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RE7 BON OJ.
Per aparta cirlulero, ni sciigis niajn legantojn pri neapero de l' aügusta n°

de nia ĵurnalo.
Samptempe ni petis ke niaj amikoj bonvolu helpi nin, sendante sian monon

por reabono. Kelkaj bonkoruloj jam plenumis nian peton ; sed la plej granda
parto el niaj abonantoj gis nun ne aŭdis nian alvokon.

Ni ree petas ilin por ke ili sendu senprokraste sian abonpagon. Ĉiu bonvolu
kompreni ke nia laboro estas treega, kaj ke g-i estos nedaŭrigebla se niaj
amikoj ne konsentas g-in faciligi, donante al ni la malgrandan helpon kiun ni
petas de ili.

Bnkasigo per poŝtaj kvitancoj estas por ni vera laborego, kaj senutila
perdo da tempo. Ni insistas ree: ĉiu amiko bonvolu doni al ni sian malgran-
dan kunlaboron, sendante mem sian monon.

Aliaflanke, oni bonvolu nefidi ke ni sendos multajn numerojn senpage.
N. B. - La jena avizo ne koncernas tiujn kies abono estas pagota de I'

diversaj grupoj. Precipe la membroj de l' Antverpena Grupo bonvolu ne sendi
,monon al ni.

RÉABONNEMENTS. VERNIEUWING VAN ABONNEMENT.
Par circulaire spéciale, nous avons avisé nos lecteurs de la

non-apparition de notre n< d'Août.
Ln même temps nous priions nos amis de vouloir bien nous

aider, en bous envoyant le montant de leur abonnement. Quel-
ques personnes de bonne volonté nous ont déjà donné satis-
faction ; niais jusqu'à présent 1a plus grande partie de nos
abonnés n'a pas entendu notre appel.

Nous prions de nouveau nos amis de vouloir bien nous en-
voyer sans retard leur paiement. Que chacun veuille bien com-
prendre que notre travail est excessif, et qu'il nous serait impos-
sible de le continuer s'ils ne consentent pas à nous le simplifier
en nous donnant l'aide si légère qui leur est demandée.

L'encaissement par quittance postale est pour nous une
véritable. charge, et une perte de temps inutile. Nous insistons à
nouveau : que chaque ami veuille bien nous donner sa petite
part de collaboration, en nous envoyant lui-mème son argent.

D'un autre côté, que l'on veuille bien ne pas s'attendre á
recevoir plusieurs numéros gratuits.

N. B. — Le présent avis ne concerne pas ceux dont l'abon-
nement est payé par les divers groupes. Que les membres du
groupe d'Anvers, surtout, veuillent bien ne pas nous envoyer
d'argent. J. COOX.

Door bijzonderen omzendbrief hebben wij onzen lezers gemeld
dat liet augnsti nummer niet zou verschijnen.

Te zet/den lijd verzochten wij onze vrienden ons wel te willen
helpen vlet ons het bedrag hunner inscht ijving op le sturen.
Eenige personen van goeden wil hebben ons reeds voldoening
gegeven; numr lot nu toe lice!! 1rc1 grootste deel onzer geabon-
neerden aan onzen oproep nog niet beantwoord.

Wij verzoeken dus onze vrienden op nieuw ons zonder uitstel
huthue bijdrage ie willen betalen. leder gelieve le begrijpen dal
ons werk overgroot is, en dal hel ons onmogelijk zou zijn liet
voort le zetten, indien men ons de taak nie! verlicht nle t ons de
lichte hulp le verlecncu, die wij verlangen.

llel innen per postkwijting is ons een echte last en een onnut-
lig tijdverlies. Wij dringen er nog eens ( paan : dat ieder ons
zijn klein aandeel van medewerking verlcene met ons zel/ den
abonnementsprijs !e sturen.

1'cui eenes anderen kant gelieve men zich niet le verwachten
aan het onlvangen van eetvide kasleloo:e nutsroers.

L. W. Het tegenwoordig bericht geldt niet voor hen, wier
abonnement door de verschillige groepen betaald wordt. De
leden.der Anllverpschc groep vooral, gelieven ons dus geen geld
op le sturen. J. COOX.
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aliflanke, -la grupo konservis preskaŭ ĉiujn siajn
nnembrejn.

Eble - oui kredos (ni scias ke kelkaj .amikoj havis
ttan oprtiion) k , tiom multe insistante, .tli hav',s.nur
monprofitan-oélon..Kiom ridinde! De kia ekzisto ĝis
nun, la enspezoj de la jurnalo neniam atingis' la
elspezojn; kiuj ne, kredas nin, ili venu por -travidi
niajn kalkŭlojn aŭ, plibone,... ili anstataŭa nin.
Kiam ni petas pri frata subtenado,kiam ni senllonte,.

• kiel almozuloj, (la beleco de nia idealo- ne ruĝigas
nin) kiam ni insistas pri abonoj, kredu nin3 YanYiltoj
niaj, kredu nin : ni havas nur unu celon, nur unu
deziron : la sukceson de nia kara ling-vo. Car ni
tute certe scias la 'g-ravecon de la - abono „al la:
ĵurnalo, ĉar ni scias ke la abono garantias la fidele-
con de la samideanoj kaj la sukceson de la grupoj,
tial, kaj nur tial, ni deziras posedi kiel eble plej.
multe da abonoj, tial ni tutkore ĝojas pro ĉiu- nova
abono kaj vere ĉagrenas pro ĉiu perdo.. Rilate nl
niaj profitoj, ni rediras : oni anstataŭu nin kaj oni
baldaŭ konvinkiĝos ke ili konsistas nur el ĉiuspecaj
penoj, el profesiaj malprofitoj kaj, precipe > el sen -

dormaj noktoj.
Amikoj, ni tute ne tro grandigas : certe, oni ne

povas imagi kiom multe da laboroj alportas la
regula eldonado de monata revuo. Tial, ni ankaŭ
tre insiste petas ke vi ne rifuzu fari la malgrandajn
servojn, kiujn tiel ofte sed ankaŭ ĉiam vane petas la
administracio de la jurnalo : tio estos por vi io tre
nialgrava sed tio ŝparos al la administranto, jam
ŝarĝegata de laboroj, tre grandan penon. Ni petas
kaj repetas vin : ne forgesu tion.

Kaj nun, amikoj, ni ĉiuj kuraĝe kaj obstine eniru
ĉi tiun kvinan jaron ; ni sentime daŭrigu la bonan
batalon. La apogo, kiun via organo petas de vi por
la bono de Esperanto, kuraĝigos ĝiajn redaktorojn
kaj iom malgrandig-os la pezan ŝargon de kia
eldonado.

Obstine, antaŭen !

EN GENEVO
2.8 a" DE A UGUSTO — 1 a11 DE SEPTEMBRO '19O6"

PRI LA 2 a KONGRESO
«LA I3EI.GA SONORILO » eniras hodiaŭ sian kvinan .

jaron. Pri tio, ĝi-aj-fidelaj gelegantoj sendube ĝojos-
kiel ni. Ili permesu ke, je tiu okazo, ĝiaj redaktoroj
babiladu kun ili iom pli intime, ankaü iom pli libere
ol kutime.

Unue kaj precipe, ni tre petas ilin ke ili bonvolu
daŭrigi al la organo de la Belgaj Esperantistoj sian
ŝatatan kaj necesan apogon. Ni opinias ke neniu
povus malkonsenti pri la graveco kaj la neceseco
de nia jurnalo por la progresado de Esperanto en
Belgujo : ĵurnalo estas la animo, la esenco mem de
la vivo de ĉia ajn movado ; plie, ĝi estas ĝia ekste-
ra, videbla formo, ĝi estas ĝia korpo : entute la
ĵurnalo, tiel por la adeptoj kiel por la neamikoj,vere
personigas kaj riprezentas la tutan ideon, ĝian ek-
ziston, ĝian pravecon, ĝian progresadon.

Tial ni diras (kaj kiom da fojoj oni jam tion re-
diris !) ke estas devo, vere morala devo por ĉiuj
-sinceraj amikoj de nia lingvo apogi kaj subteni la
ĵurnalon de lia lando : ne sole per la ĉiujara kotizaĵo
sed ankoraü per regula kouiga do al la redakcio de
ĉiuj interesaj faktoj, per sendado de artikoloj, per
fervora propagandado.

Sed alia pli grava motivo instigas nin : ni estas
nepre konvinkitaj ke nur la abono al la ĵurnalo
kondukas al daüraj rezultatoj de la propagando. La
tre granda plimulto de la novaj adeptoj, ni sentimas
preskaŭ diri : ĉiuj, kiuj ne abonas ian Esperantan
ĵurnalon, ne sole neniam fariĝas bonaj kaj veraj
Esperantistoj, sed plie tre rapide iĝas indiferentaj.
Nia sperto kaj ankaŭ la sola racio permesas al ni
tion certigi. Tio estas vera ankaŭ por la grupoj :
ju pli da grupanoj regule ricevos la ĵurnalon, des
pli da bonaj Esperantistoj ili posedos, kiuj pros-
perigos la societon kaj fortikigos la estonton.Send-
ube, jen estas unu el la plej gravaj tialoj de la pros-
pereco senhalta de la plej fervora kaj plej bela
grupo de Belgujo : la Antverpena Grupo. De ĝia
fondi; o, ĉiuj membroj devige abonis al « La Belga
Sonorilo» : tio neniam haltigis la novajn adeptojn
(kvankam tre facile oni kredus la kontraŭon) kaj,

La Belgaj Esperantistoj certe kun jojo scii.. os ke Lia Re,.ï a
1llu:^lu Leopoldo .l11, atinte la grandajn servojn .farilajn de
Sinjoro komandar.lo Ch. Lemaire, la fama esploristo de kongo-
lando, nomzs lin oficiro de sia ordcno.

Al la ĉefa pioniro de Esperanto en nia lando, al la kara Prezi-
danto de la Belga Ligo Esperantista, ni prezentas, je l' nomo de
la blgaj samideanoj, niajn tulkorajn gratulojn !

La 28an de Julio okazis la geedzi,ja de du el la plej sindonaj
membroj de la komitato de la Antverpena Grupo Esperantista :
»allino Jos. de Beider kaj Sinjoro Leiilenanto 1 r. Dupont.
Frafilino De Beider sin montris ĉiam tre sindonema par nia afero.
interalie mulle helpis Lzt la organizado de la Esperazzta Ekspo-
zicio, kiu okazas en Antverpeno dum Aiigusto .1903a ; kaj la
pasinlan vintron i estas elektata de siaj kunulinoj kiel riprezen-
tantino de la virina kurso en la komilalo de la A.G. E.

Sinjoro Dupont jam de multaj jaroj sin okupas pri la propa-
gando de nia kara lingvo. Li estas sekretario de la A. G. E. de
jia fondijo, kaj dum du vintroj li plej sindoneme instruis la
kurson. Gesin joroj Dupont-De Belder posedas ambaii la ateston

Je l' nomo de la Redakcio,
Dt° M. SEYNAEVE.

pri kapableco de la Franca .Societo por propagando de Esperanto.

La 21a ,t de la sama monato, Praiilino Lia Van der Biest, unu
el la plej agemaj propagandistinoj de la Anlverpena Grupo,
edzi jis en Anlverpeno kun Sinjoro Aclzille Payot el Parizo.

Al ambatï junaj paroj ni prezentas niajn plej sincerajn gratul-
ojn kaj korajn bondezirojn por ilia longedaüra feiii o !

Kun granda plezuro ni sciigas nian legantaron pri meritila
honoro kiun ricevas du simpatiaj membroj de la Antverpena
Grupo. Je l' komenco de Aiaguslo Lia Rej et Mo to donacis al
respektinda Sinjorino Van der Biest-Andelhof la unuaklasan.
civiiarz medalon, kaj samtempe al Sinjoro A. Van der Biest, nia
nelacebla kunlaboranto, komitatano de la A. G. E, la unuagra-
dan civilan krucon.

Sinjoro Van der Biest, ofte helpata de sia eslimegala edzino
multe laboris kaj laboradas por la triumfo de nia idealo ; prezen-.
tante hodiaií niajn plej korajn gratulojn, ni plezure uzas tiun
okazon por publike danki lin par lia senhalta lzelpado.

LA BELOA SONORII.O.

Pri la 2t Kongreso. 'Tiuj vortoj trahis mian kapon
ja (M ila multaj tagoj, alportante nenian solvon,
tteniuii respondon. Estas vere malfacila afero paroli
pri tiu kongreso; efektive, kion diri? Mi demandis
min ĉu mi raportos detale pri la diversaj kunvenoj
i k;iziutaj; sed mi tuj eksentis la neeblecon tion fari:
unue, lui estas tute ne stenograliisto, sekve miaj
tiott. toj estas tre malampleksaj, ĉar mi havis nenian
inklinon por plenigi en Genevo dikajn kajerojn da
papero; due, mi ĝis nun ne liavi^s tempon por elstudi,
nvk eĉ por tralegi la 40-paĝajn raportojn kiujn oni
legis (almenaŭ parte) en la ĝeneralaj kunvenoj de
I . 29 kaj 31a de Aŭgusto.

Cetere, tiuj raportoj prezentas nenian tujan inte-
reson: ili donas nur detalojn pri agado de l' C)i a-
ni.ca komitato kaj pri la Centra C°ficejo, montras
titolojn de l' diversaj proponoj ricevitaj duin pasinta
Jaro, kaj reeldonas tekstojn de l' cirkuleroj de la
Centra Oficejo.

El ĉiuj proponoj kiujn la Organfza Komitato
i icevis, nur unu — se mi bone memoras — estis
ditinita por diskutiĝi dum la 2a Kongreso: Kreo de
I;sperantistaj Konsulejoj.

Sed mi vidas ke tiuj detaloj fortiris min de mia
ĉefa temo: unue ; due ; trie, mi demandis min
ĉu mi bezonas tre multe kaj tre detale priparoli la
kunvenojn, la diskutojn, ĉar mi memoris ke iu el
niaj eminentuloj skribis al mi, antaŭ kelkaj monatoj:

— Ni ne multe okupu nin pri programo kaj dis-
kutoj ; niaj kongresoj devas esti festoj, antaŭ ĉio
festoj.

Tial, mi ne rompis mian kapon pri detaloj 
kiujn la stenografio donos al ni poste, kaj mi lasis
miri vivi en tiu atmosfero de afero neniam vidita.

Mi alvenis en Genevon lunde,la 27an post-tagme-
ze. Mi konfesas ke la unua impreso ne estis kon-
te:ntiga: mi demandis 6 Genevanojn pri Quai de Plie,
kie, laŭ la cirkuleroj, estis la Esperanto-Oeice; neniu
el ili povis sciigi min ; fine mi renkontas policanon,
kaj povas aliri la oficejon Ho ve ! ĝi estis translok-
ikinta al Ecole de Comrtmerce. Kie estas Ecole de Com-
merce ? novaj demandoj al diversaj Genevanoj, ne
pli kleraj ol la unuaj.....; leterportisto kondukas min.

Jen la Komerca Lernejo, Sekretariejo de hsper-
antistujo duin la Kongreso : la verda standardo,
pendanta ĉe la balkono, montras al mi ke mi fine
alvenis al la haveno. Jam pli ol 900 kongresanoj
estas alvenintaj ; la koridoroj de l' ^ lernejo estas
kvazaŭ formikejo da verdaj steletoj. Ce l' momento
kiam mi alvenis, la Lingva Komitato ĵus finigis
preparan kunsidon, kaj mi povas konatiĝi kun S°i
Boirac kaj 1lloch.

En la koridoro pendas tabelo : Kokardoj de l'
diversaj komitatanoj : blua kaj verda, verda kaj blua,
flava kaj ruĝa, ruĝa kaj flava, verda kaj blanka,
blanka kaj verda ; tio estas la koloroj de l' kokard-
oj, kompreneble, ne de l' komitatanoj. Se vi deziras

ian servon, vidu la tabelon: kongresaj kartoj: verda
kaj blua ; vojaĝoj tra Svisujo : blua kaj verda.

— Sinjoro'. ĉu vi bonvolas klarigi al mi...
— Tio ne estas mia afero : petu pri tio kokardon

ruĝan kaj bluan.
— Sed, Sinjoro, ĉu vi...
— Ne ! la mia estas blua kaj ruĝa.
— Ho ! pardonu.
Mi kredas ke ekzistis almenaŭ 12 malsamaj ko-

kardoj.
En iu ĉambro de la lernejo oni estis organizinta

kvazaiian poŝtoficejon, kien, dum la tuta kongreso,
alvenis multego da leteroj por la kongresanoj. Tio
estis laŭdinda organizaĵo.

Lundon vespere, multego da kongresanoj alve-
nis ; mi memoras ke unu vagonaro alportis pli ol
cent, francaj kaj anglaj venintaj tra Parizo.

En la stratoj, oni aŭdas : Samideano, Samideano,
bonan tagon, bonan vesperon ; kiu vi estas, de kie
vi venas ! Kaj oni estas kontenta konatiĝi kun per-
sonoj kies nomon oni jam de longe konas, aŭ revidi
samideanojn jam antaŭe viditajn. De tiu momento,
tia ŝajnis al mi la ĉefa celo de l' Kongreso : inter-
konatiĝi, interparoli kun alilanduloj per la neŭtra
lingvo. Kaj revenis en mian kapon la vortoj de mia
eminentulo :

— Niaj kongresoj estu antaŭ ĉio festo:

Mardon, 28 an de Aŭgusto. - Ĉe la lasta momento
oni estis decidinta ke la malfermo de l' kongreso
okazos post-tagmeze anstataŭ vespere. Efektive, je
la 3a, kunveno okazis en la ĉambrego Ies Amis de
l'Instruction ; rajtis partopreni nur la kongresanoj
kun verda karto.

La ĉambrego estas plenega. Bruega kaj entuzias-
ma aplaŭdado salutas Dr°n Zamenhof kiam li alve-
nas sur la estradon, kun S°i Generalo Sebert, Pas-
tro Schneeberger, Boirac, IIoch, Michaux, Mybs,
Bernard.

D° Zamenhof  - anoncas ke la 2a Kongreso estas
inalfermita.

G° Sdbert, je 1' nomo de l' Organiza Komitato,
dankas la orgauizantojn, membrojn de l' loka komi-
tato, precipe S°-i n Bernard kaj Privat.

S° Gaston ?1loch legas deklaracion pri esenco
kaj neŭtreco de Esperanto :

« ... oni ne permesos ke la Kongreso diskutu
» aferojn politikajn aŭ religiajn. Tiuj kiuj deziros
» tion fari povos tion fari private; ili povos por tio
» disponi ĉambrojn en la kongresa Oficejo. »

Pastro Schneeberger kaj S° Bernard estas elek-
tataj prezidanto kaj vie-prezidanto de l' 2" Kongreso.

Oni legas nomaron de la delegatojn de l' diversaj
landoj kaj lingvoj.

Por Belgujo : franca lingvo, Komo Ch. Lemaire,
anstataŭanto Jos. Jamin; flandra lingvo, A. Vander
Biest-Andelhof, anstataŭanto, O. Van Schoor.

Oni legas telegramojn el Ti flis, Vladivostok,
Johanisbaden, leteron el Nova-Zelando, k. c., k. c.,

GR7TULOJN I
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venantajn de Esperantistoj kiuj ne povas êeesti la
Kongreson.

Post tiu unua kunveno, mi reiras oficejon, por
sciiĝi ĉu ĉiuj belgaj amikoj estas jam alvenintaj.

Fraŭlino alparolas min:
— Cu vi bone parolas Esperante?
— Iomete, Fraŭlino.
— Ĉu vi konas la francan lingvon ?
— Iomete, Fraŭlino.
— Ho ! kia domaĝo!
— a?r?r? .. Fraŭlino!
— Mi estas Francino, nova Esperantistino, kaj tre

dezirus interparoli kun Esperantistoj ne parolantaj
france. El kiu lando vi estas, Sinjoro?

— Mi estas Belgo, Fraŭlino.
— Ho ! Cu vi estas kuracisto ?
— Ne, Fraŭlino 'r' 	 Ĉu vi estas malsana ??
— Ho, tute ne, Sinjoro, sed
Ho ne ! ŝi ne estas malsana, la proksimume 22-

jara junulino, altkreska, ruĝvanga, nigrokula, paro -
lema ; ho, tute ne !

-	

sed mi interkorespondis antaŭ nelonge kun
belga kuracisto, kaj mi opiniis ke vi eble estas mia
nekonata korespondanto.

— Ne, Fraŭlino, mi ne havas tiun honoron 	 kaj
plezuron.

— Li loĝas en Seilles, apud Andenne.
— Ho ! mia amiko G. !

Tiaj malgrav aj okazintaĵetoj estas ĉiumomentaj
aferoj. Oni renkontas personojn kiujn oni ne konas,
sed kiuj parolas pri komunaj amikoj, malproksime
loĝantaj ; kaj tio ŝajnis al mi la ĉefa ĉarmo de la
Kongreso.

Vespere okazas la solena malfermo en la teatra
ĉambrego de Victoria Hall. Tiu kunveno estas kva-
zaŭ publika ; ĉiu neesperantisto povis ricevi karton
por êeesti senpage ; tion la loka komitato decidis
por propaganda celo. Prave.

La teatro estas plena ; oni eĉ certigas al mi ke
multaj personoj ne povis trovi lokon.

Orgen-ludo, eniro de l' Kongresa komitato,
Dro Zamenhof kaj aliaj, kun proksimume 50 delega-
toj de l' diversaj landoj.

Pastro Schneeberger dankas la Esperantistojn pro
la honoro kiun ili faris al Svisujo : Generalo Sébert
parolas france, pro ĉeesto de neesperantistaj aŭs-
kultantoj ; So Boirac parolas kiel prezidanto de la
Lingva Komitato.

So Bernard legas francan leteron de S° Ernest
Naville, 90-jara scienculo, kaj So Privat legas la es-
perantan tradukon de tiu letero. La loka komitato
estis petinta Son Naville por ke li ĉeestu la Kon-
greson ; bedaŭrinde li ne povis akcepti, sed li dezi-
ris doni almenaŭ skribe sian aprobon.

Do Zamenhof leviĝas; longa, freneza aplaŭdado
salutas lin. Lia parolado estas tre longa ; mi povas,
nur., nur doni el ĝi kelkajn vortojn. Li aludas la
terurajn okazintaĵojn de sia lando por malbeni la
intergentan malamon kiu okazigas tiajn teruraĵojn;
li daŭrigas jene :

« Ni ne estas tiel naivaj opinii ke neŭtra lingvo
« faros el la homoj anĝeloj ; sed ni kredas ke neŭtra
« fundamento forigos tiujn bestaĵojn kaj krimojn,
« kiuj estas kaüzataj ne de malbona volo, sed de
« simpla nekonado.

« Por tio ni devas bone klarigi al ni la internan
• ideon de la Esperantismo. Estas jam tempo ke ni
« parolu pli klare kaj pli precize ol mi iam faris :

« Se ni propravole donis al la mondo rajton por
« konsideri Esperanton nur de ĝ ia praktika flanko,
« tio donas al neniu rajton por postuli ke ĉiuj vidu
« en Esperanto nur aferon praktikan. Bedaŭrinde,
« inter la Esperantistoj oni diris : « Esperanto estas
« nur lingvo, ne ligu ĝin kun alia ideo ». Por ne
« malplaĉi al tiuj, kiuj deziras uzi Esperanton nur
« por praktika celo, oni postulas ke ni forŝiru el nia
« koro la plej gravan, la plej sanktan parton de
« Esperantismo, la ideon ĉefan de Esperanto. Kun
« tia Esperanto ni volas havi nenion komunan.

« Gis la momento kiam Esperanto estos fariĝinta
« lingvo, posedaĵo de la tuta mondo, kaj kiam oni
« ne plu batalos por ĝi, ĝis tiam ni uzu ĝin por
« starigi fratecon kaj justecon inter ĉiuj popoloj. »

Post Dro Zamenhof, parolas la riprezentantoj en
la antaŭa kunveno elektitaj por la diversaj landoj.

Unue, Komo Ch. Lemaire, por Belgujo, faras bon-
humoran paroladeton; li petas pardonon tial ke li
ne surmetis siajn ceremoniajn vestaĵojn ; kvankam
forsenditaj jam de unu semajno, ili ĝis tiam ne alve-
nis. La belgaj ĉeestantoj demandis sin ĉu Lia Moŝto
Vandenpeereboom, eks-ministro de 1' fervojoj en
Belgujo, loĝas nun en Svisujo.

Paroladis poste Soi Kuhnl (Bohemujo), de Beau-
front (Francujo), Bendix (Danujo), Attila (Finlande),
Mybs (Germanujo), F in° Schaeffer (Anglujo), Abato
Guinard (Hispanujo) kaj multe da aliaj.

S° Cart parolas france pri progresoj de Esperanto
inter la diverslandaj blinduloj ; S in° Rosa Junck
deklamas belan poezion « La Vojo »; leŭtenanto
Bayol (Francujo) priparolas Esperanton ĉe la Ruĝa
kruco, kaj So i' lichaux, (prezidinto de la l a Kongreso)
parolas france (por la geneva ĉeestantaro) ; lia
parolado estas humoraĵo de l' komenco ĝis la fino,
kaj la aŭskultantoj multe ridas.

Fine, Do Leon Zamenhof, frato de nia Majstro,
eldiras kortuŝantan poezion.

Merkredon, 29a11 de Aŭgusto. - Ĉirkaŭ la kon-
gresejoj, gazet-vendistoj krias : «Aĉetu Esperanto-
ĵurnal ! Aĉetu Tra la Mondo ! Aĉetu la Revuo'n !
Aĉetu la postkarton de 1' Kongreso ! Aĉetu !..
Aĉetu!... Aĉetu ». Ili ja parolas Esperanton, la
vendistoj !

11Ii ĵus diris Kon^gresejoj : en la strato General
Dufour, kie staras la Komerca Lernejo (sekretariejo)
staras ankaŭ aliaj domoj difinitaj por la Esperantis-
taro : Victoria Hall, kie okazis la solena malfermo ;
la ĉambrego Amis de l'Instruction, kie okazis la
unua kunveno ; la Palais Electoral, kie estas la
esperanta ekspozicio ; en apuda strato, la Universi-
tata, kie okazos la ĝeneralaj labor-kunvenoj ; apude,
la Teatro, kie niaj artistoj ludos hodiaŭ vespere.

La Palais Electoral estas tute ornamata de verdaj
flagoj. Super la Universitato, granda verda flago,
videbla de malproksime, montras la vojon.

La Ekspozicio estas multe vizitata; same kiel la
Sekretariejo, ĝi estas kvazaŭ kunvenejo de l' sami-
deanoj.

Multaj dokumentoj kuŝas sur la diversaj tabloj :
libroj, gazetoj, cirkuleroj, rondirantaj leteroj kiuj :

44tuvojaĝis la tutan teron. Elmontrejo de Sinjoro
Id, kun la diversaj eldonaĵoj de nia fervora
,lko, kaj liaj novaj signoj por butontruo. Skrib-
, kluoj kun reklam-libretoj esperanto redaktitaj.
tiras° .'i'tepliens Inks sendis amasegon da espe-

it^tj prospektusoj (pri kiuj ni parolas aliloke). Ni
Lui tie novan ludon Punta, kun esperanta klarigo,
esperantan poŝ-horloĝon, kun reliefa surskrib-
uur la skatolo. « Per Esperanto al amikeco inter

r j /to olo j »,kaj la stelo meze. Likvoro Espérantine,
perantaj ĉampan-vinoj, esperantaj fiŝaĵoj de l'

+;rido I >uchochois, el Boulogne s M., k. c., k. c..
,$t•(I i. I1 tiu afero, io mirigis lllln : mi vidis multajn

- werantistajn gazetojn, sed mi ne vidis eĉ la ombron
Ir nia « Belga Sonorilo ». Tamen, laŭ peto farita de

Komitato antaŭ multaj monatoj, mi sendis ĉiujn
Ii4,iitiwntojll niajn duoble al Esperanto-Office :
,;atetojn, propagandajn broŝurojn, regularojn de
^tltt Ligo; ĉiumonate mi sendis 2 ekzemplcrojn  de

te Itelga.Sonorilo ; sed vane mi serĉis la voston de
t int el tiuj documentoj, neniu estis trovebla. Kio

Cu malordo ? Cu alia afero ? mi tute ne scias.
I 1.t afero estas por mi tute ne klara. Ŝajnas ke la
l:^► de l' organizintoj de 1' Ekspozicio estis zorgi
la kolekto estu plena, kaj peti la mankajojn.

I4'n la F,kspozicio, knabinetoj 10-jaraj disvendas

1 'o*tkartojn, kongresajn kaj aliajn, kaj parolas
f %peranton.

N1i devas foriri, la kunveno en Universitato okaz-
t rt jelalOa.

Sel pri tiu kunveno mi trovas nenion por raporti
k ruin la raportoj kiujn S° Gaston Moch legis pri la
kunveno de la antaŭa tago, pri la agado de l' Orga-
ttizat- Komitato kaj pri la Centra -Oficejo. Eble mi
i}iriparolos tiujn raportojn poste, kiam mi estas ilin
leginta.

Ie otografisto ^ atendas nin en la ĝardeno de 1'
1 ^iiversitato. t_lenerala puŝado okazas, por havi
L unan lokon sur la fotogratajo.

l'nu, du  atentu ! la sunaj radioj eeiras la foto-
ralilon ! Fotografisto, malfermu vian pluv-ŝirmilon!
mi, du, tri, krak !! niaj kapoj  estas kaptitaj.
Kaj nun, al festenejo !!!

I lo ! ki estas tre proksime, en la ĝardeno de la
niversitato.

i manĝos ĉu sub la kiosko mem, ĉtt (ĉar ĝi ne
.I as sufiĉe ampleksa) sub provizoraj tendoj.
Cu mi vere manĝis ? mi ne tre bone memoras ; mi

precipe scias ke ni multe babilis, kun F' n° Lawren-
ce (Anglujo), maldekstre, Abato Guinart (Hispanu-
jt,) dekstre, Gesinjoroj Maréchal (Leeds) rekte
antaŭ mi. Mi ankaü memoras ke ni metis glacion
en la sunajn radiojn por iom malvarmigi la sunon ;
sud, bedaŭrinde, la kontraŭo okazis.

I,a orbestro ludis diro la festeno, kaj ki instruis
nin pri la esperanta fajfo, rekonilo en la stratoj  ;
jen ĝi estas :

rnrrlrapide
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La disdono de l'. manĝajoj estas iom malrapida

(sed kiam oni estas tiom multnombraj !). Tial, la
toastoj ne atendas sian vicon  Oni unue legas

telegramojn el Frankfurt, el Levski (Bulgarujo), el
Altona, ankaŭ el Bohemujo, k. e., k. e..

Poste, parolas D''° Zamenhof :
« Jam unu jaro pasis kaj ni revidas nin kun gran-

« da plezuro... ».
Generalo Sébert : « La plej mallonga estas la

« plej bona .. ».
Pastro Schneebergcr : « Kiam oni havas bonan

« amikon, oni invitas ĝin por tagmanĝi. 111i ne volas
« fari longan paroladon 	  Ni trinku je la eterna
« harmonio de Esperanto ».

So de Beaufront : « Mi ĝojas pri la sukceso de
« 18-jara batalado por Esperanto...».

Kaj multaj aliaj, kies nomon mi ne posedas.
La festeno estas finita  , tiel finiĝas, bedaŭrinde,

ĉiuj bonaj aferoj.
Post-tagmeze, okazis diversaj apartaj kunven-

etoj : komercistoj, Svisa Esp. Societo, Brita Asocio,
Instruado, k. e., k. c. ; mi ĉeestis la kunvenon de
esperantistaj gazetistoj ; bedaŭrinde, tiu kunveno
estis, kiel multaj aliaj, decidita kaj anoncita nur ĉe
la lasta momento ; sekve, staris nenia programo,
nenia tagordo.

La rezultato estas ke ni tie perdis 2 horojn.

Vespere. Teatra festo. - 1llultnombra aŭdantaro ;
ne restas min loko libera. Tamen, ĉe la unuaj vicoj
da seĝoj ? ..... sed oficistino haltigas min :

— Cu vi havas ĵurnalistan karton ?
— ? ? ! !
— Kun la vorto " Presse " ?
Ho ve ! la organizintoj tute ne pensis pri la espe-

rantista gazetistaro, tio aperis pli ol unu fojo dum
la tuta Kongreso. Sed ne estas nun la momenta
por tion priparoli.

Unu, du, tri.... la kurteno levikas. So Privat
aperas por rememorigi pri la morgaŭa tagordo.

Senfina aplaŭdado salutas nian ĉarman samide-
aninon Fino n Zabilon d'Her, la bone konatan pro-
tektantinon de l' blinduloj, kiu belege deklamis
diversajn verkaĵojn, sed kies voĉo estas iom tro
malforta por tia granda ĉambrego kia estas tiu
teatro. Tamen, mi tute malaprobas tiujn kiuj, tre
malĝentile, kriis " pli laŭte, pli laŭte ". La unua
elemento en teatro estas silentego de l' aïtskul-
tantoj ; tiam, oni sufiĉe bone aŭdas voĉon eĉ mal-
laŭtan.

Mi ne povas citi aparte ĉiujn kantojn aŭ deklama-
joĵn; ni memoras plezure pri nia amiko Do Hanaŭer,
Sino Joffe-Beretta, kiu belege kantis Kun intaj
Revoj (1) kaj fine S° Do Lambert (Anglo), kiu
deklamis tre ĝustasente " La Korvo " n, kiun li
tradukis el Edgard Poë.

Nun, mi alvenas al la teatraĵo La Letero de reko-
mendo, la plej ĝojiga sceneto el tiuj kiujn mi vidis
Kial mi ne povas bone klarigi ; eble pro ĝi mem,
eble tial ke ĝi estis Esperantajo ; sed ankaŭ, tre
verŝajne pro la vera taleuto kiun montris la aktor-
oj. Ili estas Soi Pujula (Katalunjano), Leon Zamen-
hof (Polo, frato de nia Majstro), kaj So Bourlet
(I+ranco).

La unua estas servisto ĉe la tria, direktoro de la
banko Z. La dua estas S° Mino, malfeliĉulo kiu, tion

(1) Por duon-soprano aŭ baritono, 2 fr. ĉe la Relga S'onorilo,
en Duffel.
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1 toj, iliajn ĝustajn sencojn, la diversajn gramati-
^tt demandojn, k. t. p.).

li (k) proponas al la Kongreso akcepti la prin-
,t pri kreo de konsuloj (oficialaj aŭ ne), kaj tuj

lui komitaton difinontail tiun kreon. »

1 t raporto klarigas :
kredas,ke la tre utila kreo de tiuj riprezentantoj

t, pli bone kaj klare : konsuloj ) povas efekti-
- precize tial ke ĝi estas ntentvideble utila —

tmple, per la sola agado de la libera iniciativo.
e la Kongreso,laŭ la esprimo de S'° Carles,ak-
ts « la principon de tin kreo » kaj kompreni-
iel al la Esperantistaro kiel utila ĝi estus, ne
. dube ke multaj societoj kaj grupoj elektos

1daït, por sia urbo, unu an kelkajn konsulojn (ĉar
la grandaj urboj, niai ne sufiĉos). Ili sciigas sian
'toII al la naciaj esperantistaj gazetoj, al la re-

'j de adresaroj kaj al la Centra Oficejo.
lasta,kiu intencas eldoni regule duonjaran

p ‘intistan .Societaron, (1) enpresos plezuro tiujn
sciigojn

'Cetere io simila estas jam farita.Kiam,antaïi kel-
,'Inajnoi, la Centra Oficejo petis la Societojn
,tatistikaj sciigoj, por prepari sian Socic-
(1), la Franca Societo por la Propagando

.l►eranto montris, por ĉia grupo, la adreson de
i■ersono, komisiita kaj bonvola por respondi al
demandoj ; kaj tiuj personoj estas nenio alia

Konsoloj sen la titolo.
gante tiel, oni povas konfidi ke, kiam kunvenos
Kongreso, ekzistos jam multaj Esperantistaj

•iisulejoj. Oni povos tiam kompari kiel ili estis
litoj de la grupoj, kiajn servojn faris tiu kreo,
i estos plivastigebla kaj plibonegebla ».

diskuto komencas. Pri la principo, ĉiuj kon-
entas, tio estas ja komprenebla ; senfina disku-

Indo okazas nur pri la nomo; la raporto clonas la
vort t tn Konsulo-Konsulejo ; oni proponas Konsilanto,
Aderilisto, Inf ornuujo. Fine oni akceptas provizore
1 re rimon Konsulejo, kaj ilia fondo estas lasata
N1 privata iniciativo.

Chavet legas raporton pri Centra Oficejo.
SA de Beaufront petas la parolon, kaj dankas la

organizintoju de tin Oficejo, pro la servoj kiujn ili
tlismaniere faris al Esperanto kaj al Esperantistoj.

Schueeberger (prezidanto) legas leteron per
L itt 11 sciigas ke Lia Papa Moŝto sendis sian benon
l I'ustro l'ertier, pro lia esperanta propagando
ttter la Katolikoj.

]ian estas la traduko de tin letero, kiu klarigas la
'!t • run

Giovanni Bressan, privata sekreta-
rio de l' Papo, al Sinjoro huigi Giant-
bene, vic-prezidanto (2) de l' homa
G rupo lsperantista.

I;l la Vatican,
Tre estituinda Sinjoro, mi ricevis la honor-

indan komision konigi al vi ke Lia Papa
Jloŝto bonvolis akcepti favore kaj kun ple-
zuro tute aparta, la aper:ntajn numerojn cle
la revuo Espero Kalolika kiujn vi prezentis
al hi je l' nomo de Sinjoro Abato Peltier.
Bonvolu, tre estintinda Sinjoro, konigi al
dirita pastro tiun favoron kaj transdoni al li
la sanktan benon kiun Lia Papa Moŝta sendas
al li, same kiel al ĉiuj kunlaborantoj de •titt
revuo.

via servanto
GIOVANNI BRESSAN.

Tondro da aplaŭdoj salutas tiun novaĵon.
Kiel niaj legantoj tuj komprenis, tiuj aplaŭdoj

iris, ne al la religia flanko de la afero, sed al la
grava apogo kiun tiu fakto alportos antaŭ nelonge
el Esperanto.

S° Carlo Bourlet klarigas proksimume jene :
« deziras altiri la ateston de la tuta mondo al

» 1 a graveco de tio kion oni jus konigis al ni. Car
» mi estas liber-pensanto kaj senrc;igiulo, mi tiom
» pli povas laŭdi la fakton, ne timante ke oni kulp-
» igos min pri propagando por Katolikismo.

» Ni  povas diri ke la apogo de l' Papo donos
» grandan forton al Esperanto. Ni esperu ke aliaj
» religioj faros saine, kaj ni diskonigu la fakton
» kiel eble plej ».

L° Kolonelo Pollen (Anglujo) proponas ke la
3a Kongreso okazu en Anglujo. Generala aplaŭdado
montras ke la propono estas akceptata.

S. Bourlet rimarkigas ke, ju pli la urbo estos
malgranda, des pli la Kongreso sukcesos.

S° Prezidanto de l' Grupo de Cambridge sciigas
nin ke tre verŝajne la Kongreso povos okazi en lia
urbo.

Oni aranĝas kelkajn privatajn kunvenojn : rnatem-

j
atikisto
ela12

j
.
, ŝakluclistoj, k. c., kaj la kunveno finiĝas

Post-tagmeze, je la 5°, okazas en hotelo Mont
Blanc kunveno de oficiroj, kunvokataj de Leüten-
auto Bayol. Tie ni sciiĝas alian gravan novaĵon:
L° Bayol ricevis permeson por ĉeesti la laborojn de
l' Kongreso en Genevo, kaj post sia reiro en Fran-
cujo li devos doni al sia rrtinistro raporton pri la
stato de Esperanto en la diversaj armeoj de Eŭropo.

(Oni legu pri tio la cirkuleron kiun ni donas en
tiu ĉi no).

Tio ĉi ankaŭ estas tre grava afero ; ĝi montras
ke Esperanto cuiras pli malpli oficiale la kampojn
de l' regnestroj.

L° Bayol legis raporton pri la agado en la franca
armeo ; li iiiemorigis ke Kapitano Capd estis la
unua kitt entreprenis tiun propagandon, en Alger;
poste, Komando Matton, en Clermont-Ferrand. Li
sciigas antaŭ ke, antaŭ nelonge, la franca ministro
permesis ke ĉiugradaj soldatoj eniru esperantistajn
grupojn.

L° Bayol faras esperantan kurson en la milita
lernejo de St Cyr; li multe propagandas por enigi
Esperanton en la Societon de la Ruĝa Kruco, kaj
prizorgos la aferon por la Kongreso kiun tiu Societo
organizos en London la proksiman jaron.

La kunveno finiĝis post lego kiun Kolonelo Ayza
(Hispanujo) faris de hispana versaĵo traclukitan
esperanten : Popol-sango.

Vespere, la okazintaĵoj estis multnombraj : je la
8a , samtempe, koncerto kaj parolado de S° Michaux;
poste, balo.

\{i ĉeestis prefere la paroladon de nia simpatia
amiko Michaux, prezidanto de la Boulogne'a Grupo,
la fama organizitito de la l£1 Kongreso.

Mi tute ne bedaŭras, ĉar nia amiko parolas facile
kaj konviukige. Lia parolado okazis france, ĉar ĝ i
estis farata ne por Esperantistoj, sed por neesper-
antistoj. Sur la estrado estis arangataj du tabeloj,

(1) Eble No,naro de Esp. Socieloj (R. de la Red.)
(2) haït tria scio, o Luigi Giatnbene estas prezidanto de

l' Roula Grupo.

oni vidas laŭ liaj vestaĵoj, ne havas sufiĉe por ĉiu-
tage manĝi. Li venas en la bankon por peti oficon ;
li renkontas la serviston fumantan la cigarojn de la
direktoro, kaj rakontas al li sian aferon. Li montras
al la servisto leteron kiun iu donis al li por lin re-
komendi al la direktoro. I)utn la servisto Viktor
tenas la leteron, la direktoro eniras. Kion fari ?
Viktor metas la leteron en sian poŝon kaj eliras.
Terura embaraso de S° Mino:

— Kion vi faras tie ĉi, en mia kabineto ?
— :Ii... mi... serĉas oficon.
-- Cu vi havas rekomendan leteron ?
— t ttit

— Cu vi havas rekomendan leteron ?
— ttttt

— Mi demandas vin
— Je... je... ne... mi havas... mi ne havas

Ha, feliĉe : tial ke mi estas decidiuta ke mi
neniam akceptos oficiston kiu prezentas sin kun
rekomenda letero. Car, kiam mi akceptas la pro
tektaton de mia amiko Paŭlo, tiam mia amiko I'etro
estas malkontenta tial ke mi ne akceptis lian.

La servisto cuiras, tenante la leteron
— Kion vi deziras ? mi ne vokis vin.
— Jen estas la letero...
— Kiun leteron ?
S° Mino, same, viclante la aferon :
— Kiun leteron ?
S° Mino estas jam kaptinta la fidon de l' direkto-

ro, kaj li aranĝas tiel bone la aferon ke, post kelkaj
minutoj, li ludas la rolon de direktoro kune kun la
direktoro mem :

— Kion vi faras tie ĉi kun tin letero ? Fi, tin lete-
ro malbonodoras. Ne prenu ĝin, S. Direktoro...

Kaj Mino metas la leteron en sian poŝon, kaj la
serviston eksteren.

La ĝajeco kaj la ridoj, la ridegoj, kiujn kaŭzis tin
bonhumora teatraĵeto, estas ne priskribeblaj. Sed
mi rediru ke la aktoroj estis bonegaj en siaj roloj,
precipe S'' Leon Zamenhof, kiu plenumis sian task-
on laïc plej natura maniero.

Por fini la vesperon, oni donis al ni drarnetoir de
itala verkisto, Edmond de Amicis, tradukitan esper-
anten de Si"oRosa Junck, kaj en kiu ŝi ludis la ĉefan
rolon. S in" Junck ludas tre bone, kaj ŝiaj kunuloj,
S°i Privat, Deshays, Bernard, Dubois kaj aliaj, tre
bone helpis ŝin. Bedaŭrinde, la teatraĵo estas tre
malĝojiga ; laŭ mia humila opinio, oni estus farinta
pli bone se oni estus elektinta ridigau komedion
anstataŭ plorigari dramon.

Oni diris al mi ke en tin vesper-kunveno ĉeestis
iu brusela propagandisto de la volapiikido bliom

1 cutrai. Ni esperu ke li komprenis kaj aŭdis kiom
pli flua kaj pli belsona ol lia sensprita lingvaĉo
estas la ĉie konata Esperanto, kaj kiom vanaj estas
de nun ĉiuj klopodoj por enkonduko de flanka
lingvo. Kial li ne lernas Esperanton ! ? ! ?

laŭdon, 30'" de Attgusto. — ipveturado sur la
Leman' Lago, ĝis Vevey. Je la 88 matene, la kon-
gresanoj aliras la ŝipon, kiu estas baldaŭ plenega.
je la 8 t,1 ĝis foriras. Antaŭen !

Tie, mi vere kaj pli intime konatiĝas kun multaj

neniam viditaj sainideanoj : S°i Pourcines, el Nancy;
Evstifejev, el Harbin ; Borel, el Berlin ; Ĉefeĉ, nia
bonega propagandisto el Anglujo, kaj lia edzino ;
L° Kolonelo Pollen ; Kühnl, el Praga ; Küchier, la
agema propagandisto, kaj I)' Hanauer, el Frankfurt;
Kolonelo Ayza, el Hispanujo ; Profesoro Grillon, el
Philadelphie ; Leittenanto Bayol, S°i de Beaufront,
Rousseau, Bord, Bréon,Chavet, Gaston Moch, Carlo
Bottrlet, Pastro Peltier, Rektoro Boirac, Sin° Bas-
toul, ĉiuj el Francujo, kaj mŭltego da aliaj. Mi revi-
dis kun granda plezuro niajn malnovajn amikojn
S" i" Jos. Rhodes kaj John Ellis, kiujn mi akompanis
dum parto cl ilia vojaĝo en Belgujo antaŭ du jaroj.

Mi vidas amikojn sur la supera ferdeko ; mi tuj
intencas supreniri, sed iu sinjoro, kun kokardo ver-
da kaj blua — aŭ, eble, blua kaj verda — baras la

•vojon ; en sia mano li tenas grandan paperon :

Rezervata por la Komitatoj
Mi demandas :
— Ĉu gazetistoj ankaŭ povas surpreniri ?
— Jes. 'Cu vi havas karton ?
I10 ve ! la org,anizitttoj forgesis doni gazetistan

karton al esperantistaj gazetistoj  !
Kvin minutojn poste, la sinjoro kun kokardo verda

kaj flava, aŭ flava kaj verda, foriris kune kun sia
kokardo kaj sia granda papero ; la supera. ferdeko
ne estis plu rezervata por la Komitatoj, nek por la
gazetistoj kun karto ; ĉiuj simplaj Esperantistoj
povis surpreniri, kaj mi faris saine.

Pri la vojaĝo mem, mi povas tre malmulte diri ; la
aero estis tre varma, kaj malgraü la irado, oni sen-
tis preskaŭ nenian venteton ; tio influis sur min kaj.
mi ne ĝuis la vojaĝou.

La progranto diris : Ricevo en 1-`evcy de la estraro.
Ĉe la elŝipiĝo, ni vidis nur muzikistaron kiu aten-
dis nin, por konduki nin tra la stratoj de l'urbo, sed
ni ne vidis la estraron.

La tagmang•o okazis en du hoteloj: 1lcîtel des hois
Couronnes, kaj 11Oe1 d'An ggleterre.

Tie, Do Zamenhof ricevis viziton de du blindulin-
oj, kiuj alportis al li sàluton de l' blinduloj el Lau-
saune, kun danko pro la bon () kiun Esperanto
faris al ili.

je la 8 1/2 vespere, la ŝipo reestis en Genevo.

Vendredon, 31a" de Aŭgusto. — Kunveno je la
l(a en la Universitato. 5() G. Moch legas raporton
de'\ l'Ŭrganiza Komitato pri kreo de Esperantistaj
Jt onsulejoj. Tiu ĉi propono, ja tre malnova, estis re-
prezentata pasintan jaron al la Boulogne'a Kongre-
so ; la antoro, S° A. Caries, cl Beziers (Francujo) ne
donas detalojn, sed diras nur :

« Ĉu estus malfacile organizi konsularon ? —
Certe ne.

« Anstataŭ krei la Tutmondan Ligon Esperan-
tistan laü la propono kaj la difino de  Dr° Zamenhof
— kiu laŭ mia opinio, enkatenus ĉiujn iniciativojn,
ĉu privatajn, ĉu de la diversaj naciaj societoj, sufi-
ĉus krei l'enttan KonsulEjon, kiu tuj kolektus la ali-
ĝojn de la unuaj bonvolantoj, kaj aperigus iliajn
nomojn en la esperantistajn gazetojn. (Tio ja ne
malhelpus la kreon de Centra Komitato aŭ Aka-
demio difinonta tuj kaj nepre la elektojn de 1' novaj
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kun alfabeto, kelkaj radikoj, gramatikaj finaĵoj kaj
sufiksoj.

S° Michaux klarigis ĉion ŝerco, sed tre kompren-
ige:

« Kiam mi diras Jozefo-Jozefino, Adolfo-Adolfino,
« Viktoro-Viktorino, k. c., ĉiu komprenas ke mi pa-
« rolas pri viro kaj virino. Ni daŭrigu : amiko-ami-
« kino, ĉevalo-ĉevalino, knabo-knabino.

« Kiam mi diras arto-artisto, piano-pianisto, oni
« tuj vidas la rilaton ; itti daŭrigas : barbo-barbisto,
« k. c., k. c. ».

Oni jam sentas la gajigan tonon de l' parolado,
kaj kiom facile la klarigoj miras la kapon.

Ili daŭris ĝis la 10". Kaj kianr mi eniris la ĉamb-
regon kie okazis la balo, tiu ĉi estis ja plej viva.
Multe da ĉeestantoj. da cerentoniaj kostumoj ; sed
mi rimarkis diversajn oficialajn uniforniojn : la blan-
kan de L° Kolonelo Pollen, la francan de L° Bayol,
la bluan de Kolonelo Ayza ; ankaŭ kostumon de
Hindano.

Mi ne povis, bedaŭre, resti ĝis la fino, ĉar mi estis
devigata foriri sabaton frumatene.

Tial, mia tasko estas nun finita, kaj mi donas mian
lokon al nia amiko Jos. Jantin, kiu bonvolis helpi
min, pritraktante la lastan tagon de l' Kongreso, la
plej interesan, laŭ mi, pro la parolado kun lumfigur-
aĵoj de Ko Lemaire.

Mi tre deziris ĝin ĉeesti ; sed kiam oni ne estas
rentulo, oni ne povas fari kion oni deziras.

Al tiuj legantoj kiuj havis sufiĉe da kuraĝo por
legi ĝis la fino mian senpoezian raporton, mi pre-
zentas miajn plej korajn dankon, varmajn gratul-
ojn, kaj sincerajn kondolencojn !

J. Coox.

Ial sta tago c e l ' Kongeso.
La tri kunsidoj de l' sabato, la de septembro,

lasos en koro de la Esperantistoj kiuj kunvenis en
.Genevo, daŭran memoron ĉar ili kronigis perfekte
kaj entuziasrne la antaŭajn labortagoju de la Kon-
gresanoj.

Mi ne intencas fari tie ĉi detalan raporton, mi nur
notos kelkajn impresojn kiujn mi ricevis. La lon-
gajn diskutojn kaj paroladojn oni certe publikigos,
kaj la oficiala protokolo klarigos la akceptitajn de-
cidojn de la Kongreso,

Dum la matena kunsido, svisa blindulo, kiu parte-
prenis al la Kongreso, petis la parolon kaj kortuŝe
dankis Zamenhof kaj la Esperantistaron pri la bon-
faroj, kiujn la blinduloj ricevis de Esperanto.

Sr°Bolingbroke I' [uddie proponis ke la sindonema
Eraŭlino Zabilon d'Her, kiu jam iimlie rikoltis da
mono por la propagando ĉe la blinduloj, faru tujan
kolekton por tiu celo ; la proponon oni aplaŭde
akceptis kaj la rezultato permesos pligrandigi, per
libroj kaj broŝuroj, la disvastigadon de la lingvo ĉe
tiuj malfeliĉaj samideanoj.

*
. Alian proponon faris Komandanto Ch. Lemaire.

Dank'al grandanima donaco de anonima Esperan-
tisto, oni fondis en I'arizo la (Centran Oficejon, kiu
kvankam nur de kelkaj monatoj organizità, donis

ĝis nun grandan helpon al nia afero. La estonta tas-
ko de la Centra Oficejo estos pli kaj pli grava kaj
postulos grandajn elspezojn ; tamen ĝia funkciado
estas certigita.

Komandanto Lemaire proponis ke la Kongreso
voĉe danku la bonfaranton tiel modestan kaj mal-
avaran ; la propono de nia belga amiko renkontis
aprobon de ĉiuj kaj per aplaŭdoj la Esperantistoj
pruvis ke, se ili ne estas tre riĉaj, ĉiuj estas alme-
naŭ tre darrkemaj.

**
Sro Clarence Bicknell proponis ke la Kongreso

solene danku ĉiujn ĵurnalojn ne-esperantistajn kiuj,
sentime kaj kura, -e, enpresis artikolojn pri Espe-
ranto kaj ankaŭ esperantajn tekstojn.

Ĉiuj konsentis pri tiu propono.

P ro Schneeberger, prezidanto de la Kongreso,
prave opiniis ke specialan memoron oni devus
esprimi je la honoro de la mortintaj membroj de la
Lingva It owitato.

Ĉ iuj membroj de la Kongreso leviĝis kaj silen-
tikis je la honoro de la samideanoj Achille Motteau
kaj Haldor 11lidtlrus, kiujn la morto trafis dum la
pasinta jaro.

***
La simpatia prezidanto de la Franca Societo

p. P. E., Sro L. de Beaufront, vizitis speciale la
scienculon I;rn. Naville, jam naŭdekjaran, kiu, per
sia bone konata raporto al la « Académie des
Sciences » kaj per persona propagando, multe
helpis la antaŭeniron de nia afero ĉe la scienca
mondo. En kortuŝanta parolado, S r) L. de Beaufront
prezentis la saluton de S r" Ern. Naville al la Kon-
greso kaj entuziasme, sin direktis al Doktoro
Zamenhof kaj je la nomo de la fama scienculo kaj
de ĉiuj kongresanoj, li kisis nian gloran majstron.

Tiel oni vidis kunligitaj en iinpresiga premo,
ambaŭ homojn kiuj, de longateinpe, personigas la
defendon de la lingvo. La krioj : « Vivu Zamenhof !
vivu de Beaufront ! » kaj la senfinaj aplaŭdoj mon-
tris ke tiu gesto estis atendita de ĉiuj kaj akceptita
kun feliĉa kortuŝeco.

***
La oficiala kunsido de fermo okazis en la granda

festa salono « Victoria Hall » la sabaton 1an de
Septembro.

La vasta loko prezentis spektaklon tute neor-
dinaran. Jam kelkaj kongresanoj forlasis la urbon
pro manko da tempo, sed la loĝantoj de Genevo,
kiujn Esperanto allogis, alestis multnombraj kaj
plenigis la galeriojn.

D`"Zamenhof kaj la Komitato alvenis sur la
estrado dum Profesoro Schneeberger, frato de la
prezidanto de la Kongreso, ludis sur orgeno, trium-
fali rnarŝkanton.

Kiam la aplaŭdoj ĉesis, meze religia silento,
SS° Schneeberger paroladis pri la akiritaj rezultatoj
kaj konstatis la grandan sukceson de la dua Kon-
greso. Sekve, Sr° Gaston 1Vloch, ĝenerala sekretario,
legis la diversajn dezirojn esprimitajn de la antaŭaj
kunsidoj ; kolonelo Pollen, prezidanto de la Angla
Societo alportis la saluton de ĉiuj nacioj kaj humore
anoncis ke niaj anglaj samideanoj estos tre feliĉaj
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I tre honoritaj akcepti la proksiman Kongreson
rn Anglujo, eble en Cambridge.

( ►ni aŭdis ankoraŭ genevan poeton kiu, allogita
de kelkaj tagoj al nia kaŭzo, festis poezieZamen-
hrtl kaj Esperanton.

V ine la Doktoro improvizis belan respondon al la
Kongresanoj kaj fiere montris la videblajn progre-
iojn :tkiritajn dum la pasinta jaro. Je la fino de  la
arol:tclo, kiam la aplaŭdoj toudriĝis, du junaj fraŭ-
Ittoj de loka grupo, simple vestitaj kiel la svisaj
Irinoj, per nigra korsaĵo kaj arĝentaj ĉenoj tiel
Irgantaj kaj graciaj, alportis sur la scenejon gran-
tln kronon da foliaĵoj envolvitan en rubando kun

p nodaj svisaj koloroj ; la tuta amaso leviĝis kaj
unifestis entuziasme sian dankon kaj sian ĝojon.
La orgeno komencis la unuajn taktojn de la hirn-

o (1 I?ste.o » kaj la plej granda parto de la ĉees-
iintoj ekkantis ĝin hore.

Tiu bela sceno estos por ĉiuj kortuŝanta kaj ne-
fargesebla memoraĵo.

*•k

Tuj post la fermo de tiu parto de la kunsido, la
ptezid auto de la Belga Ligo Esperantista, Charles
Lemaire, en uniformo de artileria oficiro b.elga, ko-
mencis sian paroladon pri Kongolando.

Estis la unua fojo ke nia simpatia amiko parolis
lbperante antaŭ tiel multnonrbra kaj sperta aro da
rpmideanoj, tre interesataj per la subjekto de la

1%rolado, tute nova por preskaŭ ĉiuj.
La sukceso rekompencis lian kuraĝ -air iniciativon.

I.t Pruvis tre lerte ke, per Esperanto, oni povas en-
konduki en esperantistaj kunvenoj, la plej diversajn
te ojIl.

kompanata de lumaj projekcioj (lumbildoj) la
parolado disvolviĝis, klarigante al ni la vivon de la
blanknloj kaj nigruloj en la Centra Afriko, la noblan
minon de la esploranto kin ricevis multe pli per
doli•a kaj energia agado ol per forta aŭ sanga re-
teenko.

Diversfoje, kiam la parolanto pruvis al  ni ke la
ttig^rulo estas, kiel ni, homo kiun ni devas protekti
kaj respekti en liaj ĝojoj kiel en liaj doloroj, homo
kiun ni devas helpi kaj konduki, sed ne kontraŭba-
hutali senkaüze, la aplaŭdoj de  la alestantoj mon-
t s is ke la humanaj sentoj de la esploranto renkontis
unta:tnirnan aprobon kaj akcepton.

Posta Kesteto.
Al ï•luj amikoj. — Tre gravaj profcsi :j devoj subite
Ia;is min de la Esperantista batalejo dum kelkaj monatoj,
'tstis al mi tute nceblc respondi je la multaj korespondaĵoj,

i rn tni ricevis (lum tiu tempo.:1'ii petas ĉiujn amikojn, kiujn
:.( itte forgesis, ke ili scnkulpigu min. Kvankam tiuj rnalhel-

t 	ekzistas ankora ŭ, mi esperas ke, de nin, mi povos ree
ipiki pri miaj karaj Esperantaj laboroj kaj  pri la direktado

4 1.1 j urnalo.
D M. SEYNACvE.

Internacia marista ekspozicio.
M:n 1:107 okazos en Bordeaux granda Infez!luein IIN1IiSI(1 (k;s
11(10. I.a grupo esperantisla de l'ordcaux deziras aran i es-

pernntun sckcion kaj petas ĉiujn societojn, grupojn kaj ittclivi-
d1^trJn, sendi al pui, por tio, ĈMuspecaju dokumenlojn kaj propa-

Ildflojn (libroj, cirkuleroj, atitioj, puti,ka1'((J kaj ohjcktoj kun
ma rko EShe!•(!lrfo).
l'or sciigoj oni sin turnu al S-ro Biguié, 66, Cours Gambetta,

u 'I'alence (Gironde), uií al S-ro Sam. Jlever, ŝipntakleristo, en
I ,( Itochelle.

En la fino de sia parolado, Komandanto Ch.
Lemaire montris al ni lumbildon kiu reprezentis la
estron de la scienca misio en Afriko, t. e. lin  mem,
antaŭ la nigraj soldatoj prezentantaj la armilojn,
alkroĉantan sur la bruston de unu  el la oficiroj, siaj
helpantoj, la ordenan krucon, rekompencon bone
merititan ; la sceno okazis meze la afrika pejzaĵo,
sen flagoj, sen muziko, sen granda amaso da scivo-
lemuloj, en simpleco ; sed, pro tio, pli solena kaj pli
imponanta estas la ceremonio.

Kaj elvokante la krucon, kiun Zamenhof ricevis
de la franca registaro, li esprimis la esperon de
ĉiuj Esperantistoj pri sama gesto de la aliaj re-
gistaroj.

*

 povus multe raporti pri renkontoj de alilandaj
Esperantistoj en Genevo. Mi nur citos kelkajn nom-
ojn de la batalantoj de la « unua horo ».

Sr" Vald. Langlet , kiu faris la unuan voĵagon per
Esperanto jam de multaj jaroj ; S r" Evstifeiev kiu
alportis al ni saluton el Harbin de nia amiko Kazi-
Girej ; Sr° Ahlberg la sindonema sveda propagan-
disto ; SYo Paul Nylen kiu direktis la ĵurnalon

Lingvo Internacia » en moriiento tre malfacila ;
Sr° L. de B. aufront al kiu ni ŝuldas  la disvastigadon
de Esperanto en Francujo kaj ankaŭ en Belgujo ;
Sr° Leono Zamenhof, frato de la Doktoro, S r" K.
Bein kaj multaj partoprenantoj de la Kongreso de
Boulogne-sur-Mer.

*
Du el niaj belgaj amikoj, kiuj, pro diversaj kaŭzoj

ne povis alveni en Genevon, ricevis tamen grandan
honoron.

Dum la teatra festo de la 29a de Aŭgusto, Srino

Josée Guivy kantis sian muzikan verkon, kiun ŝi
kornponis el « Birdoj forflugu », laŭ Guido Gezelle,
traduko de Doktoro M. Seynaeve.

La vendredon 31 an de Aŭg_ esto okazis dua teatra
festo kaj Fraŭlino Schafer sukcese deklamis « La
malsana junulo », laŭ J. Van Beers, traduko de Dr°
R. Van Melckebeke.

Tiuj tradukaĵoj, eltiritaj el « Paĝoj el la Flandra
Literaturo » montros al niaj amikoj ke ilian belan
verkon multe ŝatas niaj fremdaj aiuikinoj.

Jos. JAMIN.

Interesa Letereto.
Sinjoro Redaktoro
Malpravaj tiuj, kiuj pretendas kelerni Esperanton

estas malfacile, kiam oni fariĝas maljuna. Kiel mi,
ili provu. Mi estis sepdek-jara, kiam mi entreprenis
tiun ludon kaj nun Esperanto estas mia kara
amuzaĵo. Mia patro, bona viro de la dekoka cent-
jaro, diris centfoje :

« Neniam oni estas tro maljuna pur lerni ».
Koran saluton.
(Loveno) 	 I?.-J \Vr;nMal;s.

Adresaro de Komercistoj akceptantaj uzadon de
Esperanto. - Adair & Co, 39 Victoria street, West-
minster, London, entreprenas la adresadon kaj
dissendon de cirkuleroj, komercaj prezaroj kaj
specimenoj.
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TWEE CONGRESSEN.Crsperalz tô cf Anarchie.
Lettre à M. BALANDARD, rentier. mourir! A partir de ce jour, je lâche toute cette

affaire, qui pourrait me mener loin. Et à moins que
vous ne m'expliquiez tout ce que cela veut dire, je
vous prie de cesser immédiatement le service de la
Rt'lga et de me renvoyer le plus vite possible, en
timbres-poste, la somme de un franc soixante cen-
times, prix des quatre numéros de cette revue que
je ne recevrai plus, car j'ai d'importantes factures
à solder fin du courant.

Pauvre Balandard, comme tu t'es monté la tête!
Toujours le même, décidément : un feu d'artifice, un
pétard, une bombe (pardon!) qui fait explosion au
moindre choc. Ce que tout cela signifie ? Mais tout
simplement que l'I+;speranto, langue neutre, est la
propriété de toute l'humanité et que tous les hom-
mes ont le droit d'en user, tant en vue du bien qu'en
vue du mal.

Les bandits calabrais se chauffent le dos au soleil;
cela doit pas empêcher les honnêtes gens d'apprécier
les rayons de cet astre. Le soleil, comme l'Esper-
auto, luit pour tout le inonde, et de tous temps
les belles inventions ont été mises à profit par le
rial Il y a belle lurette que Caïn dépouilla de ses
feuilles la branche innocente, en fit un gourdin et
en assomma son frère !

Et puis, au fond, ces anarchistes qui vous font si
bellement écumer, sont-ils donc si dangereux que
cela? On les a vus à Genève, les Rugucloi. Ils
n'étaient guère plus sinistres que vous et moi, et ne
cachaient nulle bombe dans leur caleçon. On a tort,
voyez-vous, de prendre l'anarchie pour ce qu'elle
n'est pas. En elle même, elle constitue simplement,
suivant l'Académie, l'état d'un peuple qui n'a plus
ni chefs, ni autorité à laquelle on obéisse, ni lois
auxquelles on soit soumis, et les anarchistes sont
ceux qui sont partisans de cet état, y aspirent et
souhaitent son avènement pacifique. Un Vaillant et
un Luccheni ne sont pas des anarchistes. Ce sont
des criminels. I;lisée Reclus, le doux utopiste qui
ne mangeait que des herbes, professait ces doc-
trines. Etait-il donc effrayant ? Et puis, pour aller
au fond des choses, ne faut-il point souhaiter l'éta-
blissement de l'anarchie ? Celle-ci ne serait-elle pas
l'affirmation de la bonté universelle, de la fraternité
intégrale, de l'égalité complète entre les hommes,
état tellement idéal qu'il permettrait aux sociétés
de se passer de gouvernements et de lois ? Notez
que c'est un des . plus grands savants belges, Aug.
Lameere,qui a écrit dans son admirable Esquisse de
la Zoologie : « La société des primates est le proto-
type de la Société humaine, qui est encore en pleine
évolution, niais où l'on peut reconnaître déjà une
transformation qui semble devoir l'amener peu à
peu à ressembler à une association d'insectes : un
grand nombre d'individus ne se reproduisent pas;
le travail s'est imposé comme une nécessité, et le
nombre des individus qui y échappent tend à
diminuer de jour en jour; enfin, l'autorité s'émiette
progressivement pour finir par disparaître, l'anar-
chie étant la forme sociale de l'avenir.»

Que pensez-vous de tout cela, mon cher Balandard?
Et faut-il que je vous renvoie, en timbres-poste, la
somme de un franc et soixante centimes ?

VIEII,IIo iDIE;.

li koni terug op het internationaal congres der
•Isbedienden, dat onlangs te Londen werd

nidcn,en waarvan reeds in de twee voorgaande
nnn lers der B. S. gesproken werd.
1 git congres is van het grootste gewicht voor  de

l'.>►i erantisclee beweging. Het had aan de dagorde
,l' gewichtigste professioneele vraagpunten van
den tijd, bij welke men uitdrukkelijk het gebruik
van het Esperanto erkende. Ongemeen talrijk
warrei de bijtreders; er waren vertegenwoordigers
stil 1.,ngeland, Frankrijk, België, Spanje, Polen,
1•t►r t egaal, Duitschlaud en Ierland.

1 ^r lezers van de B S. kennen de besluitselen van
(loze vereeniging. Na een merkwaardig vertoog van
den lieer Géh et, verslaggever der Fransche handels-
bediunden (1), werd eenparig en bij toejuiching ge-
'IVmd, dat het Esperanto voortaan de otficieele taal
ral wezen bij de internationale congressen van den
11on(1, — dat de verschillige kringen bij hunne

l,(tsbcsturen zullen aandringen om het Esperanto
' n de openbare scholen te doen onderwijzen, en
Blut men ijveren zal om door de stichting van
groepen liet Esperantoondertvijs anderzijds te
bevorderen.

teze stemming heeft dan ook in de Esperantisclie
wereld een grooteg weergalm gehad. Irrelers, zij
werd niet genomen door personen, die Esperanto
beoefenen uit dilettantisme of door dweepers, die
ttirh oliwinden om eerre hersenschim na te jagen, —

ij bevinden ons hier vóór practische, kalenken-
de lieden, vóór menschen van zaken, geleid door
gerond. verstand en ondervinding. Mochten zij
spoedig de daad bij het woord voegen en de hand
Itrtti het werk slaan

Ik verheug mij reeds op voorhand over den
grooten indruk, die het a. s. wereldcongres der
handelsbedienden moge te weeg brengen, wanneer
al de leden dezer vergadering elkaar zullen ver-
Mtarin, sprekende édile, dezelfde taal : ons eenvou-
'lig. sierlijk, welluidend Esperanto !

Z6(') moge zich andermaal het treffend schouw-
'►l►e1 vertoonen, dat iedereen in Boulogne s/11.1
vue I t den jaar zoo geestdriftig heeft aangedaan, en
d.^ t de heer Farjon, Voorzitter van de handelska-
mer dier stad noemde: een gedenkwaardig feit in
ik geschiedenis der menschheid.

:i **
Indien het congres der handelsbedienden zoo

i•rblijdend op de Esperantisten heeft gewerkt, mag
ugeltrkkigiijk niet hetzelfde gezegd worden van

het wereldcongres der onderwijzers, dat in het
begin der verleden maand te München heeft plaats
gehad. Eveneens begroetten zich daar deelnemers
uit de meeste landen van Europa ; België werd er
Vertegenwoordigd door den heer volksvertegen-
woordiger Buyl (Elsene), en de heeren Rossignol
t I ► , >ornik) en C'_uudde (Sijngem,Oost-V1.).
I Esperantovraagstuk, dat in September 11. op

ln t congres van Luik zooveel bijval had (voorstel
kobelin), bevond zich insgelijks aan de dagorde.

11) Dit vertoog werd in extenso overgédrukt in liet vakblad
a 1,e Voyageur », nr van 21 April 1906.

Evenwel is neen tot geen besluit kunnengeraken: de
vergadering was van meeniug geen stemming
over de qua stie uit te brengen.

Warm werd onze zaak verdedigd door den heer
Khuu (Kiihnle ?) ; integendeel werd zij bestreden
door de heeren Ketelaar en Schook, afgevaardig-
den uitNederland. Zij zijn niet het reeds zoo dikwijls
wederlegd argument afgekomen, dat het beter zou
wezen zich bij de congressen van een levende
taal te bedienen, gekozen onder diegene, welke het
vleest verspreid zijn. Zij beweerden, dat een kunst-
matige taal, onvolledig en zonder letterkunde (sic),
zonder het minste nut is.

De heeren K. en Sch. zijn ongetwijfeld over de
quaestie slecht ingelicht. Iulniers, menigmaal is het
bewezen, dat het volkomen onmogelijk zou zijn
een reeds bestaande taal tot algemeen spraakvoer-
tuig te maken.De opwerping der heeren K. en Sch.
werd o. a. afdoende beantwoord door den heer
Charles Lambert, hoogleeraar bij de hoogeschool
van Dijon.

« Al de nationale talen, zegt deze heer, krioelen
van onzin en van onregelmatigheden, die er de
studie zeer moeilijk van maken. Ook moet men er
zich niet aan verwachten, (lat de volkeren ooit een
algemeen idioom zullen aankleven, dat niet het
hunne is. Het nationaliteitsleven is zoo diep inge-
drongen, dat iedere natie haar eigene taal zou
vorderen en alle andere zou verwerpen. Die naij ver
tusschen de volkeren is onloochenbaar. Daarbij
voegt zich ook Gene kwestie van rechtvaardigheid.
Ziet men niet in, hoezeer het land zou bevoorrecht
wezen, wiens taal men als wereldtaal ron aange-
nomen hebben ? De inwoners van dit land zouden
maar hunne taal alleen moeten kennen, de taal, die
zij reeds als kind van hunne moeder geleerd hebben.
Een levende taal als internationale taal aannemen
is zich in vrijwillige minderheid stellen tegenover
het volk, wiens moederspraak men gekozen heeft.
En welke natie zou deze opoffering willen doen aan
Frankrijk, Engeland of Duitschlaud ? »

*
Wat nu de volledigheid van het Esperanto betreft?

Flier niag gerust gezegd worden, dat het in dit
opzicht niets te benijden heeft aan de rijkste der
bestaande levende talen, dit onaangezlen zijne
verbazende eenvoudigheid.

Zulks wordt door niemand betwijfeld, die met de
zaak is ingewijd en gestaafd door liet oordeel
van vele groote spraakvorschers en geleerden
uit alle landen. (1)

Dat het Esperanto, waarvan vóór eenige jaren
nog Iiicmand het bestaan vermoedde reeds eene
belangrijke literatuur heeft, is eveneens een
erkend feit, niettegenstaande de bewering van
onze geachte tegensprekers. Er bestaat reeds een
aanzienlijke voorraad boeken van allen aard : ver-
talingen van groote schrijvers uit alle landen en uit
alle tijden, oorspronkelijke belletrische werken in

(1) Zeer lezenswaard is in dit opzicht de belangrijke en
degelijke brocheur « lIet vraagstuk ccncr wereldtaal en liet
Esperanto » door D. F. Romein, (Utrecht, H honig).

J'ai reçu hier une lettre de mon ami Balandard,
d'Orsseghetn (Brabant). Mon ami Balandard, comme
vous l'aurez vu déjà, est rentier. Nous sommes d'an-
ciens camarades de classe et les mêmes bancs de
bois dur et noir ont, dans notre jeune âge, usé nos
réciproques pantalons. De là une amitié que les ans,
la vie et la méchanceté des hommes ne sont pas
encore parvenus à détruire.Balandard s'est lancé à
dix-huit ans dans le commerce des denrées colo-
niales, honorable entre tous, et il y a fait fortune.
Il s'est retiré des affaires il ya trois ans et, comme
il a toujours adoré la campagne, il est allé vivre
parmi les sillons, les bœufs et le parfum du fumier,
agréable à ses larges narines. De n'avoir plus à
peser son sucre et son café il est devenu pacifiste,
végétarien, astrophile, féministe et aussi, je crois,
un peu magicien. Je le soupçonne fortement de
rechercher la pierre philosophale et l'élixir de
longue vie. Mais ceci m'éloigne de mon sujet.

( )r, certain jour de l'an dernier mon ami Balandard
lut dans son journal les triomphes de l'Espéranto,
et se prit d'un engoûment immodéré pour l'idiome
international auxiliaire. Il me pria de lui envoyer
des exercices, une grammaire, des brochures de
propagande, et poussa inéine l'enthousiasme jusqu'à
s'abonner à la Belga 5on.orilo. C'est à ce dernier
titre surtout que je le dorme en exemple à tous les
nouveaux espérantistes belges, présents et à venir.

Depuis ce temps, je n'entendis plus parler de
Balandard. Je l'imaginai faisant des progrès fantas-
tiques, travaillant à la traduction espérantiste du
Grand et du Petit Albert ou convertissant à notre
cause tous les fermiers d'Orsseghem (Brabant).Voici
cependant qu'hier je reçus de sa main une lettre
désenchantée : « je suis bien surpris, mon cher
Vieilhoneme, m'écrivait-il, je suis bien .surpris, et un
peu désillusionné.Vous savez de quel amour, depuis
un au déjà, j'entoure l'Esperanto, et au prix de
quels sacrifices, d'argent et de santé (blagueur, va!),
je travaille nuit et jour à sa propagation dans néon
cher village. Eh bien, jugez de mon profond étonne-
ment et de ma légitime stupéfaction lorsque j'ai
appris — il n'y a pas une heure! -- que cette lan-
gue était, oni, monsieur, une langue de voleurs et
de brigands. Il est certain en effet qu'on a retrouvé
à Paris, dans le tiroir d'une table de nuit d'une
mansarde occupée par des anarchistes, à côté d'une
boîte d'allumettes de la régie,dc deux cartouches de
dynamite, d'un cure-dents, d'une fausse pièce de
cinquante centimes et d'un peigne sale, une gram-
maire Esperanto. Il est prouvé que les dynamiteurs
correspondent entre eux à l'aide de l'Esperanto, il
est patent que des libertaires, des communistes, des
Rukuloj se sont réunis au Congrès de Genève et
ont parlé Esperanto. Où croyez-vous que cela me
mènera, mon cher ami? fous imaginez-vous peut-
être que moi, un honnête rentier, unhonorable
ancien commerçant qui a gagné sa vie à la sueur de
son front dans les cafés, la chicorée et les sucres,
je supporterais d'être impliqué dans de pareilles
horreurs et que je tremperais ma main dans le sang
encore chaud des bourgeois? Cela, jamais! Plutôt
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2e1ga JCroniko.
Mia amiko Coox, troŝarĝita de multnombraj profesiaj okupadoj, petas

min ke mi anstataŭu lin por la redakto de la belga kroniko de la nuna
numero. Volonte mi plenumas lian deziron kaj mi resumas jene la doku-
mentojn kiujn li sendis al mi por ebligi mian taskon.

Verviers. - La Esperanta Societo konsistas en tiu ĉi momento el 80 mem-
broj, inter kiuj trideko da virinoj.

En la lasta kunveno de tiu ĉi grupo, oni festis la sindonan prezidanton
kaj profesoron, Son Eduardo Mathieu, la senlaciĝan fervorulon por Espe-
ranto. Sr° Roberto Centner, honora prezidanto, skizis en kelkaj vortoj la
progresadon de la internacia lingvo, kaj nia direktoro, S r° Dr° Seynaeve,
honora vic-prezidanto de la grupo, paroladis, elokvente kaj konvinke, en
Esperanto.

Huy. — La tiea grupo estas en plena florado. La kurso estas fermita
de la monato Julio. Rimarkinda estas la sukceso kun kiu la instruado
estis donita ; la membroj esprimis sian plej koran dankon al Sr° Wilmet,
la fervora profesoro, kaj prezentis al li kiel memoraĵo belegan kravat-
pinglon, reprezentantan la kvinpintan stelon. En antaŭa kunveno Sr° Wilmet
estis elektita kiel delegato ĉe la Belga Ligo Esperantista.

Laken'o. - La I.an de Junio la esperanta sekcio de la universitata etendo
organizis feston je la honoro de S r° profesoro L. Blanjean. Inter la
ĉeestantoj oni rimarkis Fraŭlinon Elizon Lecointe kaj S roin Joz. Jamin
kaj Verbanck.

Sr° Saucin prezentas la dankojn de la kunvenintoj al Sr° Blanjean, kaj
donacas al li, kiel memoraĵo, poŝhorloĝon kun ĉeno. Post entusiasmaj
paroladoj de S°i Blanjean kaj Jamin la festo finiĝas per koncerto, kie oni

proza en in dichtvorm, tooneelstukken, wetenschap-
pelijke boeken over allerlei onderwerpen, zonder te
gewagen van het groot getal Esperantische tijd-
schriften verschijnende in de vijf werelddeelen.
Deze verzameling groeit gedurig aan, en vele boek-
werken beleven reeds verscheidene uitgaven.

:Ÿ

De heer Buyl, Belgisch volksvertegenwoordiger
en gewezen onderwijzer, nam ook deel aan de be-
sprekingen over Esperanto. Hij aanziet de zaak
met het oog op de school en verlangde te weten, of
het Esperanto aan de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling der kinderen voordeelen en hulpmid-
delen aanbiedt, die bij de levende talen niet voor-
handen zijn.

Het verslag, dat v66r mij ligt, meldt niet of de
weetgierigheid van den heer Buyl op het 111i.iuchener
congres bevredigd werd. Ik neem liet dan ook vol-
gaarne op itlij heul op dit punt de gewenschte
inlichtingen te verstrekken.

Ongetwijfeld moet de verstandelijke ontwikkeling
van den leerling bevorderd worden niet hem cene
taal aan te leeren, die een meesterstuk van logiek
is, zonder den minsten aanstoot met de gezonde
rede, — cene taal, die hein eens in gemeenschap
zal brengen met de beeft intellectueele wereld, --
eerre taal, die slechts een gering deel van zijnen
leertijd in aanspraak neemt en hem ontslaat van
de zware, langdurige en dikwijls gansclt onvrucht-
bare studie der bestaande levende spraken.Want het
is opvallend, dat het getal der aan te leeren talen
met den dag aangroeit, en dat aldus de leerling een
overgroot gedeelte van den tijd verliest, die hij
zou kunnen besteden aan studievakken van vor-
mend en wetenschappelijk gebied. Ik veronderstel
natuurlijk, dat de zaak reeds hare gewenschte
oplossing erlangd hebbe.

De zedelijke zijde der Esperantische beweging is
ongemeen veelomvattend, en komt zooveel te
grootscher en te verhevener voor, naarmate men er
langer over nadenkt. Het zij mij toegelaten hier het
woord te verleenen aan den heer Charles Péron,
maire van Boulogne s,/M, eu uit zijne openingsrede
bij het Esperantisch congres van 1905 het volgende
te vertalen :

« Ik ben van harte met u, want ik beschouw de
schepping van het Ï speranto als een gemakkelijk
en aangenaam gemeenschapsmiddel tusschen de
nlenschen en als een overgroote weldaad.

« En ik plaats mij niet enkel op economisch stand-
punt, op dat van den handel en het internationaal
verkeer, waaraan uit voorliefde of door mijn beroep
ik een zoo grooten prijs hecht : ik weet, dat de
Wereldtaal met dit doel een onwaardeerbaar nut
aanbiedt. Neen, ik laat op zijde de stoffelijke voor-
deelen, die uit deze vergemakkelijkte betrekkingen
door het woord en de pen kunnen voortvloeien

« Hetgeen mij van hooger belang voorkomt, is de
verdwijning der grenzen ; 't is de hand, die de vol-
keren elkaar toereiken over land en zee ; 't is in  een
woord het broederlijk hulpmiddel, dat aan cie natiën
toelaat andere stemmen te hooren, dan die, welke
de ikzucht aanpreeken ; 't is van te hooren slaan,
onder alle breedtegordels een enkel hart, het hart
der gansche menschheid....»

***

Ik onderwerp mijne beschouwingen aan het wel-
willend oordeel van hen, die onze gedachten niet
deelen en ons streven miskennen, en in 't bijzonder
aan diegenen, welke bij liet Mŭnchener congres het
Esperanto hebben bestreden. Moclite mijne be-
scheidene bijdrage er toe leiden dat ze met onze
geliefde taal nader kennis maakten, dan verzaak ik
niet aan de zoete hoop, ze eens in onze rangen te
ontmoeten.

AMATUS.

Brugo en la XiV' centjaro
DE

D' ° K. J. HANSEN.

D' Konst .mto-Jakobo fcandra lileraturisto kaj
lingvistO, uaskigis en 1-'lisilrclo (Holando) en 1833; Ii estas tilo (te
daua kapitano kaj ŝipmastro. Du jarojn poste, liaj gepatroj sin
fiksis en :\utverpeno, Ligi Konstaulo-.lozefo restadis gis antaŭ
nelouge,ckzcrcante dum multe da jaroj la oticou (le urba biblio-
tckisto. Li penis persiste per efektivigi grandegan kaj altegan
ideon, la unuigon, de ĉiuj ltranêoj de la ludeska (I)ietsche)
lingvo, al kies Iisvasligo li dediĉis n u iltnombrajn poeziojn,
kune hi u i siaj legindaj a VojaÇoleteroj » (lteisl)rieven),  enhavan-
t.aj subgernianajn, danajn kaj svedajn kantojn. l'lie, li puhlikigis
riivarkindan libron pri Ia sut)gcl vnana atitOJ•u Klaüs (;rotI', kies
ĉefcerko « Ilothgeter \leister Lamp un sin 1)ochter s (Rupro-
fauclisto Mastro Laucp kaj lia filino) li tlandrigis.

En 1868 Ii ricevis la titolon de honora doktoro de  la ltostok'a
Cniversitato. 1)e 1893 Ii estas kavaliro de la Leopold'ordeno.

Dr., llansen, ankoraŭ ĉian) okupante sin pri literaturo kaj
lingvaj sciencoj, N•i\•a(1as nun sur sia ĉarma kampobieno « Teü-
toni•t » en Brassc•haat (Itrasfiat'o), ne nuclproksimc de Antver-
peno.

Mi volas vidi la Bruĝon el la XVIa centjaro, kiam,
en unu tago, cent kvindek oruniitaj kaj flagornamitaj
ŝipoj, sub la ĝojegado de maristoj de ĉiuj marbordoj,
envelveturis la havenon; kiam la komercistaro de
la Hanzo (1) tien alvenis por reguligi la interesojn
de l' Interligo, kaj perfektigi sin en la sama tudeska
lingvo, kiu ankoraŭ tiel ĉarme fluas de la lipoj de
la bruĝaj belulinoj.

Ne, Johanino de Navaro ne estis sola reĝino ĉi
tie! La burg-oj povis tapeti siajn domojn de supre
ĝis malsupre per damaskaj tapetoj, kaj iliaj Klinoj
estis efektive reĝinoj, — la filinoj de tiuj, kiuj havis
la potencon kaj la indecon por ordoni kvazail
princoj ! Mi volus vidi Brug-on, ekzemple iun dat-
revenon de la batalado de la Oraj Spronoj, kiam la
laborema teksisto interparoladis kun la komercisto
de la Baltik'a maro, flankepuŝante la riĉe ornamitan
Italon. Mi volus vidi tiujn multkolorajn kostumojn
kaj aŭdi la popolajn kriadojn, dum la plej bela
sonorilaro de la Mezepoko malsupren verŝis vigli-
gantan triumfkauton super la miksita alfluo. Ho!
kiam la Bruĝano ekkantis: « tagig-as en Oriento »,
la Orientalo ja devis respondi: sed la suno brilas en
la Okcidento. Ve! tiu suno subiĝis; kaj  la maro, en
kiu ĝi iam sin spegulis je la piedo de la urba virgu-
lino, malrapide sed senkompate foriĝis, lasante la
sentronigitinon, sola kun ŝia nlalĝojo. Iam ĝi mur-
muris al ŝi amsonojn, nun ĝi salutas ŝin de tempo
al tempo per la surda eho de sia terura voĉo, kiam
ĝi disfrapegas la tieajn donojn.

AMATI S es fterantig is.

(1) Potenca ligo de komercisto] (dum la Mezepoko.

lea

CHRONIQUE BELGE.
Mon ami Coox, surchargé par de nombreuses occupations

rc'fessionnellcs, nie prie de le remplacer dans le présent
in nnés.° pour la rédaction de la chronique belge. Je me rends
Iontiers à son désir et je résume comme suit les différents

ucuuients qu'il m'envoie à ce sujet.

Verviers. — La Esperanta Societo compte pour le moment
No membres, dont une trentaine de dames.

A la dernière séance de ce groupe, on fêtait le dévoué prési-
dent et professeur i1I. Edouard 1lathieu, l'infatigable propagan-
dl+,te pour la diffusion de l' Esperanto. M. Robert Centner,
Imrinidcnt (l'honneur, a retracé en quelques mots la marche en
avant de la langue internationale, et M. le I) Sevnaevc, notre
directeur et vice-président d'honneur du cercle, a, clans un
langage éloquent et persuasif, donné une conférence en Espe-
ranto.

Huy. — Le groupe de cette ville est en pleine prospérité. i.e
a été clôturé dans le courant du mois de juillet. Le succès
lequel les leçons ont été (tonnées a été remarquable, les

Membres ont exprimé tous leurs remercîments à l'infatigable
professeur M. Wilmet et lui ont offert comme souvenir une
magnifique épingle (le cravate, représentant l'étoile à cinq
pointes. Dans une réunion précédente M. Wilmet avait été élu
délégué auprès de la Ligue Espérantiste Belge.

Laeken. — Le fer juin la section espérantiste de l'extension
•nives sitaire a organisé une fête en l'honneur de M. le profes-

^eur L. Blanjean. Parmi les assistants on remarquait alpe Elisa
Lecointe et MM. Jos. Jamin et Verbanck.

M. Saucin présente les renterciments de l'assemblée à M. Blan-
jean et lui .offre en souvenir une montre avec chaîne. Après des
,allocutions enthousiastes de 1111. Blanjean et Jamin la séance
se termine par un concert où l'on a chanté et déclamé en

BELGISCHE KRONIJK.
Jüjn vriend Coox, (foor menigvuldige beroepsbezigheden over-

laden, verzoekt mg here voor )Iel tegenwoordige nummer bij
het opslepen der Belgische kropijk le vervangen. Ik voldoe
ga((rue aan 7tin verlangen en val de documenten, die hij mÿ le
dien einde opstuur!, santen als volgt.

Verviers. — 1)e Esperanta societo dezer stad telt voor hel
oogenhlik 80 leden, waarvan een dertiglul damco.

In de laatste vergadering dezer groep vierde men tien ver-
kleefden voorziller en leeraar, den heer E(louard ,Mathieu, den
onvermoeibaren ÿveraur voor hel Esperanto. De heer Robert
Centner, eerevoorzilter, heelt in eenige ivoorden den vooruit-
gang (ter u)ederlandsclie (aal afgeschetst, en (le heer D , Segnaeve,
onze bestuurder en eere-ondervoorzitter van den kring, hield in
een welsprekende en overtuigende laai cene voordracht in
Esperanto.

Hoei.— 1)e groep dezer stad is in vollen bloei. De leergang
werd in den loop der maand Juli gesloten. Merkwaardig is de
bijval waarmede de lessen werden gegeven ; de leden drukten
dan ook Inni besten dank uil aan den heer jVilnmel, en boden
)rem een prachtige doekspeld, de vijfstralige ster voorstellend,
als herinne>ing aan. In een vroegere zillinq werd de heer «n'il-
na'l als afgevaardigde hij den Belgischen Esperanlisehen Hond
aangeduid.

Laken. — Op/. Juni richtte de Esperantische (1/deeling der
hoogesehooluithreicling een feest in ter eer van den beer profes-
sor %.. Blanjean. Onder de aanwezigen hernakie men Mej. Elisa
Lecoinle en de heerel► Jos. Jamin en Verbanck.

De heer Saucin bedankt in malin der vergadering den (leer
Blanjean en biedt hem, lol aandenken, een uurwerk Hiel ketting
aan. Na gecsldri/lige aanspraken van de heerera Blanjean en
Jus. Julimin eindigt de f'eesl zill inq door een concert, waar in !bel



LA BELGA SONORILO. 1514 LA BELGA SONORILO.

ranto » per grandaj emajlitaj literoj. Mi eniris kaj havis la plezuron
interparoli kelkan tempon kun STO farmaciisto O. Van Schoor, vic-
prezidanto de l' Antverpena Grupo. Interalie li montris al mi siajn reklam-
ajn propagandajn kartojn en Esperanto, kaj rakontis kiel li uzas Esperanton
por mendi ĉiujn fremdajn farmaciistajn specialaĵojn — eĉ hirudojn el
Bohemujo — por ricevi informojn kaj artikolojn de alilandaj kolegoj por
la Journal de pharmacie d'Anvers, kies redaktoro li estas.

Se multaj samideanoj sekvus tiun imitindan ekzemplon, nia afero farus
rapidajn progresojn ' »

--Paroladoj de Sr° .IIarc''chal,vic-direktoro de la «i'Vortltern In.rtitute» en Leeds.
Dum la kuro de la monato Julio tiu êi sinjoro vizitis la urbojn Lille,

Roubaix,• •Bruselon, Antverpenon, Lieĝon kaj Huy, por tic paroli pri la
Gouin'a metodo, kiu donas al li mirindajn rezultatojn por la instruado
de Esperanto. Ĉie la sukceso de la paroladisto estis grandega. En Ant-
verpeno li estis gratulata tre varme, je l' nomo de la multnombraj ĉees-
tantoj, de STO Fr. Swagers, kiu estas mem konvinkita partiano kaj ad-
epto de la Gouin'a sistemo.

kantas kaj deklamas en Esperanto. La ĉeestantoj decidas daŭrigo kun-
veni por akiri la necesan lertecon de la esperanta parolado.

Bruo. — La kuraĝa eldonisto de la B. S., Sr ' , \Vitteryck, ĵus publikigis
tre sukcesintan tradukon de « Blinde Rosa » (Blinda Rozo), la altirantan
romanon de la popola flandra verkisto H. Conscience. Estas la verko
de la estinta Si uo I;dni. Van Melckebeke-Van Hove, el Antverpeno, la inda kaj
bedaŭrata virino, kiun la morto forprenis de ni antaŭ kelkaj monatoj.
En sekvanta numero estos parolate pli detale pri tiu libro, kiu meritas
honoran lokon en la biblioteko de ĉiuj Esperantistoj.

Antverpeno. — La ĵurnaloj La .1-Iétropole, Le Matin kaj La Presse publikigis
duin la lasta tempo kelkajn tre laŭdajn artikolojn pri nia afero. Tiuj
gazetoj sendis korespondantojn al la Geneva Kongreso.

— Sr° Adolfo Finet daŭrigas en la supera lernejo unuagrada laŭvolau
kurson esperantan, priparolitan en la aprila numero de tiu ĉi jurnalo.
Je la okazo de la ekspozicio en tiu lernejo, dimanĉon la 8'u' de Julio,
nia amiko elmetis la kajerojn de siaj lernantoj, enhavantajn ekzercaron
donitan laŭ la francaj libroj La z'ie de toits les jours, per la Gouin'a.
metodo. Sr° Minet samtempe klarigis al la multnombraj vizitantoj la prak-
tikccon de nia kara lingvo, kaj klopodis por interesi ilin al nia afero.

— Ke la esperanta movado en Antverpeno estas en plena vivforto aperas
interalie el tio, ke ST° DY° Wilfr. Broeckaert organizis someran kurson
kaj starigis grupon en Berhemo, kaj cl la sabataj kunvenoj de la  Esperanta
Gasttablo en la hotelo Stein. La iaul de Julio amika festeneto kunigis
ĝiajn membrojn ; oni parolis nur en Esperanto kaj la plej kora ĝojo
senĉese regis. Oni deklamis, kantis, sin amuzis en Esperanto. Granda
sukceso por la kantoj Tra la ,11ondo kaj Salnidean(a trinie auto.

— Eltiraĵo el letero de unu el niaj abonantoj :
« Vizitante dum vojaĝo Antverpenon, estis por mi agrabla surprizo legi

sur la montra vitrego de multe vizitata apotekejo la surskribon « Espe-

Esperanto. Les assistants décident de continuer à se réunir
pour s'exercer A parler couramment l'Esperanto.

Bruges. — Le vaillant éditeur de la 13. S., M. \Vitteryek,
vient etc publier une traduction bien réussie de « Blinde
Rosa » le roman captivant de l'écrivain populaire flamand
H. Conscience. C'est l'wuvrc de feu Madame Edm. Van Meicke-
beke-Van Hove d'Anvers, la digne et regrettée femme, que la
mort nous a enlevée il y a (quelques mois. Tans un numéro
subséquent il sera parlé- plus en détail de ce livre, qui mérite
une place d' honneur dans la bibliothèque de tous les Espéran-
tistes.

Anvers. — La .Métropole, Le Mutin et La Presse ont publié
dans ce dernier temps plusieurs articles très laudatifs au sujet
(le notre cause. Ces journaux étaient représentés au Congrès
de Genève.

— M. Adolphe Finet continue à l'école primaire supérieure
le cours facultatif (t'Esperan•o, dont il a été question clans le
numéro d'avril de ce journal. A l'occasion de l'exposition qui a
eu lieu dans cette école le 8 juillet dernier, notre ami a exposé
les cahiers de ces élèves, présentant une série d'exercices don-
nés d'après les ouvrages frac ;ais La vie de tous les jours, selon
la méthode Gouin. M. Finet s'est adressé aux nombreux visi-
teurs pour leur expliquer l'utilité pratique de notre chère
langue et pour les intéresser à notre cause.

— Que le mouvement espérantiste est en pleine vitalité à
Anvers démontrent entre autres le cours d'été de M. le 1)
Wilfr. Broeckaert, cours qui a donné lieu ira la fondation d'u:i
groupe à Berchem, et les réunions du samedi de la Esperanta
Gasl/abio à 1' Hôtel Stein. Le 7 juillet dernier ses membres
se sont réunis à un petit banquet d'amis, oit l'Espéranto a été
parlé exclusivement et oit la joie lui plus cordiale n'a cessé de
régner. On a déclamé et chanté, on s'est amusé en Esperanto.
Grand succès pour les chansons Tra kr .Mondo et S(mti(le( uta
t r i n kkcen t o.

— Extrait d'une lettre d'un de nos abonnés :
« (:tant en voyage et visitant Anvers je fus ngréab rnu•nt

surpris en lisant en grondes lettres émaillées. sur lu vitrine
d'une phtu•ttntele trrv frc •clueutée l'In,ertpt1un • I •percuttu  •.

Esper((n(o gezongen en gedeclameerd werd. 1)e aanwezigen
besluiten ach voortdurend te blijvers :ereenigen oui de noudige
vaardigheid in hef spreken van het Esperanto te verkrijgen.

Brugge. — De wakkere uitgever der B. S., de heer A.-.I.11'il-
lrrtick, gaf onlangs eerre welgelukte vertaling uil van « Blinde
Rosa », derf 1>oeienden roman van den vlaantsehen volkssehriJ-
ver 1-1. Conscience. Ilet is het werk van wijlen Mevrouw /Mn:.
Van 3felekebeke -Vul Hove, van .-i ntwerpen, de waardige en
betreurde vrouw, die ons vô(ir eeniye ,nrranc(en door den doigt
werd ontrukt. In een volgend ntunrner :al uitvoeriger over
dil boek gesproken wormien, dat eerre eereplaals verdir„/ in
de boekerij van alle esperantisten.

Antwerpen. — De cl(cybla hut La Métropole, Le Matin est
La Presse schreven in deer taalsten lijd verscheidene crrlikelx ben
vonrdeele onzer :(tak. Deze bladen waren verleyertwoordigil 110
hel congres van Geneve,

— De heer Adolf Finet zet in de lagere hoo/dsrhool den vrl!•
willigen esperanloleergung voort, w(t(u•van in he( :iprilnrinsrner
van dil blad werd gesproken.Ter gelegenheid der lenloonslt•lltnil,
die op 8' .Juli in deze sehl)ol pla(((s greep, slet(!' onze vriend de
sc/1r) f boeken 'ijver leerlingen ten loon, inhoudende crue reeks
oefrnutgen gegeven volgens de l'ranschc werkjes La vie de roui
les jours, bij middel der Gouuunelhode. De heer Fine1 riehlle
ziele lot de talrijke bezoekers ont hun llel pr•aehlig )1111 vals un:I
geliefde (aal uit te legurn en ont huit gelai(] voor onze :ook
in le boe :orner►,

— Dal (lee csperanlis(•he bewegiuy !e .-t uinwerpers in volle 1
krach/ is bewijzen on(/er andere de zomerleergang van dris
1)' . 1t'illr. li'roec•kaer•t, die aanleiding gegevens !tref/ lot de
bilt  eener groep in Rerchent en de :alerd(ragsehe vereen,
der Esperanta gasttablo in hel Ilote! Stein. !lare leden
op i .Krui een vriendennta((l, waarbij uilslüilelljk 1
werd gesproken en de Mulste vreugde heersehle.,ller( drl,í )
:oog en ne,'niaakle :id: ir( hel l:xperanlo. Grool .urm
liederen Tra Iu moud() eu Sa ntideunu triuskkunt u'

— !'il cruen brief van een un:rr abonnrnlru :
. Op rein :Onde en .1itlwrrpeit he orkrnd situa ik aasttlrnaorte

verrait op hel I(Nyl(Mnalrr relier -rrr hr:oehM ulr(►lhrrL hel
oparhrill Ir Ietin « Kalte►ualu .► in uniate pe#MNtillrr►•r telle(.

•mis le plaisir de parler quelque temps avec M. le
I ). Van Schoor, vice-président du groupe d'Anvers.
ea ses cartes-réclame de propagande en langue

.ntu et il ale raconta comment il s'en sert pour se faire
spécialités pharmaceutiques d'autres pays —

,.tngsues de Bohème — et pour demander des ren-
ItlM et des articles de collègues de l'étranger pOtte le
le pharmacie d'Anvers, chut i1 est le rédacteur.
etre cause ferait des progrès rapides, si beaucoup

I exemple ! »

nets de M. 1arc'chal, sons-directeur (lrr e Vorlherre
Leeds. Dans le Courant du alois de juillet ce mon-

.1 les villes de Lille, Roubaix, Bruxelles, Atl ers, Liége
^n v parler de la méthode Gouin, qui ltli donne les

,tiltats dans l'enseignement de l'Esperanto. Partout
il conférencier a été très grand. .\ Anvers il a été
rament félicité au nom des nombreux assistants par
(•rs, (lui est lui-même un fervent partisan et adepte

.tc Gouin.

eedertanda t=Jeroniko.
faris galton antaŭen en nia lando. La konata
Frans Netscher venis interere sin informai ée ni
Jap. grandan parton de Nl 11, jaro cie l' Hollan-

lu plej grava revuo en nia lingvo kaj ankaŭ tee
Iliudujo. Jiclaj portretoj (le I)reves Uitlerdyk kaj
in orna m as êi tiun artikolon, kiu eligis aplaŭdadon

• I>° . (Eldonanto Vincent Lóosjes, Haarlens.). Aparta
,..staie fr. 2. La Haga gazeto « Land en Volle » jaran parte
la artikolon kaj ankaŭ publikigis la Esp. tradukon de
dc ne't siitmi » (Ie Multatuli.
de Aiiig. okazis en La Hako la jara kunveno de 1' Ho l.
Eble sub la impreso (!e l' tuj okazonta tieneva tion

I lu espero ke la venonta povus okazi en Antverpeno, la
rothm tt•e viva. La f;isnuna stato kaj s egularo sin montris
^", r Ia fervoro de l' ĉeestantoj. Fine oni interkonsemitis

tic kumisiitaro por tuja alcentrigo de ĉiuj gru-
Iando, kiu ankaŭ priparolos la proponon de l'
alif:(() al la Belga Sunorilu kiel nia oficiala organo
tiun bibliotekon en rondiranta Iibraro. Ni ne dimt

Itt , lu Iu rczultatois. F(►tografajo cl nia grupo estas
ral i..Ikuj ilustritaj gazetoj kun kuna artikoleto. La

'm an roti, senpagc cldunitu de 51 II. Honig. Utreito,
nia lernolibro, sin montras bonega propagandilo

gc heltikitmt ras ■ \lereu r iu,r »,

.411il. l'rur;	 Duin vtts 	 is m ra nmtl h.

Ik trad binnen en had hel genoegen (»eni(Jerr iij(l le spreken met
den heer apotheker O. Van Schoor, ondervoor:iller der :Inl-
werpsehe yroe . Hij toonar asmi) o. a. zijne ,•rkhlazn-propcug(utda-
1:rarrlen in Esperanto en verhaalde, hoe Ili) /tel Esperanto ge-
bruikt om uit den vreemde plt(rrniareulisrhr specialiteiten le
bestellen, — zelfs echelen lsit Hopenten — en oen inlichlingen en
artikelen van bnilenlandsche collega's le bekomen voor hel
Journal de pharmacie d'Anvers, :vaarvan hij opsteller is.

Indien velen dii voljeuswaardig voorbeeld volgden, real zou
onze _51(11:: rassclle vorderingen mokert !»

— Voordrachten van den heer Ma réchal,ondcncestuurdte van
het « Nortliern Instante» te Leeds. In den loop der maand Juli
bezocht deze heer de sleden Rijsel, Roubai.r, Brussel, Antwerpen,
Luik en Hoei, one Cl' le spreken over cie methode Gouin, die hij
neet den hellen wilslag bij he! Esperanto onderwijs gebruikt. I)e
bijou' van derf voortlr•ach!(Jever is overml zeer groot geweest. In
Antwerpen werd herre neonerts de talrijke aanwezigen, hartelijk
geluk getvensch( sloor tien heer Fr. Swagers, zelf een over-
lwigcl acut1:lever en bene/eitoer v(ue het Gowinstelsel.

ttlfedertands Overzicht.
Esperanto heel! in ons Iur(! 'n sprong voorhit gedaan. De

bekende lellerk►rndige Frans Netscher kr va rw ons belangstellend
ondervragen en u>ijilde aan EsJ). 'n groot deel van N" 7, lIe jaar-
gang der hollandse Revue, '1 beluiigi jksle lijdschri/t iir onze
taal en ook zeer hekend in Indië. Mooie portretterm van 1)reves
Uillerdyk en 1). F. Romein versieren di! artikel,-dat 'n jitic)t-
kreet iel ons kamp deed opgaan. Uitgever 1 incest I,00sjes,
Haarlease. 'n Af:orederlijk nummer kas! .Î 1. De haagse kruis(
« Land en Von; » nawit reeels deels 't artikel over en maakte ook
de vertaling openbaar van «'l Gebed van (telt Onwetende» van
:lfeellal►eli.

De 264 1' Aug. had in Den Haag cie jaarvergadering van de
Holt. Esp. Bond plaats. Wellicht onder alen indruk van '1 op-
ltandt!rt'tjnd Geneefsch konyres en de z iz i:: of meer beslaande
hoop dut '1 aanslaande te ilntrverpen zon kunnen zijn, :vas  de
rilling .:eer levendig. De beslaande loestan(I en '1 reglement
bleken onvoldoende voor de voorlvarendheiii der aanwezigen.
Ten slotte werd Wren '1 rees door de vorminrl ('ener koninlissie
ter dadelijke aaneenslniling aller leden in ons land, die ook
't voorstel van de . vuur:iller cal bespreken ont zich aan de
Belga Sortorilo als ons officieel orgaan le verbinden en onze
boekerij in 'n leesge:elsehap te veranderen. Latere we griel le
veel zeggen maar de uitslag] afwachten. 'n Fotografie vit onze
groep wordt aan enige geïllustreerde bladen use! 'n bijgaand
stukje gezonden. Hel vingse1tril't Romein, kosteloos door de
lieer Il.iloni(1,I •/reept, de trilgever van ons leerboel', uitgegeven,
bljjkl 'n nilistsnlentl propagandamiddel le zijn en werd heel
punitif, (n '. .11rrruriva ►► beoordeeld.

I)1uivEsI't t'"t'M.11ttnK.

AMATIJS.
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Al la Militistoj Samideanoj.

So Leŭtenanto Bayol, pri kiu ni jam diversfoje
parolis, disdonis jenan cirkuleron al ĉiuj oficiroj de
li konataj.

Por propaganda celo, ni vanne petas ke la mili-
tistoj kiuj legos jenan alvokon bonvolu sendi
la petitajn klarigojn al Komandanto Ch. Lemaire,
142, rue Royale, Bruxelles.

KARAJ SAMIDEANOJ,

mi petas, al mi doni la jenajn sciigojn.
j antaüaj dankoj.

Korege via
Leütenanto BAYOL,

Instruisto ĉe la speciala militista lernejo,
Saint-Cyr (S. & O.)

Francujo.

Esperanto ĉe ('armeo de via lando.

(proksimume) da esperantistoj oficiroj?
suboficiroj ?

soldatoj

Kelkajn nomojn donu se eble : (nomoj de gene-
raloj ĉefe).

2e Ĉu oni jam faris paroladojn, kursojn, ĉe viaj
militistaj lernejoj ?

Ĉe viaj kunsidlokoj de oficiroj
Ĉe viaj kasernoj ?

3e Kiu estas via antaŭopinio pri la venontaj pro-
gresadoj en via militistaro ?

4e Diversaj sciigoj :

5e Ĉu via militministro ŝatas Esperanto ? Kiajn
rimedojn por lin interesi vi kredas bonaj ?

II. Ĉe via Maristaro.

III. Kiajn aplikadojn de Esperanto vi kredas eblaj
militire ?

IV. Diversaj sciigoj.

Bonvolu,
Kun mia

A

PROBLEMOJ.
PROBLEMO 641. — Kia konsonanto povas aliformigi hun►i-

lun profunde laboranton lahoriston kaj fari lin altranulo? Rial ?
PROBLEMO 65'. — Nomo de kvar literoj. La du unuaj estas

nomo de korpoparto kiu, renverse, farinas nomo de spaco ; la
du lastaj esprimas partumon de la unua el ili.

PROBLEMO 66.. — Sc, al persona pronom°, vi aldonas la
nomon de aro da feraj stangoj fermantaj aardenon, el kiu vi
estos foriginta unu el la literoj, vi havos la nomon de ŝtatestro.

PROBLEMO 67a. — Kio havas tri piedojn, unu okulon, kapon
interne malplenan kaj malluman kvankam la objektoj estas
renverse videblaj tra la okulo kaj la kapo ?

PROBLEMO 68'. — Nomu gloran poeton alvokante la eio-
povanton.

Oni sendu la solvojn, al S" J. COOX, en Duffel, antaŭ la 254 de
Oktobro. Ni publikigos la nomojn de I' divenintoj. Belajn prem-
iojn ni disduttus al tiuj kiuj estos divenintaj plej multe da
problemoj.

Oni bonvolu uzi apartajn kartojn por ĉiu serio da problemoj ;
tion ni petas por plifaciligi la klasigon de 1' solvoj kaj malhelpi
murojn.

SOLVOJ (de Junio).
	PROBLEMO 48a — Sokrato.	 44, — Pitagoro.

45. — Zoroastro. 46' — Agamemnon°.

	

47. —'Leonidas. 	 48a — Salono-Solono.
49■ — Itaatio-Vario. 501 — Eïtripido (dio).
51• — ltomulus. 52' — Kad (r) muso.
68• — Sofoklo.

DIVENIS. - Sin° Br, ĉiujn ; Soi Chaufoureaux kaj Letenneur,
ĉiujn krom 52; Plantano, u iujn krom 47; Lundgren, tiujn
krotra 47. 52; Devoueoux kaj Rigoir, ĉiujn krom 47, 49;
Weemaes, ĉiujn krom 47, 51, 52; Carette,ĉiujn krom 44, 47, 52;
St' Bastoul, Tiujn krom 47, 52, 53.

SOLVOJ (de Julio).
PROBLEMO 54' Erezi-pelu.

» 56a liat-aro.

• 	

58 , Elefant-iaziso.
• 601 Sk-ar-latino.
• 62 l)entodoloro.

DIVENIS. — Sin_, Br., ĉiujn, krom 63; S" Lundgren.
krom 57, 61; S'• Letenneur, ĉiujn, krom 62, 63; S" Chaufourenux,
ĉiujn, krom 57, 62: Plantano, c'iujn, krom 59, 63; So Weemaes,
ĉiujn, krom 58, 63; Soi Devoueoux kaj Rigoir, ĉiujn, krom 57,
63 ; SOL., Bastoul, 54, 55, 56, 59, 60.

Ni insiste petas ke niaj divenantoj bonvolu uzi apartan poi
karton por ĉiu serio da solvoj.

Tittj, kiuj intencas proponi metu problemojn, devus Iabo,
jene : Skribi la proponatajn problemojn sur apartan folios,.
skribi tre klare, kaj nur sur unu flankon de l' folio; tran,donl
soli'ojn de tiuj problemoj per aparta folio.

(.ion tion ni petas por malhelpi erarojn. NI prena e' 'brulon
resp■'ndccon pri io ajn se niaj amikoj ne plenuauu% la dirlljn
koudI'ujn.

J. C.

55.. — Hipol:ondrio.
57. — llalkur-an-emo.
591— Ral-um-nio.
611 - .Î -aluzeco (lazulteco).
63a — Ego-is-mo.
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