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KVITAJ (Anekdoto) 
————1— 

Por kunhelpi al la sukceso de tiu ĉi revueto kaj, tiel, daŭrigi propagandi por la 

lingvo Esperanto, mi sendis al multaj ĉiulandaj gekorespondantoj, ekzemplerojn 

da ĝi, kiujn mi ricevis de l” redakcio. 
Kelkaj el tiuj korespondantoj bonvolis aboni, aliaj petas senkulpon ĉar tion ili 

ne povas fari pro tiu aŭ alia tialo, ĉiuj afable min dankis. Multaj el ili resendinte 

interŝanĝe, esperantajn revuojn el sia lando (pro kio miavice tre dankas ilin.) Tio 

al mi memorigis la ŝercan fakton jenan : 
Dum mia juneco (feliĉa tempo jam iom malproksime) mi aliĝis al muzika societo, 

e 3 i Aipi Az - baraj losonsaj 2 DU slisia nimi 

ian muzikinstrumenton. ; L 
Tiu muzikaro kavis kutimon, antaŭtage nomfeston de ĉiu el. siaj anoj, alfari 

serenadon antaŭ la domo de l festato. 
E Tiu ĉi, ĉiam zorge antaŭsciigita, ĝoje ekaperis ĉe l' fenestro, post malsupreni- 

rinte li petis, ke ni eniru en lian loĝejon kie, kantante, deklamante, muzikante, 

kriante, kaj precipe ridegante, eni trinkis kaj retrinkis ĉiuspecajn trinkaĵojn meze 

de tiu bruo pligrandigita per eksplodbruoj de l' korkoj de ĉampano. 

lan tagon, alvenis la festo de nia nova cimbalisto, maljuna fraŭlo, eksregna 

oficisto, bonvivulo ĉiam gaja kaj kontenta. La muzikaro senbrue antaŭeniras ĝis 

lia domo kaj, — unu, du, tri, kvar — subite eksonegas en la nokto muzikaj kaj 

kuprasonaj eĥoj. Ŝ 
Nia amiko nur vestita de noktaj ĉemizo kaj kapvesto tuje malfermas sian fenes- 

tron, kie li aperas kun surpriza mieno ; kaj tuj kiam la ario estis finita, li ekpre- 

nis siajn cimbalojn, kaj ilin batante per rapidegaj batoj unu kontraŭ la alian, dzim, 

dzim-dzim-dzim-dzim..., dzim, dzim, dzim-dzim-dzim..., dzim, dzim..... fine 

haltante kaj kliniĝante al ni, li ekkrias fortavoĉe : « Nune, ni estas kvitaj » kaj 

li reeniris refermante vitrojn eĉ fenestrajn kovrilojn. 

= La bruega ridesplodo kiu daŭris de l' tempo kiam komencis tiu ridinda sceno 

tuj ekpligrandigegis ĉe /' fenestroj de l” ĉirkaŭaĵo, kie troviĝis amaso da loĝantoj, 

sed iom post iom ĝi haltis malsupre, kie la muzikantoj bone atendis ian neevit- 

eblan ŝercon, sed ne tiel tutan mistifikadon. 

Sola, nia tamburisto, eksregimentamburisto. drinkemulo enradikita kaj portisto 

kiam li povis, ne malesperis, certigante ke li alportis ĵus hodiaŭ du korbojn da 

ĉampano al nia kolego. Tial la situacio daŭradante, li ekdonas perfortan Ŝultro- 

baton al la pordo, kiu malfermiĝis sen ia malcedo; kaj tiam okazis vera enpene- 

trado en la domon de l” cimbalisto. Ŭ 
Sed, kia ĝojiga surprizo kiam suprenirinte ni ekvidis grandan manĝotablon 

ŝarĝitan de lumingoj, de floroj, de multegaj frandaĵoj kaj trinkaĵoj, kaj sur la sojlo 

nian amikon, korekte frakvestita kiu, tute ridetante, amikege ricevis nin en 

sian hejmon. 
Do, la vesperkunveno, aŭ pli ĝuste la noktkunveno, bonege finiĝis, sed longa- 

tempe oni ridadis, oftege ripetante ; « Nune, ni estas kvitaj.» Vi vidas,ke nun- 

tempe, oni ĝin ne ankoraŭ forgesis, : 
aĝe. A. BAISSAC. 
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2 LA ALĜERIA STELO 

  

Poŝta Kesto 

Kelkaj el niaj legantoj demandas nin, kial ni ne malfermas en nia ĵurnal- 
eto « Poŝtan Keston ». Per tio ni povus respondi la demandojn, kiujn il 
faras al ni. 

Tute pravaj ili estas, ĉar ni ne povas ĉiam respondi individue al la deman- 
doj senditaj de ili. Pro tio, ni malfermas de tiu ĉi numero, nian « Poŝtan 
Keston», en kiu la respondoj estos enpresilaj senpage. 

Oni devas sendi la demandoj al S-ro BARTHELEMy BALS, direktoro de « Al- 

ĝeria Stelo », 57, rue d'Isly, Alĝero. 

aw Al S-ro C. MULKAY, Bruxelles. 
— Nous avons bien recu votre int6- 
ressant article, mais nous regretlons 
de ne pouvoir Pinsĉrer actuellement. 
Comme il traite les particules d'une 
langue nationale, nous reservons 

pour plus tard sa publication. 

mw Al Kelkaj Komercistoj. — Jes, 
ni sendos, laŭ peto, prezojn por pu- 
bliko de anoneoj en nian ĵurnalon. 

mw AJ Fraŭlino ROSE S. — La kur- 
soj farataj en la filina lernejo estas 
senpagaj ; do, ni tulkore esperas vidi 
vin en tiuj kursoj, kiel vi diris al ni. 

havigi 
VIKO 

      

ciigas ankaŭ ĉiujn francajn kaj 

aw Al nia Amiko V, M., Alĝer'o. — 
Jes, ni vendas esperantajn signejn 
(verda stelo Gasse). Prezo : 1 franko; 
per poŝto : 1 fr. 1b. 

mw A] S-ro W B., Anglujo. — Laŭ 
via deziro, ni povas sendi al vi lerno- 
librojn esperantajn-francajn. 

mam Al S-ro O. L., Mustapha. — 
Sendu al ni, kiel eble plej baldaŭ, ni 
petas vin, vian abonpagon kaj la pa- 
gon de viaj anoncoj en nia ĵurnalo. 

mw A] S-ro TH. ĈART kaj L. DE 
BEAUFRONT, Parizo. — Ni tre multe 
dankas vin por viaj afablaj sendoj. 

L fremdajn komercistojn, ke ni povas 
jn agentojn porla vendo de iliaj komercaĵoj Ŝin turni al S-ro LUDO- 
DES, administranto de la ĵurnalo. 

Ni povas ankaŭ publikigi ĉiujn sciigojn por poŝkarlaj inlerŝanĝoj aŭ aliaj 
aferoj, po dek-kvin centimoj ĉiu lri-dek literaj linio. 

UNE HEURE D'ESPERANTO. 
Conf6rence dialoguĉe de M. Cart. 

Cette conference devrait ĉtre faite 
dans toutes les villes oŭ se trouvent des 
personnes approuvant l'Esperanto. Ĉe 
seraitun bon instrument de propagande 
et nous ne saurions trop la recomman- 
der 3 nos lecteurs a deux points de vue: 
le premier c'est que l'Esperanto aurait 
beaucoup A y gagner ; le deuxiĉme, c'est 
une bonne ceuvre, puisque cet opuscule 
est vendu au profit des aveugles au prix 
minime de 5o centimes. 

La « Alĝeria Stelo » recevra avec 
plaisir les commandes qui. lui seront 
faites et les transmettra a Pĉditeur. 

ar 

LA LANGUE INTERNATIONALE 
PEUT-ELLE ETRE LE LATIN? 

Nous-avons recu un exemplaire de la 
tres' interessante brochure de M. de 
Beaufront: « La langue internationale 
peut-elle ĉtre le latin ? » Dans cette 
plaquette, M. de Beaufront explique 
que le latin ne peut pas ĉtre choisi 
comme langue internationale. D'ailleurs 
ces explications ont ĉie publiĉes dans 
« PEspĉrantiste ». Tous les partisans 
de PEsperanto voudront possĉder cette 
brochure qui interesse au plus haut 
point la langue internationale et ses 
approbateurs. — Prix : fr. 0,60. 
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«tes B. B. 

= : 

EĤOJ 2 
ALĜERO. 

Inter la multaj personoj, kiuj alvenis 
aŭdi la antaŭparolado al la malfermo 
de la nova esperanta kurso farata de 
Sro Ludoviko Landes, troviĝis “adeko 
da suboficiroj, brigadiroj kaj soldatoj 
el la 4-a kompanio de laboristoj, alve- 
nigitaj al la lingvo Esperanto per paro- 
lado de Kapitano Cape farita en la sol- 
datejo laŭ demando de kolonelo Mayer. 

= 

KONSTANTINO. 

Nia sindona propagandisto, S-ro Bais- 
sac, malfermis trian esperantan kurson. 
Alvenas al tiu kurso kelkaj ŝtatoficistoj 
kaj multaj sinjorinoj kaj fraŭlinoj. Niaj 
gratuloj al la unuaj Kontantinaj espĉ- 
rantistinoj. 

x 
xx 

Esperanta Ligilo, Ĉiudumonata 
Revuo. — Th. ĈART, ĉefredaktoro 

12, rue Soufflot, Paris 
Abonkosto : jare 3 fr. — Dua jaro (1905) 

N:» 3. — Enhavo: 1. Avizo kaj note- 
toj (Th. Cart). — 2. Norda printempo, 
daŭrigo (H. Karlsten). — 3. Revaĵo 
(Grabovski). — 4. Kongreso en Boulo- 
gne. — 5. Kroniko (Thilander). — 6. 

Problemoj. — 7. Miksaĵo. — Felietono: 
Janko Muzikanto, daŭrigo, Srul el 

Lubartov. «js ESPERO. 

     



  

  

              

   

  

   

  

   

  

   

        

    

    

    

   

                        

    

  

         

  

       

  

     

  

     

  

Ge TIMGAD »o 
~~ SEKVO ~~ 

La kolonetoj apogitaj sur la flankaj muroj slaras ankoraŭ tutaj. La varmo 
de la fornoj estis disdonata en la subaĵo kaj forkuris en la vaporbanejon per 
malfermaĵoj en la arkaja plafono. 

Estis en Timgad, krom la publikaj konstruaĵoj, varmbanejoj (thermi) ; ilia 
aro denove atenligas pri la lerla uliligo de la akvoj dum la romana epoko. De 
ĝi, oni devas konkludi, ke la lando estis tiam arbara ; lia hipolezo estas certi- 
gita, laŭ la rimarko de S-ro Gaston Boissier, ne nur de la esto. en grandegaj 
ebenaĵoj, de izo'alaj arboj, lastaj restaĵoj de la malaperinta arbaro, sed an- 
koraŭ la raporloj de la arabaj hisloristoj pri la vidaĵo de la lando, en la 
monleto, kiam alvenis SipI-OKBA, apud la oazo, kiu ricevis lian nomon. 

Pro ilia neantaŭzorgo la venkistoj ne konservis la malnovajn akvokon- 
dukilojn kaj forigis la bariloj kontrsŭ la perdiĝo (malapero) de la pluvakvoj 

en la uedoj, lia- 
maniere ke, ho- 
diaŭ, la montoj 

las senkresk- 
aĵaj kaj, ĉe mul- 
laj lokoj, ne 
laŭgaj por la 
replanto de-ar- 
boj. n 

  

  

Paralele je la 
ekstremaĵo de 
Forum, kaj sur 
pii alla etaĝo, 
oni renkonlas 

urmont- 
elflunko ; tia- 
manere oni ri- 
cevis, kiel eble 

E me, amfi- 
oj de la ŝtupoj ankoraŭ restas anlaŭe 

ilaj kolonoj eslas kvazaŭ limo de l' 
troviĝas ankoraŭ piedestalo de duobla 

         
  

  

SANKTEJO DE LA TIMGADA GENIO 

  

    teatron perfektetfirman. Nur la las 
la or estro kaj la sceno. Transe s 
loko rezervita por la artistoj. Transe, 

vico de kolonoj; 
tiuj kolonoj, ; 2 . 

kies kapiteloj 
estis fine skulp- 
tilaj, verŝajne 

subporlis gale- 
rion formantan 
peristilon kaj 

promenejon. 
En Guelma, 

oni povas vidi, 
en roma tealro 
tule nezorgata, 

la aranĝon de la 
supera parto de 
la monumento, 

detruitan en 

    

   Timgad. 
Centre, rigar- t E Too o E IES 

dante la sceno, s 
E a 

grandan « lo- 
ĝion » kun du- 
obla flanka en- : 

irejo, kaj ĉiuflanke, iom malsupre, la enirejon de la superaj ŝtupegoj, 

BAZARO 

  

(Daŭrigota). Traduko de Esperantisto. = 
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=guste BAISSAC 
4, Rue d'Aumale, 1 

CONSTANTINE ( Algĉrie) 
; 

  

Memoraĵoj de mia Vojaĝo en Setifo 

SOC papoo 
Ekveturinta de Alĝero kun la vagonaro la 12-an de januaro, je la 6-a horo 

malene, mi ne povis, pro la troa matenfrueco, admiri la alĝeran ĉirkaŭaĵon ; 
nuren Menerville mi povis ĝui la vidaĵon de belegaj panoramoj, kiu malvolviĝas 
anlaŭ mi: kiajn belegajn kamparojn! kian plezuron por la okuloj ! — En 
Buira, kien ni alvenis je la 10-an horo, mi rapidege lagmanŝis, ĉar tre mal- 
“longa estas la halto. Tiam, la vagonaro eniras belegajn gorĝojn, kiujn, tro 
raplde, laŭ mia deziro, ni traveluras, ĉar ili estas vere belaj, kaj mi dezirus 
pli bone vidi ilin; fine, je la 4-an horo vespere, la vagonaro alvenas al 
Selifo, celo de mia vojaĝo. 

Setifo kuŝas sur alta plataĵo je 1.200 metroj ĉirkaŭe, super la marnivelo, ĝi 
estas malproksima de Alĝero 308 kilometrojn kaj de Konstantino 156; dum fiu 
sezono, la neĝo kovras la teron kaj la temperaturo estas tre malalta kaj mal- 
varma. La stacidomo troviĝas dek minutojn malproksime de la pordo de la 
urbo, sed mullaj konstruaĵoj altiĝas ĉiulage sur la ĉirkaŭanlaj leroj, kaj. 
antaŭ ne longa tempo, tiu ĉi parto de Selifo estos tre grava anlaŭurbo. 

Defendmuroj, laŭ la arabmaniero, ĉirkaŭas la urbon, en kiun oni eniras per 
kvar pordoj : la pordo de Konstantino, la pordo de Alĝero, alia pordo malfer- 
miĝas sur la vojo al Ampere kaj Batna, la kvara pordo: kuŝas ĉe la alta parto 
de la urbo kaj havigas aliron al la milita kvartalo. Tiu ĉi kvartalo, kiu enha- 
vas laisoldatejojn, la mililan bospilalon, la oficejojn de la militestro, k. t. p., 
estas tule apartigila de l!” urbo kaj ĉirkaŭila per defendmuroj; porda malfer- 
miĝas sur la vojo al Buĝi. 

La strato de Konstantino estas tre belega aleo kun grandegaj arboj, ĝi 
estas larĝa 12 melroju, kaj eslas la ĉefstrato de Setifo. Proksime la pordo de 
Alĝero, dekstre, kuŝas la urbestra domo, ĉe kiu ankaŭ estas la sidejo de la 
« Setifa populara legado Socielo » (Socielĉ populaire de lecture de Sĉtif); 
kontraŭ la urbestra domo, maldekstre Ja stralo de Konstantino. kuŝas araba 
moskeo, kiu estas tre slranga kaj beleta ; proksime, oni trovas la teatron 
kaj la jnĝejon, fine grandegan long»n placon kiu havas, en la mezo, la kato- 
likan preĝejon kaj b “kovritan publikan ~vendejon;-sur la liankoj “uiv—: 
placo, estas la nereligiaj lernejoj, la kolegio kaj la subprefektejo. - e 

La urbo eslas tuta lumigala per elektra lumo, kaj, resume, Setifo faras tre 
agrablan impreson. ? 

Ekster la pordo de Alĝero, kaj nur kelke da paŝoj malproksime, oni lrovas 
la publikan ĝardenon ĉe kiu oni vidas mullajn ŝlonajn pecojn, kiu elvenas de 
antikvaj romanaj kaj arabaj ruinoj; oni vidas ankaŭ statuon (buston) de 
l Duko de Orlĉans sur kolono kun surskribo, kiu memorigas ke soldaloj de 
diversaj rigimentoj de la Selifa garnizono faris la jenan ĝardenon. 

Setifo ne estas granda urbo, sel ĝia komerco estas sufice grava, kaj la 7 
loĝantaro sufiĉe multa kaj tre afabla. — Dum dudek tagoj, kiujn mi loĝis en 
Setifo. mi bone sukcesis enradiki la verdan slandardon de l” Esperanto, kaj 
fondi Selifan sekcion de la Grupo de Alĝero kaj de P/ Nordafriko, kies Sinjoro EI 
advokato Ludoviko Martin estas prezidanlo, kaj, dank” al la fervora agemo, 
kiun li alportas por nia kaŭzo, certe Esperanto baldaŭ triumfos en Setifo“ 
kiel ĝi triumfis en la tula mondo. 

Sinjoro Martin jam komencis publikajn kursojn, kiujn li faras ĉiusemajne, - 
la lundon kaj la vendredon, en la ĉambro de la Knaba lernejo. ~= 

  

   

  

   

  

  

  

«eS GRAFO ALBERT GALLOIS, 

Membro de la Grupo de Alĝero kaj de la Nordafriko. 

- 

; h dans tous les 9 esperantiste / 

RECIERCUIS == = 5-= LINSIGNE rton Vem 
graphigues, titres nobiliaires, armoiries. | GASSE INTERNATIONAL 
ordres de chevalerie, distinctions, etc. | est en vente dans nos bureaux, 57, rue 
Informations, CĈ. MULKAY, 16, | d'Isly, Alger, au prix de 4 franc; par 
rue de$ Minimes, Bruxelles (Belgique). | poste recommande, 4 fr. 15. 

  

  

= Recoit sans frais commozns, annonces, Tous les Esperantistes doivent avoir 
abonnements 3 La Alĝeria Stelo. l'Etoile Verte. =c 

Le Gerant : Miĉux. LLEDO. Alger. — Imp. J. TORRENT, 57, rue VIsly. 
  

“Lettres accentuĉes de la Maison TURLOT, CHAIx et C, 128, rue de Rennes, Paris 

         


