ĉeestas ; inter la
bonekonataj membroj de la Belga samideanaro ni
citos : Sr" Centuer, honora prezidanto de la Societo
« Esperanto » el Verviers, S f o Rossignol, prezidanto
de la I+ederacio de la Instruistoj, Sr° G. Roy (franco)
iniciatoro de la demando pri Neŭtra Moresnct, la
prezidantoj de ĉiuj ligaj grupoj, k. c.
Sro Komandanto Ch. Lemaire prezidas.
Post aprobo de la protokolo de la kunsido de la
28"{ de Julio 1907, Sr O Jos. Jamin, ĝenerala sekretario,
legas la ĉiujaran raporton pri la agado de la Ligo
kaj S r° J. Coox, administranto-kasisto, prezentas la
nunan situacion de la kaso de la Ligo.
S r° A. Van der Biest, vicprezidanto de la Ligo,
prezentas la raporton pri la diplomoj, je l' nomo de
la speciala komisio difinita por la akiro de la atesto
pri profesora kapableco.
.La gediplomitoj sin prezentas por ricevi tiun
ateston kun gratulojn de la prezidanto, meze la
aplaŭdoj de la êeestantaro.
Siavice la diversaj delegitoj de la grupoj raportas
pri la agado de sia societo ; Sr° Châ'on je l' nomo
de la grupo Pioniro (Bruselo), Sr" Giniinue, de la
grupo Bonveno (Ikselo), Sr° Mathieu de la Societo
« Esperanto » (Verviers), Si' Witteryck, je l' nomo
de la Bruka grupo, kiu ankaŭ legigas protokolon
de la citita grupo lute « fidelan », Sr° Delvaux de la
Karloreka grupo kaj S r° Ch. Schriewer je l' nomo
de la grupo «Amikejo» el Neŭtra i\Ioresiiet.
Le sesa temo de la tagordo estas la ekzameno de
la nuna interna situacio de la Ligo kaj de la ĝenerala nuna situacio de la lingva demando.
La prezidanto, Kto Ch. Lemaire, deklaracias ke
li deziras nepre repreni sian plenan liberecon kaj
ke la agoj de kelkaj grupoj, blinde konscrvatemuloj
montras al li ke la revita unucco, por kiu li multe
laboris, havas nenian ŝancon por sukcesi. Li skribis
en Belga Sonorilo sub literoj B. S. serion da artikoloj, en kiuj li montris ke, se Esperanto akceptus
nur la logikain regulojn pri deveno starigitaju de
Sr° Couturat, la interkonsento estus facila. Bedaŭrinde multaj samideanoj ne atestis tiun proponon
kaj de nun li intencas esplori la plenan demandon pri
la reforinoj. Eĉ se lia intima konvinko ne estus jani
plena, g•i tuj plenikus post la decido de la Berlina
grupo (de kiu decidon li legas) kaj de multaj grupoj
en Francujo, Anglujo kaj Germanujo. Li decidis
forlasi la prezidon de la Ligo kaj invitas Sun Van
der Biest anstataiii lin.
Sr° Van der Biest, vicprezidanto de la Ligo, prezidas.
Sr° Massau, profesoro de la Universitato de Gand
sciigas ke li estis Volapukisto kiam Esperanto
aperis. Pri tio, la tiamaj fundamentistoj intencis silenti kaj nur sin okupis pri financaj aferoj, vendo
da broŝuroj, libroj kaj ĵurnaloj ; kiam li postulis de

la ĉefoj kelkajn informojn, tiuj ĉi respondis ke l;speranto estas nur lingvaĉon kaj la tridek ĵurnaloj
sin deklaris fidelaj ĝis morto ; efektive baldaïi ĉiuj
mortis. Kaj itune, la sama okazo renoviĝas ; l;sperauto fariĝis financan aferon por multaj personoj ;
post decido de la. Delegacio, li ricevis el Genève
avizon de Scienca Societo kiu decidis ke lingvo de
la Delegacio estas liugvaĉo kaj li imiti subsignis
ateston pri tio. Hodiaŭ li klare vidas ke sana okazo
ankaŭ renoviĝis, oni lin erarigis; kaj tamen preskaŭ
ĉiuj ĵurnaloj ĵuras ke ili estos fidelaj ĝ is morto ;
baldaŭ ĉiuj mortos. Nenio povus haltigi la homan
progreson.
Sroi Centuer kaj Seynave, el Verviers, sciigas ke
ekzameno de la reforinoj proponitaj de la Delegacio estas necesa,oni ne povas stariĝi kontraŭ la progreso kaj la netuŝebleco de ia Fundamento aŭ de iaj
doktrinoj, kiuj povus nur faligi nian kaïtzon. Sinjoro
Seynave sciigas ankaŭ ke li ne akceptos renovigon
de sia mandato ĉe la Komitato. Saman deklaracion
faras Fraŭlino Lecointe kaj Sr° Jos. Jamin. S r o I.iic.
Blanjean, vicprezidanto de la Ligo estas ankaŭ malnova defendanto de la kaïtzo, li estis Volapukisto
kaj certigas ke la Volapuk estis en plena. sukceso
kiam ĝiaj mallertaj direktantoj fariĝis necedemaj ;
la disvastigado de la lingvo per libroj kaj ĵurnaloj
estis tiel intensiva kiel la nuna Esperanta disvastigo ; li ankaŭ sciigas ke li ne povas antaŭeniri kontraŭ la progreso.
Sio Witteryck el Bruko, frato Izidoro kaj Sr° Swagers el Antverpeno prezentas ankaŭ sian opinion.
La debato estas iom konfuza. Sr° Seynave proponas
finon de la diskuto. Per voĉdono,la kuiis:.do decidas
daŭrigon de la diskuto. S'° Sw.agers proponas decidon per kiu la Ligo akceptus la reforinojn enkondukotajn de la Lingva Komitato kaj de la Akademio.
Sr° Blanjean proponas rompikon de la Ligo kiu
permesos al ĉiuj iri sian vojon. Kelkaj personoj
rimarkigas ke la propono de S ro Swagers akceptas
iajn reformojn, sed la fundamento kaj ĝia fama
netuŝebleco ne tion permesas. Fine, Sr° Swagers
redaktas novan proponon, kiu akceptas la reformoju naskigitaju de la evolucio de la lingvo difinota
de la aŭtoritatoj.
Oni vo donas.
La propono de Sr , Blanjean pri rompiĝo de la
Ligo estas forĵetita per grava plimulto. La sama
plimulto akceptas la proponon de deklaracio de S r°
Swagers.
La sepa temo de la tagordo estas la baloto por
elekto de ses membroj de la Komitato (art. 7" de la
Regularo).
Fraŭlino E. Lecointe, S t "i Ch. Lemaire, Luc. Blanjean, M. Seynave kaj Jos. Jamin ne akceptas novan
mandatoe.
Je l' fido de la kunsido, la ĉeestantaro elektas la
sekvantaju membrojn, kiel koinitatanojn :
Sro Raym. Van Melckebecke, el Antverpeno,
Sro Swagers, instruisto, el Antverpeno,
Sro O. Van Scltoor, farmaciisto, el Antverpeno,
Sro L. Champy, inĝeniero, el Antverpeno,
Sro abato Austin Richardson, el 13ruselo,
Sro Komandanto Duverdyn, el Bruĝo.
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de la Belga Ligo Esperantista
PRI

la agado de la Ligo dum la pasinta jaro (1907-1908).
ESTIMATAJ GESAMrDI ANOJ,

De la kenerala kunveno de la Ligo, kiu okazis la
28nii de Julio de la pasinta jaro, gravaj okazintaĵoj
eniris en la Esperanta kampo, kiuj ankoraŭ estas
la ĉefa temo de ĉiuj kunvenoj.
La Komitato de la Ligo konsideris kiel nepra
devo,la plenan ekzamenadon de la lingva demando;
ki kunvenis kelkafoje en tin celo kvankam, ĝis nun,
la esperata interkonsento ne ankoraŭ aperis. I'ri
ki, kaj laïc la regularo de la Ligo, kiu postulas ĉiujare ŝk- eneralaii kunvenon, vi estas hodiaŭ kunvokitaj.
Dum la pasinta jaro, ok novaj grupoj aliĝis al la
Ligo; estas laŭ ordo de ilia euskribo, la grupo
« Esperanto » el Spa, la Karloreĝa grupo Esperantista, la Booma grupo Esperantista, la « Verda
Stelo» el Antverpeno, la grupo «Bonveno» el Ikselo,
la Berchema grupo Esperantista, «La Verda Flago»
el Mariaburg kaj la grupo « Ainikejo » el NeŭtraMoresnet.
Ili pligrandigis kis dektri la agemaju grupojn
ligajn, mi diras la ag - emajir ĉar ni nenion aŭdis pri
la grupoj el Lierre kaj Duffel. Unu el la grupoj el
St.-'Tond ankaŭ deziras alig- i, sed kelkaj aliaj
grupoj nome en Liége, Namur, Malines k. c. agadas
nur en sia regiono kaj neniel interesiĝis al nia
komuna propagando. Eĉ en kelkaj urboj, ekzemple
en Gand, Mons, Ostende, k. c. la Esperantistoj izolitaj ne ankoraŭ grupiĝis. Tio plenmontras ke ni
havas antaŭ ni malfacilan laboron por kunigi ĉiujn
Belgajn samideanoju sub flago de la Ligo.
Mi respondis ĉirkaŭ al du centoj da leteroj kaj
poŝtkartoj al ni adresitaj petante sciigojn pri la
Ligo, la kursoj, la libroj kaj ĵurnaloj, la disvastigo
de la afero kaj aliaj scivolemaj temoj. Ni ree eldonis la broŝuron de propagando, kiun ni disdonas
ĝenerale senpage; nur kelkaj grupoj aĉetis du aït
tri centojn da ili; ni eldonis ankaŭ resuman ŝlosilon
kiu permesas al ĉiu Esperantisto korespoudadi kun
ne-adopto. Fine sub mia persona respond`.co, uti
provis eldonon de subpoŝtsignoj kiuj sufiĉe taïtgas
por naskigi unuan demandon pri la afero.
Ciuj grupoj daŭrigis organizon de kursoj, kelkaj
el ili ekzemple en Antverpeno, Ikselo kaj Mons tute
sukcesis; la nombro de la kursoj por la tuta lando
atingas ĉirkaŭ kvindek. La paroladoj pri la lingvo
okazis tre ofte en ĉiuj regionoj, ĉiuj oratoroj rikoltis
kuraĝigaiitan sukceson ; inter la plej sindouemaj tni
certe plenumos devon citante nian prezidanton
Kt°° Ch. Lemaire kaj leûtenantou Cardinal.
Via Komitato akceptis du novajn membrojn de la
Honora Komitato: S r° generalo Leman, direktoro
de la studoj kaj koinandanto de la Milita Lernejo
kaj S r° F. Cocq, skabeno de la Publika Instruado en
komunumo Ikselo. Ĉiuj liganoj sufiĉe konas la
gravajn servojn, kiujn tiuj membroj faris al nia
kaŭzo; tiri nur notos ke tiu elekto ricevis ĝeneralan
aprobon kaj pligrandigis la aŭtoritatecon de nia
anaro.
Niaj bonfarataj membroj daŭrigis sian utilan
helpon kaj la Ligo devas aparte danki la plej malavaran el ili, S ron Ernest Solvay.
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Vi reelektis la ses membrojn de la Komitato kiuj
denove estas hodiaït reelekteblaj kaj la estraro de
la Ligo restis tiel formita kiel antaŭe.
De la pasinta ĝenerala kunveno du kongresoj
okazis, la Tria kaj la Kvara, en Cambridge kaj en
Dresden. La malproksimeco de tiuj urboj ne permesis al multaj lig anoj partopreni tiujn belajn
festojn; tamen sufiĉe da belgaj samideanoj reprezentis nian landon kaj niaj vicprezidantoj Sroi A.
Van der Biest kaj Luc. Blanjean parolis dum la
oficialaj kunvenoj de ambaŭ Kongresoj. Duni la
Kongreso de Cambridge, S r " leittenanto Cardinal
estis oficiala delegito de la Belga Milita Ministro
kaj tio estis la unua nlanifesto de la oficiala apogo,
pri kiu oni multe klopodas nune kaj kiu sin montris
ankaŭ en Dresden.
Post tiuj kongresoj kaj dum la tuta jaro, utultaj
fremdaj samideanoj vizitis Belgujon kaj precipe
Bruselon ; ĉie ili ricevis bonan kaj ĝojan akcepton
ĉe la diversaj grupoj.
La Ligo decidis apogi la elekton de konsuloj
rekte ciclegitaj de la Ligaj grupoj sub ilia respoudeco, sed ĝi s nun nenia konsolo sinprezentis ;
laït ĝenerala opiniu tiu institucio ne havas ŝancon
de sukceso ĉe ni.
La ekzamenoj por akiro de la diplomo pri profesoro kapableco permesis al naŭ el niaj geamikoj
ricevi tiun ateston. La kaudidatoj ne estis multaj
kaj la ekzamenoj estis tre severe organizitaj. Tio
pruvas ke la diplomon de la Belga Ligo oni ne
povas akiri sen plena pruvo de kapableco.
Via Komitato detale ekzamenis la lingvan situacion kreitan pro ,la decido de la Delegacio por
elekto de Internacia Helpanta Lingvo sed, kiel mi
diris komencante, plena interkonsento ne aperis, eĉ
decido de aro de la Antverpenaj grupoj ŝajne
detruis la naskiĝautan konsenton en unueco. Pri tio
la diskuto daŭriĝos tie ĉi okaze de la reelekto de la
koinitatauoj.
Kiel ĉefa decido, la Ligo ankoraŭ apogis proponon de la Antverpenaj grupoj pri organizo de la
sesa kongreso en Antverpeno dum la jaro 1910•".
Pri la ĉiutaga vivo de nia Ligo, raportis la Belga
Sonorilo kaj ankaŭ raportos tie ĉi la sekretarioj de
la grupoj. Mi linig os mian propran raporton alvokante ateuton de ĉiuj grupoj al organizado de
ĉiusemajna paroladeto, kiel organizis tiel sukcese
la Brusela grupo « I'ioniro ».
La êeestantoj plene opinias ke tiuj paroladetoj
estas la plej taŭga rimedo por akiri facilan kaj
fluan uzon de la lingvo.
-

-

La ĝenerala Sekretario,
Jos. JAMIN.

LIGUE ESPÉRANTISTR BELGE.
ORDRI: DU JOUR

voté dans la réunion générale du 20 septembre 1908.
Les Espérantistes belges, après avoir entendu
l'avis de plusieurs orateurs concernant les réformes
à apporter à l'Esperanto, déclarent que la tâche
d'élaborer et d'introduire ces réformes incombe
aux autorités compétentes, savoir le Linsva Itomitato et son Académie, en qui ils ont pleine confiance,
et décident de continuer activement la propagande
pour l'Esperanto de Zamenhof, dont les dites autorités détermineront l'évolution.
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Leçons sur la Langue de la Délégation.
(Esperanto mis au point).

I.
La langue de la Délégation a reçu le nom de Ilo,
formé en prenant les 2 initiales des mots Inter naciona Linguo, et la finale o du substantif linguo.
Ce nom a été proposé par Monsieur Henri Peus,
de Dessau, Anhalt (Allemagne).
Il a l'avantage d'être court, sonore, de rappeler
avec bonheur l'expression « Internaciona Linguo ».
Il ne prête à aucun double sens car le suffixe il,
en Esperanto mis au point, n'est pas employé
isolément.
L'alphabet Ilo répond à une exigence capitale,
dominant toutes les raisons théoriques ou sentimentales.
Au point. de vue théorique ou adopterait un
alphabet réalisant la condition suivante : « un son,
une lettre; une lettre, un son ».
Un pareil alphabet serait absolument phonétique;
il permettrait la lecture immédiate, parfaite, rationnelle de tous les textes possibles. Mais il exigeraitplus de cent caractères différents, presque tous
nouveaux.
Il serait long et difficile d'en acquérir le maniement, à supposer qu'on puisse déjà arriver à un
maniement uniforme d'un tel alphabet par les
différents gosiers humains.
De plus, le coût matériel d'imprimerie qu'exigerait
cet alphabet absolument phonétique en prohibe
l'emploi actuel, et le prohibera pas mal de temps
encore.
On pourrait employer un alphabet phonétique
réduit à 26 ou 28 lettres ; la Délégation a pu en
examiner un type satisfaisant ; pourtant elle l'a
rejeté par 2 voix contre 4.
C'est que la Délégation a voulu que la langue à
laquelle elle allait donner sa haute sanction, eut le
maximum de compréhensibilité immédiate, à première lecture, pour les non-initiés.
Or ce desideratum n'eut pas été atteint par
l'alphabet phonétique réduit qui enlevait à beaucoup de mots internationaux leur figure bien
connue de tous.
Il importe d'y insister.
La langue auxiliaire internationale définitive sera
celle qui se fera le mieux connaître et apprécier
du grand public.
Or rien ne vaut pour cela la grande publicité de
la pi esse quotidienne, à condition que les articles
qu'elle donnera eu langue auxiliaire puissent être
suffisamment compris du lecteur ordinaire, même
de celui qui, pour la première fois, aura sous les
yeux des textes en cette langue auxiliaire.
L'expérience de l'Esperanto dans les dix années
qui viennent de s'écouler, est significative : l'Esperanto, malgré ses très grandes qualités, ne se
comprend pas suffisamment à première lecture.
Deux facteurs en sont cause.
Le premier est l'existence, dans l'admirable création de Zamenhof, de trop de mots a priori, et
aussi de beaucoup de mots insuffisamment internationaux.

Le second, sur lequel nous voulons surtout insister ici, est l'alphabet choisi par Zamenhof.
Cet alphabet a empêché et continuera à empêcher
l'Esperanto de trouver l'appui de la presse quotidienne, désireuse pourtant d'aider à la réalisation
de notre grande idée.
Quand celui qui écrit ces lignes trouva, il y a dix
ans, un journal quotidien alors important prêt à
publier, chaque dimanche, des textes espérantistes,
il dut payer de sa poche les lettres accentuées
que comporte l'alphabet de Zamenhof.
Quand, il y a 7 ans, le même espérantiste créa
Baga Sonorrlo, il dut payer de sa poche les matrices de
lettres accentuées que l'imprimeur ne possédait pas.
Il 37 a deux ans, le toujours même propagandiste
avait obtenu, de l'important journal « L'Indépendance Belge », la publication d'une longue série
d'articles consacrés au problème de la langue
auxiliaire.
Quand vint le moment d'aborder l'exposé de
l'Esperanto je demandai au journal de se procurer
les lettres accentuées de l'alphabet Esperanto, afin
de pouvoir continuer la série des articles de quinzaine que j'avais commencée trois mois auparavant.
Voici ce que me répondit le Directeur du journal:
« L'acquisition de ces caractères spéciaux ne
nous servirait à rien puisque L'Indépendance est
entièrement composée à la machine.
« Pour vous donner satisfaction sur ce point, il
faudrait couler un jeu complet de matrices spéciales,
et transformer nos machines pour que ces matrices
puissent s'y adapter. Ce n'est évidemment pas possible, d'autant plus qu'il y a un mois nous avons
renouvelé tout notre matériel mécanique ».
De telles preuves de fait de la nocivité de l'alphabet de Zamenhof ne se discutent pas, à moins d'être
un sot ou.... pis encore.
Je ne parle pas ici de ceux qui, n'ayant jamais eu
à faire imprimer deux lignes, ignorent tout des
exigences de l'impression moderne.
Je parle pour ceux qui pêchent par excès... ou
par abus de confiance.
L'expérience qui m'est personnelle est celle de
centaines d'autres espérantistes, en dehors du clan
des « intéressés ».
La Délégation n'a eu que le choix des avis concordants, fournis par l'Amérique, (Twombley) par
l'Angleterre, (Hugon) par la France, (Michaux, docteur Java!, abbé Peltier) par la Russie, (Schelz) etc...
La Délégation n'eut qu'à reprendre l'opinion,
qu'en 1894,Zamenhof même exprimait publiquement
lorsqu'il écrivait dans l'Esferantisto, à 'propos des
lettres accentuées : « Ce point qui, en théorie,
« paraissait tout-à-fait insignifiant, en pratique s'est
« révélé comme un très grave obstacle à la diffu« lion de notre langue.
« Du fait de ces lettres accentuées, que les
« imprimeries ne possèdent pas, la libre impression,
« en Ions lieux, de livres espérantistes, et la publi« cation de notre langue par les journaux, sont
« presqu'absolument impossibles. Nous devons sup« primer ces lettres accentuées ».
Zamenhof ii'a, jusqu'ici, fourni aucune raison
acceptable, ni aucune preuve de fait, que ce qu'il
disait en 1894 n'est plus vrai aujourd'hui.
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Nous voudrions pouvoir dire que c'est librement
que le créateur de l'Esperanto conserve sa langue
ligotée par un alphabet qui rend « presque absolument impossible la publication de l'Esperanto par
les journaux ».
Ceux qui estiment -qu'aucune personnalité, si
sympathique quelle soit, ne peut se dresser devant
le progrès. gardent l'aveu du Zamenhof de 1894,
disant et écrivant: « Nous devons supprimer les
lettres accentuées ».
C'est ce qu'a fait la Délégation. Elle a rejeté les
lettres accentuées, et après un minutieux examen
s'est arrêtée à un alphabet anglo-latin, amendé
dans le but de le rendre phonétique.
Grâce à quoi on en connait immédiatement la
lecture complète ; on déforme au minimum les mots
que la langue Ilo emprunte aux langues naturelles;
et enfin on peut se faire imprimer partout.
Si ce n'est pas là le progrès, il faudra bien se
résoudre à proclamer qu'il est dans les contrats
avec « H et cie ».

**

L'alphabet de la langue Ilo a les cinq voyelles

a, e, i , o, u (ou), qu'on prononce à volonté longues

ou brèves, ouvertes ou fermées, à condition qu'elles
restent distinctes l'une de l'autre.
Les consonnes de Ilo sont
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Comme on le voit l'aphabet Ilo a 3 digrammes,
ch, sh, et qu.
Ces digrammes doivent être considérés comme
des signes uniques.
Lorsqu'il y aura lieu de montrer que, dans les combinaisons ch et sh, on n'a pas affaire à des digrammes, mais à des lettres juxtapposées, réclamant
chacune sa prononciation propre, on séparera ces
lettres par un tiret. Par exemple chien de chasse
s'écrira « chas-hundo », et se prononcera en cou
séquence.
Cet emploi du tiret dans certains mots composés
serait avantageusement généralisé, car son emploi
dans tous les composés rendraient ceux-ci plus
faciles à lire et à comprendre.
•

-

Il nous reste à signaler que u suivant un g ne se
prononce pas séparément mais forme consonnance
avec ce g.
Exemple : linguo (langue) se prononcera lingwo
et non lingouo.
Enfin après a ou e, l'u se prononcera également
en consonnance. Pour apprendre à bien prononcer
au, eu, il faut, aussitôt après avoir prononcé a ou e,
fermer brusquement la bouche.
On ob iendra ainsi la, prononciation internationale de au et eu, prononciation assez difficile
aux personnes de langue française.

b

e prononcé ts comme clans tsar.

eh prononcé tch comme dans tchèque.
d
f
g dur comme dans gant.
aspiration.
comme &Ij clans adjudant (avec tolérance de prononcer aussi j comme dans jeux).
k

rra

n
p

q u comme clans équiangle, équidistant, équilatéral, etc. (avec tolérance de le prononcer
simplement comme h, à l'exemple du franuais qui prononce équestre de deux
formes, ékéstrc ou t Icu-éstre).
r roulant.
s situant.
sh comme ch clans chambre.
V

w employé seulement clans quelques mots étrangers ou scientifiques, tels guc '.d'est (oest),
u
point cardinal que la géographie, la météorologie, la marine représenterai interna
tionalement par w.
X
prononcé à volonté la ou gz.
Y prononcé comme dans yeux,

B. S.

(A continuer).

PRI AKADEMIO.
La 8" artikolo de la Regularo de la Supera. Komisio

aït F,sperantista Akademio, traktante la elekton de

ĝiaj membroj diras :
« Ili estos elektotaj... laŭ proponlistoj enhavantaj
« nombron da kandidatoj ĉirkaŭe duoblan de la
« elektotoj. »
Kaj pri tiuj « kandidatoj » la sama artikolo diras:
« I,a kandidatoj estas elektotaj de la Estraro inter
« la membroj signitaj pro speciala lingvistika
« kompetenteco,.,. »

Pri la « Estraro » la 10.1 artikolo diras : « La
« Lingva Komitato kaj la Akademio havos la saman
« Estraron, kiu enhavos, krom D TO Zamenhof, honora
« prezidanto, efektivan prezidanton, unu aŭ du
« vic-prezidantojn kaj ĝeneralan sekretarion. La
« membrojn de tiu Estraro elektos la Akademio. »
Kiel oni rimarkos, la afero okazos intime, en
familio, sed por la unua elekto, nek Akademio nek
Estraro ekzistis kaj la prezidanto de la Lingva
Komitato petis la diversajn kandidatojn sin prezenti
si mem
!
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Kiu vidis la liston, konvinkigxis ke la afero ne flue
aranĝiĝis; eble ia mistera influo helpis la formigon
de la unua proponlisto, ĉar oni renkontis en iri
nomojn da samidcanoj, kiuj ne deziris tiun honoron...
Mi jam diris ke ĵurnalo « Lingvo Internacia »
protestis kontraŭ enskribo de kandidatoj nesufiée
« fidelaj » !!
La simpatia prezidanto de la duaKongreso,pastro
Schneeberger sciigas nin ke li ne sin prezentis kiel
kandidato, tamen la « mistera influo » enskribis lin,
kaj eble ankaŭ kelkajn aliajn.
Jeu la letero de S r° Schneeberger en E. S.

Liisslingen (Suiso), 15 Sept. 08.
ESTIMATA SIORO,

Nam en vua tre interesanta revuo vu ja ante kelka
tempo kritikis la cirkonstanco, ke la kandidati por
la F sperantista Akademio devis su ipsa prizentar, e
anke en la lasta numero (13 sept.) pag. 6 pos la noto
pri Suiso vu aludas la sama kozo, me pregas vu
notar, ke me ne prizentis me quale kandidato di
l' Akademio, sed nur savis pri co, kande me ricevis
la imprimita propozi di l' prezidanto di l' lingual
komitato. Se anke me tre joyis pri tala pruvo di
konfido de S'° Boirac, me tamen deziras ke existez
nula dubo pri mea persono koncernante la kandidateso. Cetere me tre gratulas vu pro vua nepartialeso, qua sole esas digna a l' honesta homi.
Ni batalas por la venko di l' interna ideo di l' Esperantismo; same, quale por nia maestro por ni
« la linguala formo esas tute indiferenta ».
Simpatioz e respektoze vua.
SCIINEEBEROER.

DÉCLARATION.
Mademoiselle E. Lecointe, qui fut du comité de la
Ligue Espérantiste Belge, a envoyé au dit comité la
déclaration suivante, qu'elle a dailleurs renouvelée
lors de l'assemblée générale.
Avant de partir pour le Congrès de Boulogne en
1905, j'avais préparé des notes afin de demander au
D r° Zamenhof par la voie du Congrès : 10 des simplifications grammaticales ; 2° la suppression des
lettres accentuées.
Lorsque je parlai de ce projet à Mr Seynave,
il me convainquit facilement « que le moment n'était
« pas venu de faire des changements à la langue :
« il fallait d'abord la répandre davantage, puis
« l'éprouver par la pratique, quelques années en« core ».
A la dernière séance du Congrès, lorsque le
Majstro fit la « fameuse Déclaration » — que depuis
l'on a si souvent travestie,— je compris, et tous ceux
des nôtres d'Anvers et de Bruxelles, à qui j'en ai parlé,
ont compris comme moi, que Doktoro Zamenhof
demandait « la promesse formelle de « netuŝebleco » à
l'Esperanto, jusqu'au nzonzent où un comité compétent
central et international prendrait la direction des changements à faire subir à la langue, dont il abandonnait le
droit de propriéte à l'Esperantistaro. — Le mot « registaroj » ne fut pas prononcé, ou du moins, ni moi,
ni ceux qui m'entouraient à cette réunion, n'entendirent ce mot !
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Cette promesse demandée par le Majstro, je l'ai
faite, et je m'y suis conformée scrupuleusement
jusqu'au moment où j'appris les travaux de la
Délégation, ce véritable comité autorisé, compétent
et international, ses conclusions et l'opposition violente avec laquelle elles étaient accueillies par le Dr°
Zamenhof et quelques chefs espérantistes. J'écrivis
deux fois au Majstro pour protester respectueusement ; mes lettres reçurent des réponses ambiguës !
Un dernier espoir me reste avant d'abandonner
l'Esperanto: la création d'une Académie Espéra'rtiste
internationale dont les membres seront élus par l'Esperantistaro. Si cette Académie n'est pas formée dès
le Congrès de Dresde, j'abandonne l'Esperanto, et
je continence l'étude et la propagande active de la
langue vraiment internationale, promulgée par la
Déléĝation.

nous vous permettons de vous engager fortement à
suivre notre prochain cours, pour profiter de suite
des susdites simplifications, dont le résultat vous
séduira, nous en avons la conviction.
Pour les membres du Club qui ont étudié l'Esperanto primitif (E. P.), nous avons organisé un cours
spécial comparatif, oit seront exposées en détail les
simplifications en question. Trois ou quatre séances
suffisent pour se familiariser avec l' E. S. Ce cours
sera fait lors des réunions de conversation (2ttte et
4me mercredis de chaque mois), et commencera le
14 octobre prochain.
Nous vous remercions à l'avance de votre présence à l'une des séries sus-mentionnées de nos
cours,
Et vous prions d'agréer, M .... l'expression de
notre plus entier dévouement.
Au nom du Comité du Club Espérantiste Rémois:
Le Président,
F. MoROT,

i

,

E. LECOINTE.

Club Espérantiste Rémois Rr,Iats, le 24 Septembre 1908.
(S. . P. E.)

2, rue Ponsardin.

Nous avons l'honneur de vous donner avis que,
dans son Assemblée générale extraordinaire du
16 courant, le Club Espérantiste Rémois a voté la
mention dont la teneur suit:
« 10 Le Club Espérantiste Rémois voit dans les
réformes effectuées par la Délégation une importante simplification de la langue.
« 2° Il est convaincu que ces réformes sont facile« ment réalisables et attend d'elles une plus grande
« diffusion de la Langue Internationale auxiliaire,
« principalement chez les travailleurs.
« 30 Il remercie la Délégation pour son travail
« impartial, par lequel la langue n'a fait que s'ap« procher de ses propres principes, et a atteint un
« caractère remarquablement international;
« 40 Il espère que les Espérantistes ne se laisse« ront pas influencer dans leurs décisions par les
« cris d'alarme des cercles intéressés;
« Il reconnaît la compétence de la Délégation, et
« décide de se familiariser le plus rapidement pos« sible avec les réformes. »
En conséquence de cette décision, le Club enseignera l'Esperanto simplifié (E. S.) dès son prochain cours, lequel s'ouvrira le 9 octobre prochain.
Les simplifications apportées à l'Esperanto sont
les suivantes: l'accusatif rendu facultatif (et supprimé en pratique dans la plupart des cas), invariabilité de l'adjectif, suppression des lignes diacritiques (chapeaux sur les lettres) ; suppression des
terminaisons aj, aies, ej, oj, ojn, uj, ujn, difficiles à
prononcer pour beaucoup de peuples; révision des
racines, amenées au maximum d'internationalité.
Désirées depuis longtemps par les Espérantistes
les plus compétents (notamment M. de Beaufront),
ces simplifications donnent une langue d'une remarquable facilité d'acquisition, et capable de
rallier les personnes que les quelques difficultés de
l'Esperanto primitif pouvaient avoir découragées.
Dans le cas où vos occupations ne vous auraient
pas laissé jusqu'ici le loisir d'apprendre l'Esperanto,

La numero tria de Majo en havas inter aliaj artikoloj la kon-

I:l udojit de la raporto, kronikon, bibliograliou, lc. t. ; ni ne

komprenas la lingvon de 1do, ni credas, ke Icrnl tiun novan
ligvon, estos perdi la tempon, ĉar neniu uzadas 1?i t nur la
aŭtoro Sr^ Couturat, kiu parolos sole kun li mem.
,

Ni respektas la ortografon !
Per tielaj sciigoj, niaj sudamerikaj amikoj fosas
la sulkon en kiu oni enterigas ĉiujn falsajn anoncojn kaj ankaŭ la kaŭzon, kiun ili ŝajne intencas
defendi, tiel mallerte.

Letero al iuj Esperantistoj.
Simile al la homo, kitt mangis grandan knkumon, mi havas
« ion sur la brusto, » kion mi devas forlevi, por ke mi havu iom
da paco. (:u ne ŝajnas al vi hontinda fakto, ke vi tiel fervoraj
Esperanto-puŝistoj ne povas uzi vian propran karan lingvon ?
Mi kuragas meti, ke el la 168 esperantistoj kiuj ĉecstis la kongreseton en Chautauqua, ne plimulte ol 20 povus diri dek du
esperat►tajn vortojn senitalte kaj senerare. Pro la ĉielo, samideanoj, lernu paroli Esperanton kaj ne nur lin priparoli kaj porparoli kaj ĉirkaŭparoli I Por kio ekzistas viaj kluboj ? Lu nur
por ke oni tie oratoruntu„pri kia bencgo estos, kiam la mondo
jam lernos Esperanton ? Cu vi supozas, ke la ankoraŭ verdigota
mondo uordamerika iam kredos esti alia ol fado, lingvo hies
amantoj ne povas trovi « sufiĉe da tempo» por tute konigi kun
}

i

SIÈGE SOCIAL:
12, Place Amélie lloublii•,
Reims (Mai ne).

TRE ESTIMATA SINJoxo,

Per tio ĉi ni komunikas al vi, ke ni subskribintaj
estraranoj de la grupo Berlina de la G. E. S. kune
fordonis s ajn oficojn pro sia pozicio kiel reformistoj.
Ni petas vin, publikigi tiun ĉi fakton en la « Belga
Sono! ilo ».
Kun sarnideanoj salutoj,
D r° OTTO L1EsenE, eksprezidanto ;
Dro WALTHER BORGIUS, eksvicprezidanto ;
ERNS T COLLIN, ekssekretario ;
ARTHUR IIiN, eksvicsekretario ;
FR1Tz FASSI , ekskasisto.
Nia gaja kunfrato « Antaŭen Esperantistoj !» kiu
intencas haltigi ĉiujn, kiuj iras antaŭen, ankoraft
bone informita, prezentas al sia gelegantaro en la
Julia numero la sekvantan sciigon pri la ĵurnalo
« Progreso » :
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Mankas al nia afero tin, kies foresto estas nia plej granda
dan;;ero—vivanta, originala literaturo. Ĉi tio laŭ mia opinio,
tute ne povas kreski ait eĉ naski;;i, antan ol ekzistos dekmiloj
tia personoj, ĉe kiuj Esperanto estos preskaŭ tiel natura kiel
alia patra lingvo. Mi estas sufiĉe bona specinteno de la « inteligenta eskterulo, » Antaŭ naŭ monatoj, mi sciis nenion pri
Esperanto ; kiam mi komencis lerni sin, mi tre malmulte
interesigis pri la tradukajoj en aŭ ekster la Krestotnatio ; mi
esperis kaj intenci uzi la lingvon kiel efektivan lingvon, paroiante, kaj skribante j in; kaj se mi atendis, ke mi legos g?in, mi
certe ne atencis eluzi nian tempon traplugante esperantigitaju
vet kaĵojn de tre ordinaraj anglaj verkistoj. Cnu pafo da originala esperantaĵo valoras Ĉe mi centohletiom, kiom valoras tuta
libro de la plej bela tradukaĵo iam ekzistanta. Unu boro da
esperanta konversacio faras centoble pli multe por la fortigo de
tria konfido je la estontcco de nia lingvo, ol ĉiuj auglc-parolataj
proparanda,j paroladoj kiujn iu iam parolis. Montru al la
ignorema, sccl ne necese senpensa neesperantisto, ke vi kredas
je via lingvo sufiĉe por uzi sin. MI havas tre fortan impreson
ke, ee du trionoj da la esperantistoj amerikanaj, la lingvo ment
estas nenio pli, ol nura ludilo. Se tio estas, êu oni povas niallaŭcli la ncesperantistojn, kiam ili riclaĉas nian « lu_lilan lingvon ? »
.

(El Ameriku Esperantisto.)

\'r;ttniNtCt.o.

KRONIKO DE LA GRUPOJ.

I

Spa. —Lundi,7 septembre, au salon desBeaux-arts,
nous avons eu le plaisir d'entendre une conférence
de Mr Cli. Lemaire.
Il a débuté par la lecture d'un intéressant article
d' E. Reclus, établissant la grande utilité d'une langue auxiliaire universelle.
Examinant alors l'Esperanto, qui est la langue la
plus parfaite créée à cette effet, il en a montré la
logique et la simplicité. Comme contraste, il a fait
ressortir quelques unes des innombrables imperfections du français, considéré cependant comme une
de nos meilleures langues modernes, En même
temps, il a donné les principaux éléments de l' Esperanto, et nous avons eu ainsi une judicieuse leçon
de linguistique. Il a lu, et, chose surprenante, il a
pu rapidement faire comprendre un hymne en Esperanto du Dr Zamenhof.
Il a conclu par un appel à la faveur qu'il faut
accorder à la propagation de cet instrument de
progrès, que sera la langue internationale.
Le sympathique et compétent conférencier a tenu

Spa. — La 7an de septembro, en la salono de la
Belaj artoj, ni havis la plezuron aŭdi paroladon de
So Komandanto Lemaire.
Li unue legis interesan artikolon de E Reclus
montrantan la grandan utilon de helpanta lingvo
internacia.
Tiam esplorante Esperanton, kiu estas la plej
perfekta lingvo kreita por tin celo li elmontris kian
logikecon kaj kian simplecon. Kiel kontrasto, li
rimarkigis kelkajn el la nekalkuleblaj neperfektajoj
de la franca lingvo, kiu estas prave rigardata kiel
unu el la plej bonaj de nia tempo. Tiamaniere, li
samtempe instruis pli la ĉefaj elementoj de Esperanto, kaj donis prudentan lecionon pri la lingvistiko. Post li legis kaj surprize klarigis belan himnon
de Do Zamenhof.
Konkludante, li petis pro la favoro kiun oni devas
konsenti pri la propagando de tiu miriga progresilo,
t. e. la internacia lingvo.
La simpatia kaj kompetenta paroladanto pleje

1908.
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pendant plus d'une heure et demie son atiditoire
attentif. Sa parole expressive et convaincante a été
un charme continuel.
M r Decq s'est empressé de remercier Mr le commandant Lemaire au nom du groupe Espérantiste
de Spa, aux applaudissements des assistants.

interesis sian aïtdantaron dum pli ol unu horo kaj
duono. Lia parolo vivplena kaj konvinkiga estis
seut esa ĉarmo.
Kun la aplandoj de la ĉeestantoj, S° Decq dankis
So komandanton Lemaire, precipe je la nomo de la
grupo el Spa.

Le jour même de la réunion généBruxelles.
rale de la Ligue Belge, après-midi,M. G. Roy, donna
une conférence sur « Moresnet Neutre » à la « Brasserie du Cygne » à Bruxelles.
Malgré la présence à Bruxelles de nombreux
espérantistes, à l'occasion de la séance de la Ligue,
l'assemblée n'était pas nombreuse, à cause de cette
belle journée ensoleillée de septembre.
Nos lecteurs connaissent suffisamment le projet
de M. Roy ; Amikejo a reçu cette année la visite de
120 espérantistes environ et la Societo (U. E. A.
(Association Universelle Espérantistes appuie beaucoup le projet; même au Congrès de Dresden, on a
accepté avec faveur l'idée de M. Roy de choisir
Moresnet comme centre du Monde Espérantiste.
Notre avis est que ce projet, un peu trop idéal,
arrive dans un mauvais moment ; cependant il a
éveillé de l'inté êt pour notre cause à Moresnet et
aux environs, et malgré l'exagération au sujet de
l'accueil qui lui fut fait par de nombreux groupes
belges et étrangers, la résultat acquis satisfait
M. G. Roy. Et nous aussi.

La tagon de la ĝenerala kunsido de la
Bruselo.
Belga Ligo, postagmeze, Sio G. Roy faris paroladon
pri «Neŭtra Moresnet » ĉe la «Brasserie du Cygne»
en Bruselo.
Malgraŭ ĉeesto de multaj samideanoj en Bruselo,
okaze de la Liga Kunveno, la ĉeestantaro ne estis
multnombra, pro la bela vetero dum tiu septembra
dimanĉo.
Niaj gelegantoj konas sufiĉe la projekton de
S r° Roy ; Amikejo ricevis tiu ĉi jaron viziton da
ĉirkaŭ 120 Esperantistoj kaj la Societo U. E. A.
(Universala Esperanta Asocio) multe apogas la
projekton; eĉ en Kongreso de Dresden, oni akceptis
favore la ideon de SYO Roy elekti Moresnet kiel
centron de la Esperantistaro.
Ni opinias ke tiu projekto, iom ideala, alvenas en
netaŭga momento; tamen ĝi vekikis intereson por
nia kaŭzo en Moresnet kaj ĉirkaŭaĵoj, kaj malgraŭ
la trograudig o pli la akcepto de multaj Bclgaj kaj
alinaciaj grupoj, la ĝisnuna rezultato kontentigis
Stou G. Roy. Kaj nin ankaŭ.

—

—

-

Bonveno.

Selon le désir exprimé par les assistants à la dernière séance, et afin que chacun
puisse juger en connaissance de cause de la valeur
des réformes introduites en Esperanto par M. de
Beaufront sous le nom d'Ido, dorénavant une partie
de chaque réunion sera consacrée à l'examen des
dites réformes.

Segun deziro expresita da la asistanti
ad la lasta kunsido, cd por ke omnu povos kun
kompleta icicieso judikar quante valoroza esas la
reformi enduktita en Esperanto da S r " de Beaufront, sub nomo Ido, de nun parto ek singla kunvenc
konsakresos por examenar ita reformi.

La 23' ' de septembro 1908, parolado
St. Trond.
pri Esperanto estis farata en la flandra societo « De
l'onincxvrienden » de Prof. P. Vrdaglzs, doktoro je
filologio.
La parolanto traktis pri la neceseco de L. I., gia
ebleco kaj la kondiĉoj, kiujn ĝi devas plenumi por
sukcesi kaj prosperi.
Due li montris la antaŭan staton de l' problemo de
1' helpa lingvo : la ± grandan disvastiĝon de l' latino
kiel scienca lingvo dum la moderna epoko; la klopodon de Leibniz por krei L'.I". filozofan ; la projekton
de l' germana profesoro- Herm. Diels, kiu proponis
latinon faciligitan ; la anglan-francan kontrakton
planitan de Chapellier kaj BtJal; kaj fine la solvon,
kiu, krom la Esperanto, estis la plej bona, sed ne
ankoraŭ perfekta: ia T "olapiik.
Genia solvo estas trovita de l' pola kuracisto,
llr° Zamenhof, solvo perfekte kaj sendube destinata
al la fina triumfo, la linevo Esperanto. Ĝia simpleco,
kunigata al admiranda riĉeco kaj klareco, ĝia jama
bona sukceso kaj rapidega disvastiĝo, l' aprobo de
scicnculoj kiel M. M iller, O. Jespersen, Gro L.
Tolstoj', k. t. p. garantias ĝian estontajon. Cetere
Esperanto bonege konvenas al sciencaj celoj, kiel

atestas
ab esse ad posse valet illatio 1 la ciaspeca
teknikaj verkoj, kaj la mirinde ĝustaj kaj ne malpl
belsonaj tradukadoj jam eldonitaj.
— Esperantaj libretoj estis disdonataj de l' paroi.
auto je 1' nomo de 1' Belga Ligo.
L'antaùenmoviĝo de Esperanto en S'a Trudo estas
rimarkinda, precipe dank' al pioniro de l' unua horo,
la R. 1'. De Goene. Se ankoraŭ kelkaj belgaj urboj
sekvus la ekzemplon de Stn Trudo,Esperanto baldaŭ
alvenus en nia patrujo al sia plena flugado.

Bonveno.

—

—

"

DERNIÈRE HEURE.
Nous venons d'apprendre que le groupe « Bonveno » d'Ixelles, à une forte majorité, a décidé de
se séparer de la Ligue Espérantiste Belge.

—

—

—
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SPORTI ED AUTOMOBILI INFORM-KONTORO

Pour un an:

1. Rue Etnile Suuvcstrc

I page
1!2 page
14 page
1,18 page.
50 frs.
30 frs.
20 frs.
15 frs.
S'adresser par écrit: 10, rue Isidore Verheyden, Bruxelles.

SAINT BRIEUC, FRANCIO.

ATFTU I

La lerta honto, kiu pretendis fari tiom da aferoj
kiom li volis sen ia anonco, ĵus perforte devis
akcepti nepre helpon de anoncoj; la afiŝo estas
titolita :
AŬTORITATA VENDO PRO JUSTECO.
L'homme habile qui prétendait faire autant
d'affaires qu'il voulait sans aucune publicité, vient
d'être forcé de recourir aux annonces quand même;
l'affiche est intitulée :
VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICE.
(:1 merican Di tcggisl).

--PRoe-AG*nno

SUB-POŜTSIGNOJ ESPERANTO
speciale eldonitaj por la poŝtsignoj de ĉiuj landoj.
Tri koloroj : BLUA, RUÔA, VERDA.
harmoniĝa'. kun la koloroj de la oficialaj poŝtsignoj.

La plej originala propagandilo
ESPERANTO

LA VERDA STELO

kaj
la verda stelo estas la SIGNO « GASSE »
la plej bela, -- malkara, — situbola kaj scia, vere disvastigita internacie rekonilo esperantista ; ne estante ŝtofa, ki ne
difektiĝas.
Prezo fr. 1.00 (40 Sd.) afrauke en Belgujo. Sin turni al la
Administracio de la ĵurnalo. Aldonu la monon.
Po ulbtornait I? : /r. 0, 3.

s p i E II X & CO, Bruselo,
POL1GLOTA LIBREJO, VONDITA

ROGRESA00 EST S 4'll

FESTUO ESTAS IIIQRO'G
aĉeteblaj ĉe la direktoro de ta ĵurnalo,
10, rue Isidore Verheyden

EN 1833

BRUXELLIS.

3, RUE DU BOIS SAUVAGE.
Vendas ĉiujn esperantajn librojn.

KORESPONDAS ESPERANTE.
TELEFONO No 3688.

(89)

PROGRESO
E DI SA KOMITATO
konsakruta ad la propapado, Ilbera diskutado e konstanta perfoktlpado di la

LINGUO INTERNACIONA

Les Espérantistes désireux de se grouper pour la
défense de la langue auxiliaire internationale, telle
qu'elle sortira des travaux de la Délégation et tous
les partisans de l'examen impartial des réformes
à introduire dans l'Esperanto, sont invités à se
faire connaître. Ils peuvent adresser leur adhésion
à la direction du journal, 10, rue Isidore Verheyden,
à Bruxelles.

(Apuros. let 1- esiiut eli ouata utotiulo, en kayero cle 32 payini

LASTHORE.

La Direktisto,
I,. DE GUESNET.

estas

AVIS.

Ni ĵus sciiĝis ke la grupo « Bonveno » el Ikselo
per grava plirnulto da voĉoj, decidis eliĝi el la Belga
Ligo Esperantista.

La sporta kaj Autoinobilisma Informeyo, ParisMeudon, esas transformata en la supre nomizita
Inform-konta sendo di omna informi, segun posibleso kontre respond-spezo.

La Signo Esperantista

Oficiala organo dl la Oeiepitaro por adopto dl Lingue helpanta intcrnaciona

LINGUO INTERNACIONA.

III

arlmeriime).

Abono por un yaro 5 fr.

I -,beno por sis tntmati 2.50

Preto tai un 'lumen) 0.50

Olnna letri devas esar sendata a l' administranto
L. Couturat 7, rue Nicole, Paris. 5" ie.
La aboni esas ricevata : 1e da l' administranto ;
2° da Sr° Guilbert I'itlnan, 85, Fleet street Londen,
E. C. ; da Sr° Aut. Waltisbühl, 46, Bahuofstrasse,
Ziirich, Suiso ; 4' da la Dana Esperantista Oficejo,
Osterbrogade 54 B. 4, Kjdbenhavn, Danio.

La cento da ckzempleroj..... fr. 1.00
aldone 0.10 por la sendo en Belglando kaj
0.25 por la sendo eksterlande.

L'finO ➢ C i1llbfO1OOiUO
IiOLEKTANTOJ
de poŝtsignoj, îurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj
ĈIUMONATA ORGANO DE LA

estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por
la interŝanĝ antoj.
Ĝi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESAJAMANTAJ SOCIETOJ ; al ĉiuj membroj de tiuj
societoj, ĝi estas sendata devige.
-

JARA ABONO: 2 frankoj (80 Sd.) en ĉiuj landoj.
MALGRANDAJ ANONCOJ : 3 frankoj (1,20 Sm.)
por 12 enpresigoj po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro Sr° ARMAND DETHIER,
66, rue Floris, Bruxelles, Belgique.

