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BELGA ESPERANTISTO
MONATA REVUO,

redaktatacie Léon Champy,Fr. Schoofs,Van der Biest - Andelhof,
Jer. Van Laere kaj Oscar Van Schoor.

A IIONPREZO :

Ihl.$a 	 I , 4.-- (Sm. 1.6o)
It1.MMlète 	 14r. s.— (Sm. a.—)
t /Hi, IlQNHNI,+ 	 t' I ir.p(Stn 0.16)

Sekretariejo : 49, Kleine Beerstraat,
(rue de la Petite Ourse), Antwerpen-
Anvers.

Abonoj kaj Monsendoj : 20, Vondel-
straat (rue Vondel), id.

.lurnalnj, bro>;uroj, libroj : 26, Arend-
straat (rue de l'Aigle), id.

pre.r,l.,,„ m4 ,81,841'49'4  ua, n, Mendel. 	L.  A',Jakeio konservas por
la rajton korrkh l,1Jhsr1'ne l,i ,ma,,ud,iplojn.

Belga Ligo Esperantista
Raporto pri la komitata kunveno, okazinta en Bruselo,

je la 2a de Majo 1909, en salono de la « Café des
trois Suisses.

S ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto, malfermas la kunsidon je la
to I J2a matene.

Geestas :
Delegitoj de la ŝ;enerala kunveno : Sroi L. Champy, Abato Richardson

Fr. S z agers kaj O. Van Schoor. Senkulpigis : Sro Kto Duverdyn.
Delegitoj de la grupoj : Sroi Van der Bicst-Andclhof kaj Finet(Antverpena

Grupo), — Schoofs kaj Istace (Verda Stelo, Antverpeno),  — De ' Dupont kaj
Albert (Anta len, Beyne IIeuzay), — FiAO Ledène kaj S° A. J. Witteryck
(Bruga Grupo), -- Fino Guilliaume kaj Sro O. Chalon (Pioniro, Bruselo) kaj
Sfo Parotte (Esp. Grupo, Verviers+.

Senkulpiĵ;is : SCUi Schriewer (Amikejo, Neŭtra Moresneto), Havermans
kaj Goossens (Herchem'a Grupo), Delvaux (Karlorega Grupo).

Sr° I_, Cnampy, sekretario, legas la raporton pri la lasta kunveno, kiu
estas aprobata sen rimarko.

Oni pridiskutas la tagordon :
t ° Enkonduko de Esperanto en la Publikan Instruadon.
La Prezidanto konigas kelkajn informojn ricevitajn de Sro Durieux, el

Lille, kie Esperanto jam estas enkondukita en la lernejojn, kaj oficialaj
diplomoj pri kapableco estas disdonataj. Ĉar la bis nun ricevitaj dokumentoj
ne estas sufiaj por la raporto sendota al la Ministro de Sciencoj kaj
Artoj, la kunveno decidas prokrasti la demandon s is post la 13arcelona
kongreso.

3 0 Nia agado dum la Eksposieio de Bruselo en 191o.
La Prezidanto legas la leterojn skribitajn kaj ricevitajn pri tiu punkto,

el kiuj oni konkludas ke la Ligo povas atendi diversajn monajn helpojn.
La demando ne jam estas solvita kaj Sro Van der Biest denove korespondos
pri la Afero.
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Lingva Komisio.
Belga Esperantisto enpresis la proponon de S'° S:vagers kaj respondon

rilatantan al gi. S'° Swagcrs deklaras ke, ĉar liaj ideoj pri la demando ne
estas generale akceptataj li ne plu insistas, kaj reprenas sian l)roponon.

Li poste parolas pri alia maniero por atingi la saman colon. Post
diskutado en kiu partoprenas Sr"i Chaton, Sxagers kaj Abato Richardson,
oni prokrastas decidi ion ajn ĝis post la Barcelona kongreso.

.t.° (renerala l=unveno en Verviers.
Oni fiksas la daton de la ĉiujara ĝecerala kunveno je Dimanĉo. la

274 de junio. SI'° Parotte konigas la ĉefajn partojn de la festprogramo :
Akcepto en la Urbestrarejo, festeno, koncerto, balo. La Prezidanto, dankas
S'°'u Parotte kaj esperas ke la klopoioj farita] de la Verviers'a Grupo
bone sukcesos.

5 8 A  de nova grufto. -
La kunvenantaro aprobas la aligon de la Brusela esperantista grupo

« la Zamenhof » ; ĉar la societo enhavas nur IS membrojn, -i ne estas
jam sufiĉe multnombra por havi delegiton. La Prezidanto deziras bonvcnon
al la nova grupo kaj gratulas speciale Abato Richardson, kiar, Direktoron

kaj tondinton.
6° Diversaĵnj.
La ekzameno por akiro de diplomo pri profesora kapableco okazos en

Antvcrpero, je DinzanPo I z 2o' de 5unio. La ĉccstantaro decidas unuvoĉe
doni la diplomon « Pro Ilonoro » al Sri-ij Fr. Ssvagcrs kaj Ad. Finet,
membroj de la ekzamcnanta komisio.

La •kunsido disigas je la 12 3 4' Horo.
La ĝenerala Sekretario,

L. CHAMPY - .

AVIZO
La ekzameno por akiro de la atesto pri profesora kapableco

okazos en Antverpeno, je Dimanĉo, la 20" de Junio.
La gekandiclatoj estos informataj -pri la fiksita kunvenejo

kaj horo.
La kondiĉoj kaj la prograaio de la ekzameno aperis en la

Februara numero de « Belga Esperantisto » , paĝo 57.
La enskriboj estas atendataj antan la I5 de Junio. Mi

esperas, ke multaj belgaj esperantisto] partoprenos en la ekzameno
kaj esprimas la deziron ke baldaŭ ĉiuj esperantaj kursoj. en Belg-
lando estos nur instruataj de geprofesoroj diplomitaj.

Samtempe - mi rememorigas ke literatura konkurso estas
organizita de la Ligo (Vidu B. E., paĝo 76). La verkoj devas
esti sendataj al la subskribinta prezidanto, antan la 25a de Majo.

La Prezidanto de la B. L. E. ,
VAN. DER BIEST-ANDELHOF.
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Internacia Kongreso por plibonigi la

Blindulsorton, en Napoli (Italujo
30 -,1 de Marto	 3»11 de Aprilo 1909

Gi•aveco de Esperanto en la Elinduledukado.
(l'irrukza'o de I•■ulo Izrcioro)

i,► tra éiuj jarcentoj montras, ke ĉiam la lingvaj
+,1 041111 IA ditt 'i$ tigiloj	 ci"ilizacio kaj religio, komerco

I 'I tudele10, W kncvij kaj artoj, kiel ankan, fatale, rie eraroj
MAI
Ko èiaH1 la 10101(14 I+tntloj mezuris la vastig-on de .siaj

'ti ij p et la dien*tiku 	 *id 	; la malgrandaj, per siaj
lt , ',tt+Ilingvuj Insnoj.

I ►„ anka u I• rtuy %.era por indiv ideoj, kaj la gloroza impe-
t le ,st r„ k,trolo V prauae povis diri : M Oni estas honto tiomfoj.e,
l;i„tn oni parolas da lingvoj».

I I iii , kin nur konas sian nacian lingvon, vivas ja en
sia lando ; sed nur en ĝi. Por la spirita vivo, la nekono de
lingvoj estas barilo pli netran`irebla ol la politikaj limoj, ol
la spac-kaj tentpdistancoj.

\tt ekzistas tra la vasta terglobo popolo miljonopa, sed,
de distancoj, landlimoj, precipe de iingvobariloj dispecigata
en malgrandaj homgrul)oj. Estas blindulpapolo, kaj kun ki la
blindulaniikaro.

Kiel popolo, interligata de sindona solidareco pri sangaj
deziroj kaj vivkondidoj, la blinduloj nur ekzistas de tt n u jarcento.
lntafl tiu teln1)O ili nur estis .lnalfeliĉuloj unuOpaj Iitin komuna
`uthtado. Aperis Valentin Haüi : ties hotnamo de l' scienco
alvokas kunhelpon, kaj - en tri lingvoj potencaj, fiance, gerinane
kaj ruse, lia forta voĉo predikas tra la mondo la eblecon
realtigi la biindulon, lin igi utilan membron (le la societo.

Ha ! Gesinjoroj, lasu min demandi : ĉá hodian ni - estus
ĉi tie kunvenintaj por danrigi la laboron de tiu bona kaj klera
homo, se,por sia agado, li estus nur I)ovinta disponi ian malgranan
lingvon, de malgranda popolo nur parolatan ? Ĉu kun li, inter
la lingvoj de iu inalniultkonata landa, lia eltrovajo ne estus
nun ntalaperiiita, por .ĉiam perdita ?

Se Ludoviko Braille,la blinda verkinto de l'Braillesistemo ne
estus havinta la potencan francan lingvon por die diskonatigi sian
genian, simplan kaj praktikan elpensajon, kiom .valorus nun
la : blindulinstrŭado ?

 •

Cit - ne, en nia. kaj ĉiuj aferoj, • la eksterlaiida (lisvastiĝo
(le la lingvoj sur la ni.ondo etendas la progreson ?

Kaj se iuj popoloj, pri nia an aliaj aferoj, ne sekvas la
antaüieniradon, du tio ne okazas, ĉar ilia lingvo ne. povis sufiĉe
kontakti kun la grandaj kvazan niondling,voj ; ĉar enAlosataj
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inter siaj landlintoj, ili nenion povi` ricevi el ekstero ; ĉar
ili ĉiam vidis, kontraŭ la neforigita lingvobarilo, haltiĝi la
elŝprucaĵon de sia genio, neniiĝi la klopodoĵn do sia agemo ?

Sajnas, Gesinjoroj, ke post tia konsidero mi konkludos pri
la nepra utileco instrui en niaj lernejoj, ne unu fremdan lingvon,
sed plej multajn.... kial ne ĉiujn, por ke la konkludo estu
vere logika ?

Tamen,ne ! ĉar de kelka tempo oni trovis ion plisimplan, pli -

bonan,plifareblan,plikompletan.Oni trovis lingvon internacian,de
ĉiuj naciaj devenantan, enhavantan ĉies plejbonajn kvalitojn,
promesantan, lasi internacia vidpunkto. la tutan profiton, kin
kuŝus en la plena konado de la lingvaro tutmonda.

Ĝia jam ege rimarkinda disvastiĝo tra la mondo permesas
min ne paroli tie ĉi pri la valoro de Esperanto ; mi nur pritraktos

la superecon de ĝia uzado kompare kun la uzado de kelkaj

fremdaj lingvoj.
Tiu supereco estas la sama, kiel, pri evolucio de la homara

inteligento tiu de la presarto kompare kun la manskribo en
antikvaj tempoj ; la sama, kiel pri evolucio de komerco kaj
ceteraj tutmondaj intetrilatoj, tiu de la fervojoj kompare kun
la iama malkomforta kaj malrapida veturilaro ; tiu de la nuna
vaporŝiparo kompare kun la antikvaj rem-kaj velŝipoj ; la sama
kiel, pri evolucio industria,tiu de la ĉiame pliperfektigita tnaŝinaro
kompare kun la maihnultprodukta manlaboro de antaŭ unu
jarcento ; kc. kc.

La granda utileco,la ja urĝa neceseco de lingvo internacia sin
montras ĉiutage plievidente : ĝi estas la nepra konsekvenco
de la antaüenirado de ĉia inonda progreso, al kiu ĝi mem baldaŭ
fariĝos tute nemankebla antaŭenpuŝilo.

Ni tamen ne devas miri, ĉar ne jam ĉiuj komprenas tiun
utilecon, necesecon ; ĉu ĉiuj de la komenco komprenis la tatig-
econ de la ĉi supre diritaj eltrovaĵoj ? Ĉu ties iniciatoroj ne
devis esti kuraĝozaj apostoloj, ofte inartiroj de la monda indi-
ferenteco kaj kontraŭstaro ?

La Esperanta agado ankaŭ konis, ankoraŭ konas saman
indiferentecon, êiuspecan kontraŭstaron ; tamen ;i ĉiam venke
da l-trigas sian antaŭeniradon al la fina, kompleta triumfo. Kaj
jam venis la momento, en kiu la inteligenta parto de la homaro
ne plu povas neatenti pri ĝi ; devas rimarki, ke ĝi ne plu estas
haltebla ; ke. plilonga prokrasto de ĉies kunlaboro povas nur
prokrasti 'a finan elvenkon, malpliigi la nunajn profitojn.

Gesinjoroj, ni tien ĉi kunvenis el multaj terlokoj ; nin
kunigis sama nobla kaj homama celo ; ni venis por kunmeti la
fruktojn de ĉies eksperimento ;  • ni venis samtempe por lerni kaj -
instrui, kaj..... ni ne interkomprenas ! 	

Tamen la plejmulto el ni faris multe da lingvaj studoj, povas
paroli aŭ balbuti iom france, germane kaj angle, kaj tamen...
ni ne sufiĉe interkomprenas !
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Ni venis tien ĉi grandkore, kun vokitaj de potenca soli-
dareco ; ni ĝuadas sur tiu bela Itala tero la plejkoran akcepton,
kaj ni apenaŭ povas balbuti n?an mir-kaj dankesprimon al
la noblaj akceptantoj !

 •

Kiom pli fruktodonaj estus niaj publikaj kunsidoj, kiom pli
agrablaj kaj eblaj niaj interoaroloj, se, en tiuj salonoj nur
atidi$us timi lingvo, al ni ĉiuj apartenanta, de ni ĉiuj kom-
pranata kaj parolata !

4*, tin kongroso, niaj estontaj kongresoj latitege pro-
` IN opottunecon de la helplingvo internacia, la sama por

01 b'iltrr, post kelkr	 mitonatoj, la raporto de niaj
Ialsiit t vorrut JPtrrro.i tritt kapripoze roproni la lumŝpruĉajn
locitin1)ttr 	 li ts luingtosn, vom is 1)orntovi al niaj forestantaj
koleg(it presti patron ol la fruktoj (Ie nia inonda kun-
Kidaro, por kiom el ni kies ol ili la lingvobariloj estos kvazait
Oilosit,ij pordoj ia) èatttbri) Iror.ot 1►lena kial do unu lingvo,
por t a tij la sami, al éntj no povas Tri kaj re tiri la tutec)n
do niaj laboroj t

Ĉu la same rozonado no aitkatt ogo taugas pri niaj metod-
libroj, pedagogi-revuoj aŭ alispecaj eltrovajoj kaj ĉia pliperfektigo
en nia afero ? La tuta tio ĉiumomente vidas sian agadon
bonfaran kaj progreseman haltigi kontrati la lingvobariloj !
Apenati se, po supermezura sumo da traduklaboro, k eindekfoje
refarita, kelkaj eroj tra la landoj dissemiĝas.

Sed, ni suriru la kampon inem de l'blinduloj. Ili, iii precipe,
rajtas kaj devas interesiĝi je tio, kiun ni por ili faras, des
pli ĉar ofte, kiel profesoroj ait societmemb;oj, ili intense
partoprenas en nia agado. Por ili, la ]ingvobaritoj estas ja
plidensaj pro la neebleco presi reliefe la ĵus nomitajn verk-
kaj eldonajojn.

Ni ekzanientt nun kion produktas nia speciala Braille-pres-
ado. Longa estas ]a listo de muzikajoj, ĉar la muziko estas
tutmonda lingvo, de ĉiuj blindaj artistoj komprenita, sam-
maniere skribata. kaj legata. Multe pli mallonga la listo
fariĝas se muzikon akompanas vortoj, kiel en kantoj, metodoj
kun teksto klariga, k. t. p.

La lernolibroj, aŭ pliĝuste la elĉerpajoj el ili, t kzistas
lait nur ĝustega bezono ; kaj tute mankas en iaj lernejoj..

Sensignifa la produktarlo literatura kaj priscienca ; tamen
literaturo kaj scienco taŭgas por la tutmonda blin iularo,
estas por ĝi nepra bezono. Mi plie rimarkigos, ke la mal-
multaj ]iteratur-kaj sciencaĵoj, kiel ankaft la kelkaj malgravaj
gazetoj kaj revuoj estas presitaj angle, franco aŭ germane,
en tiuj tri potencaj lingvoj, pro ilia iomgrada internacieco.

(Datirigota)
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La « Zamenhof „,
En Bruselo ekzistas juint, sed agema grupo, kies llotno

estas « la Zamenhof », kaj kies honora prezidanto estas nia•
kara Majstro ntem ; la posta karto per kiu li konigis la akcepton
de la honora prezidanteco estas fiera kaj zorge konservata en
la albumo de la societo.

« La Zamenhof » kalkulas 1S efektivajn kaj Io honorajn
membrojn ; la unuaj ĉiuj . estas studentoj, la plej juna estas
I 4-, , la plej aga IS jara. Ĝia direktoro estas Abats
Richardson, kin gvidas la anojn per siaj bonaj konsiloj kaj
stimulas ilin per siaj cnturiasulaj kuraĝigaĵoj.

La celo de la « Zanienhof » anoj estas ne nur perfektigo-
en la scio de nia bela internacia lingvo, sed ankaŭ lllterrilatigo
kien ĉiulandaj samideanoj, kaj propagando de Esperanto inter
la junularo. « La Zamenhof » aliĝis al la Belga Ligo Esper-
antista kaj apogas tiamanicre, lait la mezuro de siaj fortoj,
la centralizadon de la esperanta agado en Belglando.

La junaj grupanoj kuniĝas ĉiusemajne ; dum siaj kunvenoj
ili verkas la internacian korespondadon kaj iegas la ricevitajn
kartojn kaj leterojn ; ili korespondas kun esperantistoj el 16
landoj, eé el i\ladagaskaro kaj Japailujo. Kelkaj membroj
interanĝas persono kartojn kaj leterojn kun fremdlandanoj.

Ilia devizo estas « Homo estu homa » ĉar ili profunde
sentas en si mem la ideon internan de Esperanto, kiu estas
la internacia homa frateco.

Se ekzistas inter la multnombraj legantoj de « Belga
Esperantisto » samideanoj sin interesantaj al la juna grupo,
kun granda plezuro ĝiaj membroj konatiĝos kaj korespondos
kun

horojn ; ĝi estas pli mallonga kialo oni enAipiĝas en La Pal-
lice, la granda komerca haveno de La Rochelle (ĉar tiu ĉi
lasta estas precipe haveno por la fi4kaptado). 1)e La Pallice,
per v:tporMpeto tute malgranda kaj nekonlforta, oni nlarve-
tur s doni kvarono da lioro, kaj oni atingas la orientan nudan
ekstretnajon de la insulo. Tie vagonaro atendas, tiel antikva
kuri srnluksa !:iel la vaporŝipo. En du horoj proksimume ĝi
ltia v eelurus la tutan insulon, sur longo da Io kilometroj, pre-.  •

ti rpmnte multir jn interesajn lokojn, inter aliaj St ' Martin de -

Réé 1.4 1 ouarde. A rs en-Ré, Phare des Stonvojo
wrkra• I'regkun la *aman direkton, kàj	 estas.-stas multe pli
.►i 'r dhIe, 'nulle pli ingere4e, trlve•turi la insuit n i • per kaleŝo.
l ion tr i t,rri% 4iii gninil.i ',alto di. la trailado, de St Martin
t;iu Ars-en-Rc , kai tiu k►'ttmnikilo e , tis ;lnkoratt pli malnova,
pli senntoda kitj nrkonttort4i ul la ■agonaro. Estas kurioze,
kiel, tiel plI►l:situe de la kontinent►►, la nton►j gajnas nlalfrui
minil u li n le kvindek jarojn.

Li tuta insulo estas vasta ebenajn, kun tre inalproksiina
horizonto. La kulturu konsistas precipe el malaltaj vinberujoj,
kaj inter la vinbertrunkoj oni kulturigas asparagojn ; sed am-
bait, vinberoj kaj asparagoj, ne estas tre bongustaj, tial ke
oni sterkas la teron per fuko (varech). Tiu fuko, eljetita el
la maro kaj forblovita de la vento, kovras la insulon ĝis tre
antaile en la teroj, (lisvastigante karakterizan fiŝodoron ; kaj
saman gusteton ĝi donas al la kulturajoj sterkitaj  - per ĝi.

I,a inarbordoj sin prezentas kiel tre diversaj. Sur granda
parto, speciale sude de la insulo, eteücliĝas vasta, belega sablo -

bordo ; aliparte estas Atbnaj krutajoj, all eĉ kelkaj. sablaj
nlontetoj kun al)iaroj. Sed ĉiam la bordo estas sovaĝa, impresa;
ĉiam oni vidas antati si la grandan, senliman Oceanon, ĉiam
o111 aüdas ĝiait plendantan aŭ muĝantan voê011. La sud-ok-
cidenta bordo estas tre danĝera . por la marveturado :. vastegaj
rifoj . sin etendas laŭ tiu bordo, la ondoj leviĝas • ŝànmantaj
kontrati ili, kaj je lui forfluo uni povis okvidi la tutan perd-
itajon de ĵus pereinta kvarmasta velŝipo (la franca ŝipo «Gers»
Aprilo 1905). Sur unu parto de la insulo, apud Ars-en-Ré, la
du lnarbordoj tiel alproksimiĝas la - unu je la alia, ke restas
uur inter ili la vojo kaj la • digo ; la vidajo estas bela : am-
ban lankc oni nur vidas la 1iiaroii.

Multnombraj vilaeoj kaj urbetoj estas dissemitaj en tiu
regiono kiu ŝajnas tiel nula kaj trankvila. La ĉefurbo estas
S► Martin de Ré (Sankta Martino). Ci estas malgranda haveno,
samtempe ol fortikajo kun remparoj kaj citadelo. Tiu ĉi estas
la malliberejo kie atendas la kondamnitol enŝipiĝontaj al la
kolonioj. Sankta Martino estas urbo sufiĉe granda, kun mult-
etaĝaj domoj, komfortaj hoteloj, kaj eĉ kelkaj belaj magazen-
oj. Ci anka1 posedas mU1i1011 de inezepoka abatejo.   

PIERRE DE BRU 1 N E, sekretario,
6. Avenue du Parc,

St-Gilles-Bruxelles.       

LA INSULO HÉ
Unu el la plej interesaj ekskursoj farcblaj (luit restado

en la Ii ranca urbo La Rochelle, estas ekskurso al la insulo
Ré.

Lt Rochelle, la fiera urbo de la liugenotoj, starigas siajn
multnombrajn antikvajn turojn, kiel honorindajn postsignojn
el glora estinteco, sur gracia golfeto ĉe la bordo (le la At-
lantika. Oceano. Sed ne pri tiu interesega . urbcto mi hodialt
parolos. De La Rochelle du insuloj estas en la malproksimeco
videblaj : norde, la insulo Ré, sude Oléron. Vaporŝipetoj faras
regulan servon inter la . kontiilento kaj la insuloj. I)e La Ro-
chelle al la insulo Ré, la •marveturado dai'a.s proksimume du
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En la najbarajo de La Couarde, oni miras trovi en la
abiaroj kelkajn modernajn kampodomojn. En la vilaĝoj, la
domoj estas ĉiuj tre malaltaj, senetaĝaj, kaj senmakule kal-
kepentritaj. Estis je la Paskfesto kiam mi vizitis la insulon,
kaj ŝajnis al mi ke êiuj domoj kaj dometoj vestiĝis per nova
blanka paskrobo. Kaj en tiuj mallarĝaj, puregaj vilaĝstratetoj
rnoviĝis pentrinde la blankaj kvadrataj kufoj de la insulan -
inoj. Generala estas ankoraŭ la uzado de la loka kapvestajo.
Nur en la plej grandaj centroj oni vidas kelkajn esceptojn.

Ĉe la okcidenta ekstremajo de la insulo, apud danĝerega
rifplena loko, stariĝas la altega Lumturo de la Balenoj (Phare
des Baleines). Gi estas la plej alta el ĉiuj lumturoj de la
Franca okcidenta marbordo. La turistoj supreniras la turon
kaj oni povas imagi la in)ponantan vidajon kiun ili ĝuas
de tie supre. (Mi malfeliĉe, pro manko da tempo, povis nur
daŭrigi mian vojaĝon ĝis Ars-en-Ré, kaj ne vidis la luni-
turon). Mirinda fakto estas ankati ke ĉiuj turoj de la preĝejoj
estas uzataj kiel gvidturoj por la Skaptistoj kaj inarveturistoj.
La suprajo de tiuj turoj estas je la pinto nigrigita per gudro,
kaj sube blankepentrita per kalko. Tiamaniere ili estas videblaj
de tre malproksime.

Nun mi nur aldonos kelkajn vortojn pri la salmarĉoj
(marais salants). Per kluzoj la marakvo enfluas en vastajn
malaltajn kampon apartigitajn en fakoj. Tie oni lasas ĝin
vaporiĝi per la suno. La marakvo demetas la salon, kaj viroj
kaj virinoj. starantaj sur la fakrandoj, ŝovelas tiun salon en
amasoj, kaj ŝarĝas ĝin en korboj. La rikolto de la salo estas,
krom la fiŝkaptado, unu el la ĉefaj okupadoj de la insulan-
oj, kaj la salmarĉoj estas tre multnombraj, precipe en la
proksimeco de Ars•en-Ré, beleta urbeto sur la golfo de tiu
nomo (mer d'Ars).

Por resumi tiun priskribeton de la insulo Ré, mi konkludos
dirante ke ĝi estas vere vizitinda. Kiam oni vojaĝas en la
najbarajo, oni nepre devas entrepreni tiun ekskurson. Tiel
proksima de la kontinento, la insulo estas tamen tute mal-
simila. Ni miras pro ĉio, pro la simplaj moroj dé ĝiaj loĝantoj,
pro la kvieteco de ĝiaj domoj, pro la senlimeco de kia bori -
zonto, pro la sovaĝeco de ĝiaj marbordoj. Ĉio kaptas kaj
meritas nian atenton, kaj mi certigas ke mia esplorvojaĝo al
la insulo Ré estis tiel interesplena kiel agrabla.

MARIA POSENAER.
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Himno de Arni Cejo
Detlicata al la Iaboroula E,sp. Kousulo on Aniikeju

SuIIRIE\vEI2.

I.at' la melo.lia « La Espero

Nova vorta) Ilugas tra la mondo,
En Esperaittujo jam konata :
.\Illlkejt► oints en la rondo,
Vort'	 tiuj ĝoje a keeptata.

I'ri>,pniii il'ejn,. )u havas Esperanto
un en Ilia bela .1lnikejo,

haj pot H u ajn alv iiitanti►
Egt.t. ĝi k1,11114►li,l kongresejo.

St. t rt) granda ŝajnas nia ago,
.altaj osta. niaj favurantoj,
liaj sur blua Moresneta lago
Sonos esperantaj ĝojokantoj.

Amikejon venu do, homaro ;
1 ivii nia internacleco ;
Ni oferu ĉiuj ĉe l'altaro,
Ce l'altaro de la amikeco.

PEKA

E S'I?' E'R A N .i O

Pri Litpredikoj.
En la trinkejo « Ora Barelo, » ée la ronda gastotablo (r t

(ne Esperantista !) S Gluviro pasigas la plej agrablajn horojn
de sia vivo. Car la tiea biero estas bonega, la amikoj sincer-
aj kaj babilemaj (2), la rondo gaja. Yin pri la trinkeja hor-
loĝo, S Gluviro ne estas kontenta : ĝi ja ĉiam ajnas trorapidi
(3), kaj ofte enuaj litpredikoj (4) atendas nokte revenantajn
edziĝintajn gastotablanojn.

luvcspere, en la lasta vintro, Gluviro revenis en sian
straton,. je la Glua matene ! Iirostis, neĝis ; eé por hierplenigita
korpo la vetero estis malagrabla. Gluviro haltis antaŭ la
numero 48 ,kaj, ne trovinte ian losiloll en sia j)oka, li sonorigis...

Tondro kaj fulmo! oni ne sâjnis rapidi por malfermi la pordon.
Ankoraci li sonorigis, tre kolere nun, malgrafl sia timo pro sia
edzino, lilino (le la fama kolonelo Muelilo.

e^x
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Ankoraŭ longa atendo... Fine, bruo aŭdiĝis en la koridoro,
oni for ovis la riglilon (5), kaj aperis antatt la ebriulo (6).. nial-
graiida,ĉensizve;stita, frosttretnanta (7) maljunulo, kiu Aentilc diris
al Gluviro « `enkulpigu, S1 0 , via ilcj 1(l ne estas titi éi, vi eraris,
vi ja loĝas en la numero 8:1 ' .

« Kion tio signitàs ? » ekkriis Gluviro, « vi unue lasas min
atendi en la frosto kaj neĝo duin duonhoro, kaj fine mi eĉ ne loĝas
tie ĉi ! Malĝentilulo (a). » !

Pentriudajo !
En tiu sama nokto, laütega edzina litprediko tremigis

la murojn (le la numero 84g' .
La sekvantan sabatnokton, la sonorilego de la proksima

preĝejo jam sendis tri gravajn frapojn tra la malvarman aeron,
kiam STO Gluviro revenis hejmen. Tamen li ne estis tiom ebria
kiom la antaŭan fojon, kaj min havis sian Alosilon, per kiu li
senhrue (9) malfermis la pordon (le sia propra hejmo.

Li baldaŭ .l venis en sia dormoĉambro, kie lia edzino  —

ho feliĉo ! — muzike ronkegis. Ciam senbrue li senvestigis sin
en la nokta mallumeco. Tiam, timegante la vekiĝon de l'edzino
kaj ŝian teruran litpredikon, li pripensis, pripensis... kaj elpensis
rozon.

Nur ĉenlizvestite, li sidiĝis apud la lulilo (1o) de la infano,
kaj komencis luli, unue tre dolĉe, iom post iom pli forte,
fine, tiom bruege ke lia edzino vekiĝis.

« Celesto ! Celesto ! kien vi faras tie ? »
« Kara Pelajino, la infaneto ekploris, mi saltis tuj el la

lito, mi lulas, vi vidas.. nun, felii;e, ĝi ree juni dormas.. »
« Ho, certe, falsulo, ĝi dormas, jam de hieraŭ ĝi dormas

tie ĉi en. mia brako !... Ha ! ha !. drinkulu, vi volis trompi
min ! k: t. li. (Litpredil,o).

*

Nu, antaflhieraft, ree nokte revenante, (luna obstina
pluvo, Sr. Gluviro jus i akontis la anttfte priskribitan okazint-
aĵon al siaj du fidelaj amikoj, S°' Plakalerko kaj Zabergemo,
kiam la unua el tiuj du gasttablanoj (ne Lsperantistaj !)
ekkriis :

« Ni konas bonan rimedon por senkolerigi litpredikelnan
edzinon. »

« Kio estas ? » demandis la du aliaj. »
« Fari dion kion la edzino ordonas. »
« Ni faru tion, jam tiun ĉi nokton, » proponis Gluviro.
« Boue, » deklaris Plakalerko, kondiĉe ke tiu kiu ne agos

tiamaniere pagu vespermanĝon por ni triope. »
« Akceptate 1 » ekkriis la trio, kaj kun titi mistera intenco

ĉiu drinkulo direktis sin al sia hejmo.

Kiam S° Plakalerko eniris la dormoĉaillbron, li trovis sian
edzinon, legante jurnalon en la lito. Si tuj komencis la kutiman
(12) predikon : « Ha! !iue.jen vi estas ! Estas ree la dua horo ! Kaj
kion mi vidas vi alportas vian malsekan pluvŝirmilon tien éi por
malpurigi ĉion. Metu do ĝin en la liton mem, ebriulo I »

« loua ideo ! » diris Plakalerko, levis la littukom kaj ĵetis la
nl,tlsekan pluvombrelon sur la liton.

Enirante sian éambron, S'' Zabergemo senvole puŝis kontrait
I^tn :rankun. « Kial vi ne renverŝas ĝin ?» ekkriis lia

,t 	 vekita edzino.
• Vi m'u arta' ► » (13) diris Zabergemo kaj, kun granda bruo,

►' or#ili Ia meblon,
t e tria al Veltu VII la (lorsnoènlnbro, Sri Gluviro, kiu vere

la plej ebria (.) la trio, metis piedon sub dikan tapiŝon
i..(t imtltpeze falis toren. I.ia plej duono, la severa kolonel-
Iilinu, vekita de la bruo, tuj komencis mokan Iitpredikon :

Ha ! bonegc ! tian falun i merita , ' l lo, vi (lrinkegulo 1 mi
dezirus ke vi (lisrulnpu vian kolon tiamaniere.

Sed Gluviro; rapide sin levante, protestis ridante : « Ho !
tute ne ! mi ne faros tien, mia kara Pelaĵino, mi pliŝatas (14)
pagi vespermanĝon !»    

SKALDO.

N OTOJ.
1) gastotablo, gasttafel of stamtafel, table de clients habituels
— 2) babilenta, praatlustig, bavard, — 3) trarapidi, voorloopen,
avancer, --- 4) litprediko, bedsermoon, sermon de femme
déjà cwa'Itée au mari ,hocicard rentrant trop tard — 5) riglilo,
grendel, verrou, -- 6) ebriulo. dronkaard, pochard, — ;) frost-
treinanta, van koude !levende, grelottant de froid — 8) mal-
gent ilulo,onbeleefderik,grossier /,ersonnage,- 9) senbrue,gerucht-
loos, sacs bruit — 1o) lulilo, wieg, berceau,— 11) okazintaĵo,
gebeurtenis, évinement, — 12) kutima, gewoon, ordinaire —
13) pravi, gelijk hebben, avoir raison, — pliŝati, verkiezen, pré-
férer.     

DIVERSAJ INFORMOJ
La abonantoj kiuj ne regule ricevas nian revuon, bonvolu informi pri

tio Sr" Fr. Schoofs. sekretario de la Redakcio, 49, Kleine Beerstraat,
Antwerpen. (rue de la Petite Ourse, Anvers).

Ili estas petataj avizi Sr" Schoofs pri eventuela Sango de sia adreso.
— Esperanta Universala Asocio. — La Pentekostan Lundon, 31ade Majo okazos en IIuy, la kenerala kunveno de E. U. A. Ekzistas ĝis

nun pli ol 30 delegitoj de titi potenca tutinonda societo en Belgujo.
La celo de la kunveno estas : ►. firme kaj klare starigi la rilatojn inter

U. E. A. kaj la Belga i.igo Esperantista. 2. decidi pri rimedoj por tuj
komenci praktikan kaj ageman propagandon esperantan en ĉiuj partoj de
niii lando. Sin turni al S'° Landenne, 'l'ihange (Huy).
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— En Parizo fondigis lasttempe Internacia ligo de la Esperant-

ista Preslaboristaro.
La vigla kaj lerta sekretario-fondinta, nia amiko Luis Carlos, farante

alvokon al siaj samprofesianoj diras :
s Rapidu ali f;i al la jus nove fondita Internacia Ligo de la Esperantista

Preslaboristaro. Ni montru, ke ni estas progresemaj. kaj, ke nia inteli-
genta anaro kapablas plenumi sian iradon sur la vojo al Progreso, same
kiel aliaj profesiaj gildoj jam faris. Intcresataj refe estas ni pri la vastigo
de lingvo helpa, kiu ebligos nin pli intime interkonatif;i kaj interscii ,i
pri la tutmonda evoluciadu de nia profesia arto. »

La jara kotizo estas .t frankoj : oni bonvolu rekte sendi ĉiujn kores
pondajojn kc. al Sr° Luis Carlos, rue Rollin, 7, Paris, V.

— Sre Olivet. belga kavaleria oficiro, 5, Van Ballaerstraat, en Antver-
peno (Antwerpen-Anvers) deziras korespondi kun ekster-Eûropaj kamaradoj.

(:iuj partoprenontoj en la V.+ esperantista kongreso estas pctataj
sendi sian fotografaĵon al la Prezidanto de la kongreso, S,•° F. Pujula y
Vallès. Rambla de Catalunyo, 89, Barcelono. Sur la antaita parto oni skribu

supre la nomon de sia lando, malsupre tiun de sia familio kaj urbo.
Sur la dorsa flanko estu la aireso. Tiu peto estas farita al B. E. deS'»' W,
Becker. Credit-Anstalt, Leipzig'o (Germanujo).

— Nia amiko kaj kunlaboranto. Sr" W. A. Vogler. prenis sur sin la

organizado de ekskurso al Skotlando. VaporSipo forveturos el Hamburgo
vendredon la 23;''' de Julio, kal alvcnos en Leith Edimburgo dimanĉon
plm. — La Edirnburg'a grupo feste akceptos la ekskursontoj, kiuj sub la
afabla gvidado de skotaj amikoj vizitos la famajn belegajojn de la lando,
ankaŭ Glasgovon (Glasgow).

Cie la grupoj preparos festetojn. Reveturo ipe el Leitn, sabaton la

31a" de Julio ; alveno en Hamburgo la 2a" de Atigusto.
La tutaj kostoj de la ekskurso da Hamburgo kaj ree gis tic estos

eirkati Sm. too - fr. 25o, eble ïont malpli.
Se nombro de la vojaf;ontoj deziros viziti aliajn partojn de liritujo,

tio estus arangata
La partoprenontoj dezirantaj vidi la vidindajojn de Hamburgo antaŭ

aŭ post la ekskurso estos bone gvidataj.
Kompreneble estas tre dezirinde, ke ankaŭ gesamideanoj cl Holando,

Belgujo, Frar.cujo kaj Anglujo alitiu, por ke la are estu plej altgrade
internacia.

Sr" Vogler petas insiste, ke la partoprenontoj sciigu lin kiel eble plej
baldaŭ, por ke li faru la necesajn difinitajn aran ajn kun la ŝ■p  - kaj ho-
telmastroj. Adreso : 16, Rathausstrasse, Hamburg.

— 5w J. L. Bruijn. ;o, 1Cepplerstraat en Hago (den haag). Nader-
lando. preparas la eldonon de •s Esperantista Surmura Kalendaro » 1>or r e ro.

('ia Bildo havos amplekson da 25X33 cm, f;i estos bele kolorpresata, ripre-
zentante esperantistan simbolon: la blokcto S x  r2 cm.

La antatta flanko da l'lolietoj surhavos la nomon kaj c■fron de l'tago,
la nomon de l'monato kaj kelkajn liniojn por remernordatoj, devizoj, pr o-

verboj kc : la dorsa flanko surhavos prozon aŭ poezion.
La enhavo estos tute netitrala.

La prezo de l'tuta kalendaro ---- afrankite ĉien — estos 6o sd. ait 6

internaciaj respondkuponoj, kun speciala rabato pur grupoj : cl  la unua

toc' da ekster Nederlandaj mendintoj ĉiu ricevos artan objekton.
La eldonisto alvokas ĉiun, kiu havus ion por konsili, deziri ail pro-

poni por la bona aran;o de l'kalendaro, kiel eble plej baldaïr sciigi tion
al li ; la kalendaro estos presata kaj ekspedata en la komenco de No-

vembro.
— Konkurso de La Bela Mondo. I.a eldonisto kaj la redaktoro de

La Bela	 decidis mallermi konkurson.
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Kondicoj de la literatura konkurso
1° verki originalan novelon, rakonton ail artikolon ilustritan en prozo,

kaj skribi gin plej legcble nur sur tenu flanko de l'papero.
2e sendi, per rekomendita poto, la manuskripton al la redakcio de

La Bela Mondo, D r" Sc/tratmu, Dre.tiden-SI,ïnde/taus, antair la tz de julio-1909.
Premioj : La juf;antaro samtempe atentos la clegantecon de la stilo

kaj la intereson de la teksto. Ci disdonos la sekvantajn premiojn :
rl premio 50 M. ( 25 Sm.), 2a premio 25 M. (- 12.5 Sm.).
La aliaj atitoroj de bonaj tekstoj ricevos ĉiu po dek markoj (la libroj.

La premiigitaj tekstoj estos enpresataj en La Bela Monde. La redakcio
konservos por si la rajton, enpresi, post korekto  se bezone, la nepre-
miigitajn tekstojn.

- o :-P:<

BELGA K RO iN1 I KO
ANTVERPENO. Antverpena Grupo Esperantista. Tre sukcesinta

intima lesto kunigis je Sabato, la 24a de Aprilo, la membrojn de tiu agema
grupo en la testsalonu de la Hotelo Wagner.

La celo de la kunveno estis elmontro de danko al la bonegaj kaj
a"nataj geprofesoroj Gesinioroj Claessens-de Deken kaj F-ino Eug. Gunzburg,
kiuj bonvolis fari la esperantajn kursojn dum la periodo 19o8-'o9. Kiel
materia atesto de sia danko la grupanoj prezentis al ili belegajn donacojn ;
ankaui la Komitato aldonis donacan memorajon, ateston de sia alia taksado
kaj aprobo. (^armaj paroladoj de F-inoj Ceulemans. Poscnaer kaj de Jaeghcr ;
je l'nomo de la komitato parolis S-ro Van der Biest-Andclhof, kiu prezidis
la kunvenon. Emociitaj respondoj de la  tri festherooj.

La muzika kaj deklanra parto de la festo rikoltis grandan  - sukceson,
dank' al la lertaj gcinterpretintoj S-ino Claessens, F-inoj Giffroid, Vermcul : n
kaj de Jaegher, S-roj Bernard kaj C)lit et. Specialan mencion meritas F-ino
Ida Vermeulen, kiu kun supera talento deklamis la a Pregon sub la verda
Standardo », verkitan de D-ro Zamenhof.

Fine resonis la multnombraj kantoj. lernitaj dum la lasta vintro
kaj esperantigitaj de nia amiko Frans Swagers, kaj disigante, la ĉ.eestantoj
entuziasme ekl:antis la esperantistan ttimnon « l ' l;spero ».

La diversaj kantoj estis akompanataj de S-ro D ro W. Van der Biest,
kies muzika talento kaj sindono al la grupo, de longe estas konataj.

— La Verda Stelo I,a someraj kursoj borie sukcesas. La membroj
de la V. S. baldati starigos grupon en Borgerhout, logantplena antaüurbo
de Antvcrpeno.

BERCHEM. Esperanta sekcio de la Ruga Kruco. Intima kaj
sukcesplena festo okazis la te. , de Aprilo en la kalejo a De Vroegen Jlorgcn »
sidejo de tiu ĉi interesa societo. La Herchemaj flegistoj de la R. K. kunigis
siajn anojn por la ferma kunveno de la vintra kurso kaj samtempe pur festi
S-on .Van Laere, la viglan profesorun kiu sukcesege instruas Esperanton al
la Gerugkruculoj de Bercheino. Oni multnotnbre apudestis kaj granda
entuziasmo regis gis la lino. interaliaj : S•u D-ro Moorkens, honor-
prezidanto ; Philips, sekretario; D-ro ‘V.Broeckacrt,A.Ilavermans,prczidanto,
kaj A. Goossens. sekretario de la B. G. E. -- La Berchemaj flegistoj estas
la unuaj kiuj enkondukis Esperanton en la R. K. de Belglando. Honoron
al ili

La sekvonta kurso estos tre interesa kaj utila; S-ro Van Laere daiirigos
la gramatikon kaj D-ro Brocckaert la teîrnikan parton de l'instruado.

- Antati•ne longe fondigis en lierchem'o la esperantista grupo « La
Verda Lumo » îefe celanta enkonduki Esperanton en la laborantajn klasojn.
La societo organizis kurson ; la unua leciono okazis merkredon, la  12ali
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de .Majo. La sidejo de la grupo estas la 	 Kafejo Verda T unto, to8.
Granda Soseo, Berchem,

BOOM. La ian de Aprilo la Boom'a Esperantista Grupo tre brile
fermis la esperantan kurson, komencitan duan la monato de Novembro.

Je l'lino de l'instruado la afabla kaj lerta prŭfesoro S-ro Frans Schoofs
gratulis la gelernantojn pro la faritaj progresoj kaj incitis al  ili daŭrigi
sian studadon kaj resti fidelaj al nia kara Esperanto.

Per kelkaj elokventaj vortoj. S-ro Jules Clerbaut, prezidanto. laïfdis
la sindonon de la estimata profesoro, kaj donacis lin, je ('nomo de la gcicrn-
antoj, per artplena memorajo, kunigante, je sia persona nomo, belan aríentan
medalon speciale frapitan laŭ la segilo de la grupo.

Tuj poste, kelkaj samideanoj improviziis kaj plenumis sukcesplenan
programon : la gckantistoj F-ino Rachel Bleeckx kaj S-ro Kam. Bal, la
lerta violonisto S-ro Gust. Struyf kaj Rob. Spillemaekers estis tre ap-
laŭdataj.

Je l'fino, la fervora kamarado S -ro 1-I. Van der Plancken ekkantis la
Zamenhof'an himnon « la Espero », muzikigitan de S-ro Alf. Mathys, cl
Duffel, kiu en la Boom'a grupo instruis Esperanton dum 19o7 'oa.
• Disikante la Boom'aj esperantistoj laŭte aplaüdis nian karan Majstron,
kaj decidis unuvoĉe kunhelpi al la fondo de esperantista grupo en la

najbara industria urbeto Willebroek. (r)
VERVIERS. St° Spinhayer. Skabcno de la Publika Instruado,

akceptis la honoran prezidantecon de la VERVIERS'A ESPERANT-
ISTA GRUPO.

WILLEBROEK. La :Ian de Aprilo okazis en \Villebroek Ire sukcesinta
esperantista propaganda festo, organizita de la Boom'a grupo kaj de la
Antverpena grupo La Verda Stelo » kun la bonvola kunlaborado de la
Boom'a siinfonio « de Kunstvrienden », sub la lerta direkcio de S-ro Jos.
Clvmans.

Minimume 400 personoj ĉcestis la artplenan koncertun kaj atente
aŭskultis la paroladon pri « Esperanto kaj kia nura stato >> de la sindona
kaj nelacebla prezidanto de « La Verda Stelo T, S-ro Frans Schoofs, kiu
anstatadis S-ron Van der Biest -Andelhof, malhelpitan pro malsano.

S-ro Ern. Mertens. komunuma sekretario, gratulis la parolinton kaj
Ciujn organizintojn de tiu agrabla festo, ne forgcsantc nian fervoran
samideanon, S-ron Gust. Struyf, kiu prizorgis la muzikan parton : S-ro
Mertens komparis tre prave pri dia internationeco la muzikon kun Esperanto.

S-ro Jules Clerbaut, prezidanto de la Boom'a grupo dankis S-rojn Mertens
Bruyninckx kaj Van Dyck. kaj laûdantc la progreseman êeestantan urbestion
S•on Rob. Peeters, kiu jam promesis la tutan hunhelpon de la loka estraro.
li rikoltis senfinajn aplaŭdojn.

'l'uj post la festo, S'° Jos. Bruyninckx. komunuma instruisto, sciigis
ke li jam ricevis pli ol 8o aligojn al la starigota Willebroek'a grupo
« La Espero. » (r)

La grupŭj estas petataj sendi siajn informojn plej malfrue autan la 5

de éiu monato al la subskribinta raportanto, 20, Slrafo Vondel ANT'VER-
PENO, O. V.1\ Scrroon.

(t) Korespondajo de S-ro Babilon.

FRANKRIJK. I let laatste
nunuucr van de « Oficiala (:azctu
Esperantista » geelt de volgende stati-
stick op :

Esperantische groepen : op 5 Maart,

i
1371 (verbeterd cilfer) ; op 5 April

Esperantische tijdschriften : op 5
Maart, 83 ; op 5 Al ril, 86.

— De feesten op 18 April door de
Parijzische federatie ingericht ter
gelegenheid harer algemeene verga-
dering, zijn zeer schitterend geweest.
Zij werden voorgezeten door den heer
Prof.. Bouchard, lid der Fransche
Academie van wetenschappen en der
Academie van Geneeskunde : nevens
hem zetelden de hh. Generaal Sebert,
Prof. Th.Cart, Prof. Carlo Bourlet en
Generaal Prio ri, en vele voorname
andere esperantisten. De heer pr. A.
Richardson, vertegenwoordigde er
denBelgischen Esperantischen Bond.

Opmerkenswaardig was de mede-
werking van het 5^ infanterie regi-
ment.Dc heer Carlo Bourlet begroette
de esperantische familie der Parijzer
streek, die reeds meer dan 2000 leden
telt. Hij bracht ook hulde aan de
Belgische esperantisten, wier voor-
zitter hij, namens de gehecle vergade-
ring, een telegram van sympathie
toezond.

De heer Bou, hard, voorzitter,
roemde de voortreffelijke eigenschap-
pen van het Esperanto, en eindigde
zijne rede met deze beteekenisvolle
woorden : Konservu la Zamenhofan
Esperanton kun tiia tuta pureco !

Nadien had de prijsuitdecling plaats
aan de overwinnaars van den jaar-
lijkschen wedstrijd,door de Parijzische
groep ingericht. f let. feest eindigde
met den hyconus « l'Espero », kranig
uitgevoerd door het militair muziek
korps.

—De propaganda wordt in de « Ville
Lumière » ijverig voortgezet. Onze
wakkere vriend en medewerker Pr. A.
Richardson, heeft den 28 April 1. 1. op
uitnoodiging van den hr. Superior van
het Klein-Seminarie van Parijs eens
voordracht over Esperanto gehouden
vdôr de HH. Professors en Studenten
in Wijsbegeerte van het college der
rue Vaugirard, De heer Pr. Duvaux,
onderpastoor te Vincennes, en gekend
esperantist, stelde den spreker aan de
vergadering voor, wiens redevoering
een ongemeenen bijval genoten heeft.
Na de voordracht werden een hon-
derdtal afdruksels der roode brochuur
uitgedeeld. Onze sympathieke sami-
deano verdient allen lof, en wij wen-
schen aan zijn ijverig bemoeiingen
het beste !welgelukken.

De democratische yereeniging
«le Sillon », ontving onlangs het be-
zoek van een 200 tal Parijzische espe-

FRANCE. — 1.e dernier numéro
de « l'Ofiiciala Gazeto Esperantista »
publie la statistique suivante :

Groupes espérantistes : le 5 mars.
1371 (chiffre corrigé) ; le 5 avril, 1418.

Revues espérantistes : le 5 mars,83;
le 5 avril,8 6.

•— Les fêtes organisées par la fédé-
ration parisienne le 18 avril h l'oc-
casion de son assemblée générale, ont
été très brillantes. Elles ont été pré
sidées par M. le Prof. Bouchard,
membre de l'Académie française des
Sciences ; à côté de lui siégeaient
MM. le Général Sebert, le Prof. Car-
lo Bourlet et le Général Priou, ainsi
que d'autres espérantistes éminents.
M. l'abbé Richardson représentait la
Ligue belge Espérantiste.

A signaler la collaboration du corps
de musique du 5..1" régiment d'infan-
terie. M. Carle Bourlet salua la gran-
de famille (espérantiste de la région
parisienne, qui compte déja plus de
2000 membres. il rendit hommage aux
espérantistes belgeset adressa, au nom
de toute l'assemblée. un télégramme
de sympathie it leur président.

M. Bouchard, président, fit valoir
les excellentes qualités de l'Esperanto
il finit son discours par ces paroles
significatives: KunservulaZamenhofan
lingvon kun kia Luta pureco !

Enfin eut lieu la distribution despri
aux lauréats du concours annuel,
organisé par le groupe parisien. La
fête s'est terminée par l'hymne «I' Es-
pero», cranement exécuté par la
musique militaire.

— La propagande est activement me-
née dans la Ville I.umière. Notre vailé
lant ami et collaborateur, M. l'abbé
Richardson, invité par M. le Supérieur
du Petit-Séminaire de Paris a fait le
28 avril dernier, une conférence sur
l'Esperanto ir MM. les Professeurs et
Etudiants en philosophie du ; collège
de la rue Vaugirard. M. l'abbé Duvaux,
vicaire à Vincennes et espérantiste
connu, a présenté l'orateur à l'assem-
blée. Le discours de M. l'abbé Ri-
chardson a eu un colossal succés.Après
la conférence il a été distribué une
centaine d'exemplaires de la brochure
rouge. Notre sympathique samidcano
a droit à tous les éloges, et nous souhai-
tons la meilleure réussite à ses zélés
efforts.

— La société démocratique ale Sil-
lon»,a reçu récemment la.yisite de2o0
espérantistes parisiens,MZ. le président
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rant isten. Zij werden hartelijk welkom
geheclen door den heer voorzitter
Marc Sangnier, die in een wclsprekcn-
de rede de innerlijke gedachte van het
Esperanto vertolkte. De heer F. du
Menil, de « Rouget de l'Isle » der
esperantisten, drukte aan den heer
Sangnier de daukbetufgingen der aan-
wezigen uit en stemde daarna, op•
algemeen veri:oek, :: l'Espero » aan,
dat door de esperantische bezoekers
in koor medegezongen werd. Verder
namen nog het woord de hoeren Th.
Cart,Voorzitter der Fransche esperan-
tische maatschappij, en Archdeacon,
bestuurder van l'Acro, die dezelfde
broederlijke gevoelens uit drukten.

—De heér A, Cotton, leeraar bij de
hoogeschool van Parijs. heeft over
den vooruitgang van het Esperanto
een merkwaardig artikel geschreven
in de Revue génerale des Sciences.

— De laatste weken zijn in Frank-
rijk gekenmerkt geweest door allerlei
intieme en propaganda feesten, zonais
in Parijs, Laval, Limoges. St Denis en
St Etienne; door inrichting van nieuwe
leergangen te Bordeaux, Montreuil-
sous-Bois, Mantes, enz.. en door stich-
ting van groepen o. a. te Abbeville.
(militaire groep) en Mantes. Esperan-
to wordt onderwezen in de Normaal-
school voor onderwijzers in le Puy,
in de lycea voor jongens en meisjes,
in de • onderwijsgestichten Pension
Place en Institution des Charmettes
te Mantes — en in de gemeenteschool
te Ivrv. In deze laatste stad werd de
leergang van Esperanto door de muni-
cipaliteit bij middel van plakbrieven
aangekondigd.

DUITSCHLAND. De inrich-
ting der landelijke bonden geeft zeer
goede uitslagen. Door de bemoeiingen
van den Beierschen bond werden
nieuwe groepen gesticht in Bad •ei-
chenhall, Memmrngen en W< rrisho•
fen ; de Oost-Germaanschc bond.beij-
vert de verspreiding van het Esperan-
to in Silesié. \Veldra zal de N urten-
bergsche bond ingericht worden.

Esperanto ontwikkelt zich meer en
meer op practisch gebied : de heer
Beideck voerde het in hij het «Ve-
rein für Handlungskornrnis in Augs-
burg ; te Dresden worden leergangen
gegeven aan weer dan 6o bedienden
dercSachsische •Bôhmische - Dampf-
schiffahrtsgesell,chatlt,—teGodesberg
werden door de zorgen der « Rejna
Esperanto Kolonio » drie leergangen
ingericht aan de plaatselijke bevolking
ten behoeve van het verkeer reet de
menigvuldige vreemdelingen die het
lieve stadje bezoeken ; in Kissingen
bestaat met hetzelfde doel een Espe-
ranto-oficejo (adres W H. Neubert,
villa Maxschl isschen) ; in Gôrlitz
werd door het personeel der firma
Otto Strassburg een « Komercista
Esperanto oficejo '> ingericht. Ten

Marc Sangnier leur a cordialement
souhaité labienvenue par un charmant
discours reflétant l'idée interne de
l'Espéranto. M. F. du Ménil, le  c Rott-
get de l'Isle. des espérantistes a
exprimé à M. Sangnier les remerci-
ments, des assistants, après quoi. à la
demande générale, il a entonné s l'Es-
pero », que tous les visiteurs espé-
rantistes ont chanté en choeur. Ont
encore pris la parole MM. Th. Cart,
Président de la Société espérantiste
française et Archdeacon, directeur de
('Aero, qui ont exprimé les mêmes
sentiments fraternels.

— M. A. t otton, professeur a l'Uni-
versité_ de Paris, a écrit sur les pro-
grès de l'Esperanto un remarquable
article dans la Revue ezéTalc des
Scien ces.

— Les dernières semaines ont été
caractérisées en France par toutes
sortes de fêtes intimes et de propa-
gande, comme à Paris,I,aval,I,imoges,
St Denis et St. Etienne; par l'organi-
sation de nouveaux cours à Bordeaux,
Montreuil-sous-Bois, Mantes, etc. et
par la fondation de nouveaux groupes,
entre autres à Abbeville, (groupe mili-
taire) et à Mantes. L'Espéranto est
enseigné à l'École normale d'institu-
teurs au Puy, aux lycées de garçons et
celui de jeunes filles, - aux établisse-
ments d'instruction Pension Place et
Institution des Charmettes à Mantes
et ;e l'école communale d'Ivry. Dans
cette dernière ville le cours d'Espé-
ranto a été annoncé par la municipalité
par voie d'affiches.

ALLEMAGNE. — L'organisation
des féderations régionales donne de
bons résultats. Par l'intermédiaire de
la Ligue Bavaroise des groupes Ont été
fondes à Bad Reichen hall . Memtnin-
gen et Wôrrishofen : la ligue orien-
tale s'occupe activement de la propa-
gation de 1' Esperanto en Silésie. A
bientot la fondation du groupe Wur-
tam bourgeois.

L'Espéranto de développe de plus
en plus sur le domaine pratique : M.
Beideck l'a introduit au «Verein tür
l'landlungskommis» à Augsbourg ; à
Dresde plus de 6e commis de la :Sachs-
Bôhmische Dampfschitlahrts - gesell-
schaft apprennent l'Esperanto • •-
à Godesberg la «Rejna Esperanto Ko-
lonio» a organisé trois cours pour la
population locale en vue des rapports
avec les nombreux étrangers qui visi-
tent la charmante petite ville ; — dans
le même but existe un Esperanto-
oticejo à K issingen (adresse : M. Neu-
bert, villa Maxschlôsschen) : — à
Gôrlitz le personnel de la firme Otto
Strasbourg a fondé un Komercista Es-
peranto oficejo». Pour les besoins des

behoeve der werkende klassen bestaan
leergangen in Charlottenburg, Dres-
den en Hambure-Altona.

I)c maandrlijksche kroniek van
a Germana Esperantisto » is zeer he
langrijk en wijst op een merkwaardi-
een bloei van onze beweging in Augs-
burg. Berlin). Borbeck, Brandenburg,
Braunschweig, Chemnitz, Danzig,
Doibeln, Dresden, Esslingen,Gera,Gu-
dcsberg. Graz, Grosscnhain, Ham-
burg-Altona. Hildesheim, Keulen,
Konigsberg,Magdeburg,Peine, Plauen
l'utsdam, Rostock, Stuttgart en Til-
tilt.

OOSTENRIJK-HONGARIE , —
Volgens, s Informaj Raportoj » be-
staan thans 162 esperantische veree-
nigingen in het Keizerrijk.

Op 30 3T Mei heeft te Praag het
nationaal congres van Bohemenplaats,
Te dier gelegenheid zal een merkwaar-
dige esperantische tentoonstelling ge-
houden worden, tot wier bijval Ieder-
een kan bijdragen door toezending
van tijdschriften, documenten, enz. of
ten minste door eene postkaart in Es-
peranto geschreven. Adres : Bohcmia
Unie L'sterantista, I. Kongreso,Kafejo
Union. Praha 1 342.

RUSLAND. — De hh. Postni-
kov en Vasilkovski hebben onlangs
eene propaganda-rondreis gedaan, en
groepen gesticht te Kostroma, Novo-
rosijk, Odessa, Rostov, Samara, Sara-
tov, Alexandropol,Simbirsk,Jaroslav,
Irkoutsk, Ekaterinenburg.

[)e t wee groote groepeeringen
« Espero » en s Esperanto »zijn thans
versmolten in een en kelen bond « Rus-
landa Ligo Esperantista,»

VEREENIGD - KONINKRIJK.
Een merkwaardig propaganda feest
had op 3 Apr 1 j. 1 plaats in eene der
groo ste concertzalen van Londen
«the Ouecns hall». Het was de eerste
maal dat een openbaar muziekfeest
i n Esperanto met de groote Engelsche
concerten wedijverde ; het werd inge-
richt zoor onzen bekwamen mede-
ijveraar, den heer G. J. Cox. Het
publiek was hoogst verwonderd. dat
de deelnemende beroepszangers en
zangeressen, allen van eersten rang,
die er aan deel namen, enkel in Espe-
ranto zorgen en het kon tevens op-
merken hoe welluidend en zoetklin-
kend on e taal is. Het programma
vermeldde nevens den Esperanto-ook
den Engelschen tekst der zangstuk ken ,
allen gecomponeerd door de grootste
meesters z. a. Mendelssohn, Saint
Saëns. Brahms. Lassen. Gounod enz.
Bijzonder werden toegejuicht het
schoonti harpspel van den heer Butler
en de wonderbare virtuositeit van den
heer Szigeli. Twee koormaatschap-
pijen. ieder van roc deelnemers, zon-
gen in Esperanto.

Aan den heer Harrison-Hill, de ge-
kende kluchtzanger, viel de gewone
bijval te heurt. Hij beweert terecht

classes ouvrières on a fondé des
cours à Charlottenburg, Dresde et
Hambourg- Altona.

I.a chronique mensuelle du « Ger-
mana Esperantisto» est très interes-
sante et dément re le remarquable suc-
cès de notre mouvement à Augsbourg
Berlin, Borbec.c.Brandebourg, Chem-
nitz, Danzig. Uübeln, Dresde, Esslin-
gen, Gera, Godesberg, Graz, Gros-
senheim, Hambourg-Altona, Hildes-
heim, Cologne, Kt nigsberg, Magde-
bourg, Peine, Potsdam, Rostock,Stutt-
gart et 'Frisât.

AUTRICHE - HONGRIE. —
D'aprés s Informaj Raportoj », 162
groupes espérantistes exi-tent dans
l'Empire.

Le 30-31 mai aura lieu à Prague le
congrès national de Bohème. A cette
occasion aura lieu une remarquable
exposition es'>érantiste, au succès de
laquelle tout le monde peutcontribuer
par l'envoi de revues, documents etc.
ou au moins par une carte postale
ecrite en Esperanto. Adresse: J?ohemia
Unio Ĝsperantista,I, Kongreso, Kafejo
Union, P raha I.342.

RUSSIE. — MM. Postnikov et
Vasilkovski ont fait dernièrement une
tournée ae propagande et fondé des
groupes à Kostroma, Novorosijk,
Odessa, Rostov. Samara, Saratov-
Alcxandropol , Si in bi rsk, J aroslav,
Irkoutsk, Ekaterinenburg,

Les deux grands groupements,
a Espero » et a Esperanto » viennent
de se fusionner en une fédération uni-
que « Ruslanda Ligo Esperantista. »

ROYAUME-UNI. Une remarqu-
able fête de propagande a eu lieu
le 3 avril dans une des plus grandes
salles de concert de Londres «the
Queens hall. C'était la première fois
qu'une fête musicale publique en
Esperanto rivalisait avec les grands
concerts anglais ; l'organisation de
Bette fête fait honneur a notre intel-
ligent propagandiste, G. J. Cox. Le
public était trés étonné de ce que
les chanteurs et chanteuses protes-
sionels qui se sont fait entendre
ont uniquement chanté en Esperanto,
et ont pu constater à cette occasion
combien notre langue est douce et
harmonieuse, Le programme publi-
ait à côté du texte Esperanto la
traduction anglaissedesdifl:'érents mor-
ceaux, tous composés par les grands
maîtres tels que Mendelssohn, Saint
Saëns, Brahms, Lassen, Gounod, etc.
On a surtout applaudi le beau jeu
de harpe de M. Butler et la remar-
quable virtuosité de M. Szigeli.
Deux sociétés chorales, chacune de
too membres, ont chanté en Espe-
ranto.

M. Harrison-Hill, le chanteur co-
mique connu, a obtenu son succès
habituel. Il prétend à juste titre que,



- 162 - If3 —

dat «terwijl wij lachen, wil hopen,
en daarenboven (lat « terwijl de vol-
keren lachen, zij niet twisten. »

— Eveneens had in Brighton een
welgelukt propagandafeest plaats, in-
gericht door den «Vagabonda klubo»,
eigenaardige vereenigulg van kunste-
naars, muzikanten, letterkundigen,
enz.

Uit propaganda oogpunt, hebben
deze feesten een groote beteekenis
gehad.

— Het :< 2a Brita Esperanto Kon-
greso,» zal plaats hebben van 29 Mei
tot 3 Juni, in de groote feestzaal kan
Albert hall te Leeds,

Prachtige feesten worden te dier
gelegenheid gegeven met uitstapjes in
de schilderachtige omstreken, waar-
over het inrichtend comiteit een sier-
l ijk album uitgeeft (Enge Esp.)

De secretaris van dit comiteit is de
heer F. Maréchal, 3, KingtonTerrace,
tje Leeds.

BULGARIË. - Onze briefwisse-
laar, de heer Krestanoli, uit Pirdop,
en de heer N. P. Evstifejetl, uit Sofia,
hielden op r i April merkwaardige
voordrachten over Esperanto te Bel-
grado (Serbië). De heer Budjevac stel-
de beide ijverige propagandisten aan
liet talrijk publiek voor en deed — in
hetSerbisch — het doel en de werking
van het Esperanto kennen. De hh.

- Krestanoff en Evstifejetl spraken in
het Esperanto ; de heer Budjevac ver-
taalde hunne rede in het Serbisch. Zij
genoten een grooten bijval, een be-
wijs dat de aanwezigen de degelijkheid
en net nut van onze taal begrijpen, die
in de Balkanlanden een wezenlijke
behoefte is.

ZWITSERLAND. De es eran -

tische groep van Lausanne zal eer-
lang een Gidsboek dezer stad uitge-
ven. Een leergang van Esperanto
werd aldaar gesticht voor de post-
beambten.

— Nieuwe groepen en leergangen
werden daarenboven gesticht te
Yverdon, Payerne en Davos.

—Degroepen vanGeneve en Morges
ontvingen onlangs het bezoek van
Mej. de Selincourt, Hindoesche afge-
vaardigde bij het a. s. congres van
Barcelona. Te Morges werd zij ont-
vangen ten huize der Voorzitster,
die een intiem feest had ingericht
waaraan deelnamen Engelschen,Duit-
schers, een Hollander, een Armeni-
ër , een Rus, Zwitsers, onder wel-
ke bedienaars van ceredicnsten, mis-
sionnarissen en vrijdenkers ; alle spra-
ken met elkander en zongen broeder-
lij' in ons lieve Esperanto.

ITALIË. Het Napelsch congres
ter bevordering van het lot  • der
blinden heeft bij • toejuiching het

• voorstel van onzen achtbaren mede-

«pendant que nous rions, nous espé-
rons» et en outre que «pendant que
les peuples rient, ils ne se disputent.
pas».

—Une fête de propagande très
réussie a également eu lieu à Brighton
Elle avait été organisée par le «Va-
gabonda klubo» une société origi-
nale composée d'artistes, musiciens,
littérateurs, etc.

Au point de vue de la propagan-
de, ces fêtes ont eu une grande
signification.

Le « 2a Brita Esperanto Kongres »
aura lieu dit 29 mai au 3 Juin, dans la
grande salle de fetes du Albert Hall a
Leeds.

A cette occasion seront organisées
de superbes fêtes avec excursions dans
les pittoresques environs, décrits dans
un élégant album (Anglais-Esperan-
to) publié par le Comité organisateur.

Le secretaire de ce Comité est M.F.
Maréchal, 3, Kingston Terracc à
Leeds.

BULGARIE. - Notre correspon-
dant, M. Krestanoff,de Pirdop,et M.N.
P. Evstifejeff, de Sofia ont donné de
remarquables conférences sur l'Espe-
ranto,it Belgrade., (Serbie) le il avril
dernier. M. Budjevac a présenté les
deux zélés propagandistes au nom -
breux.public, et fit connaitre — en
Serbe — le but et l'action de l'Espe-
ranto. MM. Krestanoll et Evstifejeff
ont parlé en Serbe, leur discours
fut traduit en Serbe par M. Bud-
jevac.Leursuccès fut très grand, preu-
ve que l'assemblée a compris l'effica-
cité et l'utilité de notre langue,laquel le
dans les pays balkaniques, répond à
un réel besoin.

SUISSE. Le groupe espérantiste
de Lausanne publiera bientôt - ui
Livre-Guide de cette ville. lin cours`
dEsperanto • y a Ôté organisé pour
les employés des postes.

— De nouveaux groupes ontété fon-
dés en outre à Yverdon, à Payerne
et à Davos.

— Les groupes de Genéve et de .

Morges ont reçu récemment la visite
de Mite de Sélincourt, déléguée
hindoue au congrès de Barcelone.
A Morges elle a été reçue dans la
maison de la Présidente, qui avait
organisé à son honneur une fête
intime à laquelle ont pris part des
Anglais, des Allemands, un Hollan-
dais, un Arménien, un Russe et des
Suisses, parmi lesquels í.l y avait des
ministres des cultes, des missionnai-
res et • des libre-penseurs ; tous
se sont fraternellement entretenus en
Esperanto et ont chanté en notre
chère langue.

ITALIE. Le congrès (le' Naples
pour l'amélioration du sort des aveu-
gles a accepté par acclamation une"
proposition • de notre estimé colla- .

werkerBroeder Isidorus aangenomen,
strek- kende om het Esperanto in te
voeren bij de onderwijsgestichten
voor blinden.

Broeder Isidorus genoot de eer
ontvangen te worden door den Paus  ;
de Heilige Vader heeft zijne vol -
doening uitgedrukt over deze beslis-
sing van het congres van Napels.

ZWEDEN. Op 12 April had te
Stockholm de algemecne vergadering
der Zweedsche esperantisten plaats.
Het hoofddoel der bijeenkomst was
het veranderen der standregelen van
den nationalen bond in dien zin, dat
men het hervormd Esperanto zou
aannemen. -Het voorstel werd met
186 stemmen tegen 27 verworpen.

De «Sveda Esperantista Societo»
blijft dus getrouw.

PORTUGAL. Het libertair dag-
blad A Vida, dat te Porto verschijnt,
deelt eenen leergang van Esperanto
mede.

BRAZILIË.-Het 2e Braziliaansch
esperantisch Congres, gehouden te
Sao Paolo (t6-19 Jan.)is het voorwerp
geweest van de bijzondere welwillend-
heid der openbare overheden. Voor de
congresleden werden bijzondere trei-
nen ingericht en hun werd het koste-
loos gebruik van den telegraaf toege-
staan. Hunne openingszitting werd
voorgezeten door eenen afgevaardigde
van het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken, bijgestaan door vertegcnwoor-
digers van de ministerièn van Nijver-
heid, Financiën en Oorlog. Nieuwe
groepen werden gesticht in Sâo Paolo,
San José dos Campos en Rio Janeiro.

INDIË. - Esperantische groepen
bestaan in Calcutta, Angola, •Kolar,
Gold-held, Naini tal, Roorkec, Surate,
Bombay, Colombo, Tigi, 13enarès,
Singapore, Saigon, Tourane en Hai-
phong. Ook is Esperanto bekend in
Malacca en Java.

Esperanto heeft zich reeds uitge-
breid tot in de verwijderdste streken.
Men ontmoet het in Russisch Azië
te Enisejsk, Vladivostok, Karbin en
Tiflis ; in Algiers, Tunezië, Madeira,
Egypte, Marocco en Natal; in Austra-
lië : te Melbourne, Sidney, Brisbane
Bendigo en I3enalla ;ite Sidney wordt,
« The Australian Esperantist » uit
gegeven.

Een eervolle plaats bekleeden de
Philippijnsche eilanden, waar talrijke
groepen bestaan.. Te Manilla ver-
schijnt het geïllustreerd blad « Filip-
ina Esperantisto ».

borateur Frère Isidore, tendant à
introduire l'Esperanto aux établis-
sements d'instruction pour aveugles.

Frère Isidore a eu l'honneur d'êire
reçu par le Pape ; le Saint-Père a
exprimé sa satisfaction quant à cette
décision du congrès de Naples.

SUÈDE. Le 12 avril eut lieu á
Stockholm l'assemblée générale des
espérantistes suédois. Le but princi-
pal de la réunion était le change-
ment des statuts de la ligue natio-
nale dans cc sens, qu'on accepterait
l'Esperanto réformé. La proposition
a été rejetée par r86 voix contre 27.

La «Sveda Esperantista Societo»
reste donc fidèle.

PORTUGAL. Le journal libertaire
A Vida, qui parait à Porto, publie
un cours d'Esperanto.

BRÉSIL. - Le 2» Congrès brési-
lien d'Esperanto, tenu à Sao Paolo
(16-19 janvier) a été l'objet de la bien-
veillance toute spéeiale des pouvoirs
publics. Ainsi les congressistes ont
bénéficié de trains spéciaux et de la
franchise télégraphique. Leur séaice
d'ouverture a été présidée par un
délégué du Ministère de l'Intérieur,
assisté de délégués des ministères de
l'Industrie, des • Finances et de la
Guerre. De nouveaux groupes ont été
fondés à Sao Paolo, San José dos Cam-
pos et Rio de Janeiro.

INDE. - Des groupes espérantistes
existent à Calcutta, Angola, Kolar,
Gold-field, Naini tal, Roorkee, Surate,
Bombay, Colombo, Tigi, Benarès,
Singapore, Saigon, Tourane et Hai-
phong. L'Esperanto est connu en
outre a Malacca et à Java.

I'Esperanto s'est déjà répandu jus-
qu'aux régions les plus éloignées. On
le rencontre dans la Russie d'Asie : à
Vladivostok, Enisejsk, Karbin et
his ; en Algérie, Tunisie, aux îles Ma-
dère,en Egypte, au Maroc et au Natal
en Australie : à Melbourne, Sidney,
Brisbane, Bendigo et Benalla : a
Sidney se public «The Australian
Esperaatist

Une place honorable occupent les
lies Philippines, oit existent de nom-
breux groupes. A Manille paraît la
revue illustrée « Filipina Esperan-
tisto ».

Oscar VAN SCHOOR
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Nia jurnalo nur povas citi la verkojn cle gi konatajn ; ĝi
recenzas tiujn senditajn en du ekzcmpleroj.

Adreso : 26, Arendstraat ( rue de l' Aigle ), Antwerpen
( Anvers ).

I. Presejo Ferdinand Casie, i::I Scheldcstraat, Ant-
werpen.

Baldaŭ aperos « Paperoj kaj Spikoj » rakontoj kaj anekdotoj
kolektitaj de la lernantino] de la supera virino kurso de
l'Antverpena Grupo Esperantista.

Mi rekomendas tutkore tiun  • libreton, kaj konsilas al milj
sarnideanoj ĝin mendi. La prezo estas tre malalta : ;o een-
tinioi = 20 sd.

Sin turni al la stipre nomita presisto.

II. Presa esperantista societo, rue Lacépède, 33,
Paris.

FREDERIC MISTR' _.. Mireille (Mire- o) kun permeso de
l'aŭtoro esperantigita de PAUI. CHAMPION kaj D-ro No r.. (20 x
1 3), 7 2 pagoj. Prezo fr. 1.25=50 Sd.

Okaze de la kvindeka datreveno de la apero de Mireille
(:\lirejo), estas starigita bronza statuo de Frédéric I1listral sur
sur min el la publikaj placoj de Arles.

S-roj Paul Champion kàj I)-ro Noël, celantaj partopreni
en la entuziasma elmontro je l'honoro de la glora provcnca
poeto, esperantigis la tri unuajn aktojn de Mireille ; kaj tiama-
niere konigis al ĉiulandaj esperantisto] ĉefverkon, skribitan en
unu el la plej malnovaj, kaj samtempe plej ĉarmaj idiomoj
de Eŭropo.

Mi tralegis kuri granda intereso la tradukajon de S-roj
Champion kaj Noël ; mi sentis realan plezuron, kunatiĝante
kun tiu kampareca epopeo, originala, fresa kaj vivplena, en
kiu aperas, per multnombraj kaj pentrindaj epizodoj, la popolaj
tradicioj de Provencujo.

III. Tipografejo Couchnarefi kaj Komp., strato Pimen-
ovsky en Moskva (Mosko, Moskou).

A. N. KABANOFF, Mesdounarodni Iasik Esperanto (Lingvo
internacia Esperanto). (20 x 13), 32 paĝoj. Prezo :.ro kopekoj.

Ilu ĉi libreto estas tute ruse verkita. Ne komprenante la
lingvon de Tolstoj kaj de Puŝkin, mi legigis la broŝuron de
rusa konatulo. Gia efiko estis tia, ke li kaj lia edzino tuj
fariĝis esperantistoj kaj ali is al la Antverpena Grupo Esperant-
ista. Plej bonan pruvon de ĝia tattgeco oni ne povas postuli.

B. N. KABANOFF, Pervaia Esperantskaia kniga cita tchenia
s. gramatikoi i slovo (La unua esperantista libro kun gramatiko
kaj vortaroj.) (20 x 13), 104 pagoj. Prezo : 25 kopekoj  .

La gramatiko estas ruse verkita; la legolibro .enhavas tre
legindajn kaj gradigitajn anekdotojii ĉerpitajn el Tolstoj, Tur-
genev, GarAin, Mamin - Sibirjak kaj aliaj rusaj literaturistoj.
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LITERATURA PARTO
MAJSTRO R UYGRE'

DE
ROSALIE LOVELING

I;t infanoj ei la vilaĝo venis por rigardi I3eatricon. Majstro
Huyghe montris ŝin al ili, kaj demandis, ĉu ili rekonas ankoraŭ

kaj ĉu nokte ili ne timos ŝin. Hejme iliaj patrinoj
demandis ilin, du Majstro Huyghe ne ploris. « Ne, » diris *la
infanoj.

Li destaris, kiam ŝi estis kuAigata en la verkon, kaj
donis al ŝi krucosignon : li ektremetis ĉe la altuŝo. Ŝajnis
al li, ke nenio estas tiel malvarma kiel tiu mortinta frunto !
« 3ilajstro Huyghe ne longtenipe pretervivos ŝin, » uni diris
en la vilaĝo, kaj nun oni ree ekparolis pri la malriĉulejo.
Li tiel ekkutimis tion, ke ŝajnis strange al li, kiam iu
ekalparolis lin, ne konclukante tien la interparoladon. « La
notario estas bona viro, » li diris, « li ĝis nun neniam parolis
al mi pri la malriĉulejo. »

Nun li estis tute sola.
La Vilaĝestro daŭrigis stari de sia pordo, iam kiam li

vidis lin venantan, kaj diris al li : « Nu, Huyghens, kion vi
intencas nun fari ? »

Estas dolore esti denianclata, kiam oni ne scias kion
respondi kaj ricevi konsilon kiun oni ne volonte sekvus.

- « Mi ne scias, » diris :Majstro Huyghe, « mi vidos. »
— « Vi estas inalprava, amiko, » respondis la Vilaĝestro,

« Ĉu vi volas akcepti bonan konsilon ? Permesu ke mi sendu la
daron de la malriĉulejo : ni ŝargos Ĉiujn viajn aferojn sur
ĝin, kaj vi venos malrapidete malantaŭe. Vi scias ja ankaŭ,
ĉu ne ? ke vi ne povas restadi tiel. »

Majstro Huyghe ree prokrastis tion. La Vilaĝestro supren-
tiris la ŝultrojn kaj deiris.

La maljunulo ne plu ofte venis antaŭ sian pordon ĉar
oni ĉiam parolis al li pri la malriĈulejo : estis kvazaŭ la
najbaroj tiel volis plifruigi lian foriron. Se ili estus lasintaj lin
kvieta en lia malriĉeco, li estus estinta dankema al .ili, ke
ili ne parolas al li pri liaj ĉagrenoj. Tia estas la homa koro :
ĉiu sciis ke oni malĝojigus Majstrŭn Huyghe se oni parolus
al li pri lia filo kaj Beatrico, sed oni ne cd pripensis ke oni
devas silenti pri la cetero kaj ke oni ne povas demandi  lin
kion li intencas fari, ĉar li .mem ne sciis tion.

Ve ! li atendadis sian filon
VII. -

La Majmonato venis kaj estis neeble al Majstro Huyghe
pagi sian domluon ; tio lin suferigis. Li iris al la Vilaĝestro
kaj diris al li, ke li estas preta por iri en la malriĉulejon.
La Vilagestro neniam estus postulinta de li tiun luprezon, sed
Majstro Huyghe ne volis akcepti almozon-. Lia meblaro va-
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loris multe pli 01 tio kion li ŝuldis al la \"ilaĝestr( ; tiu ĉi
diris plie al li, ke la Malriĉulestraro sendube pagos al li, ĉar
oni kunprcnos ĉion, kion li ankoran posedas. Li ficris, ĉar li ne
lasas ŝuldojn, kaj ĉar li havas ĉion en ordo, antati ol iri en
la inalriĉulejon. Kaj nun li pensis :

« Kion tio taras al mi, cetere, nui ja ŝirmis L'catricon de
gi ! »

- « Certe, » diris la Vilaĝestr0, kaj (levigis lin sidiĝi por
interparoleti iom, «vi estos tre bone zorgata tic ; jam de longe
vi estus (levinta iri tien ; mi petos, ke vi havu cambreton por vi
sola, se estas farebla, ĉanlbreton kie •vi povos pendigi viajn
gravurajojn,» 1.i diris bonkore, «kaj ankala vian violonon vi kon-
servos, kaj neniu metos paperon sur vian volon, se ne mi
ma lhelpus tion. »

Li igis sian eksinstruiston trinki glason (la vino kun si,
sed ĝi ne volis pasi tra la gorĝo (le • Majstro Huyghe, kaj
kiam tin ĉi foriris por ordigi •sian nleblaron, la  • vostoj haltetis
kaj li nur grandpclle sukcesis danki la Vilaĝcstron pro lia
boneco ; tiu ĉi prenus lian planon bonkore kaj diris : « Majstro
Huyghe, estos pli bone ol vi pensas. » .

La kampgardisto ŝarĝis la mel)laron sur la ĉaron kaj lasis
ĝin veturi antatie : li malrapide sekvis kun Majstro Huyghe
ĉar estus ŝajninta al li kruela lasi la maljunulon iri tute sola

— « Rigardu Majstron Huyghe, kiu iras al la malriï;ulejo ! »
(liris la vilaĝanoj, kaj ili kriis al li : « Bonan vojaĝon, Majstro
Huyghe ! Ne preterlasu viziti nin, » (liris al li liaj najbaroj,
« ni esperas ko vi estos feliĉa tic ! »

. Majstro Huyghe (leprenis sian ĉapelon, la vento lu(letis
tra lia longa, kvazaü cluzita hararo, dum la maljunulo dekstren
kaj maldekstren dankis pro iliaj afablaj paroloj. « Mi ne sciis,
ke ili min amas tiom, » li diris al la kampgardisto.

Li, ŝajnis esti rezigniĝinta kaj paroletis sen ĝemo,
larmo en la okulo:; li parolis ankail pri Beatrin►, kvazan pri
iu, kin ankoraü vivas.

« Estas kvazatt iri al la malliberejo, (tiris knabo al sia
patrino, tiel, kun la kampgardisto. »

Ili devis transpasi la tombejon : estis la plej mallonga
vojo, kaj Majstro Huyghe eksilentis kaj rigardis toren,
nur grandpene li povis antatleniri. La kampgardisto plimal-
rapidigis sian iradon. « Maljunaj personoj ne scias iri rapide, »
li pensis. Majstro Huyghe eble supozis ko l a kampgardisto
divenis liajn pensojn, • ĉar 1i montris per sia bastono la
altkreskan herbejon, kvazati por senkulpigi sin ĉar li rigardas
teren kaj diris kvazati indiferenta : « Estas strange, ke en la
tombejoj ĉiam kreskas tiom• da :pulvoj. »

— « Jes, » diris hi - kampgardisto, «- mia plej maljuna  frati nn
(levis serĉi nialvojn pur sia okulmalsano ; sed ŝi ne deziris
ilin kolekti en la tombejo ; ŝi kolektis ilin sur la Muelilmonto.»

Sentema animo estos kvazati nristelita. kiam oni sekreto
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observas ĝiajn ilnpresi1j11 kaj klopodas pur kasi ilin al la
aliaj.

« Kaj nun, uli ne forloĝas plu, » diris Majstro' i uvglie
preskat'i ridetante, kiam ili alvenis al la pordo de la malriĉul-
ejo, « nui sufiĉe vojaĝis, kaj ilull mi restados ĉi tie, gis kiaill
nui devos definitive forloĝi, kaj tion mi prokrastos kiel chle
plej longe. »

Tamen 111alluma kaj lnalgaja Rajnis al li la unua vespero
kiun li pasigis en la malriĉulejo, kiam la muitpeza pordego
estis fermita inalantatl li.

VIII.

En la lnalriĉulejo ĉiu baldat'i amis Majstron Huyghe,
li ne estis embarasa, kaj tre servenia, uni diri`. I'ie nun li
ankall sidadis sur la • vasta korto en la sunluin(► ĉe la nuda
muro kun aro da hune vestitaj kriplaj almozuloj  • Ĉirkaü si,
kaj ili atiskultadis lin, kiel iam liaj ekslernantoj. Li ne sentis
plu, kiel antatie, la saman plezuron rakonta(li tiel ; sed li
timis ŝajnu lnalkontenta, se li idadiis ne parolallte, kaj la
bonaj maljunuloj ne ĉesis (lculan(li.

Estas unu el la plej dolĉaj ĝojoj (le l'hejnu) rajte silenti,
kiam oni ne elnas paroli. Tiel li kaj Beatrico estis laboradalutaj
tutan •posttagmiiezon, ne parolante annbatl, kelkfoje ĝis vesper-
iĝis kaj Beatrico (linis : « illi ekbruligos la fajron.. » Kaj ŝi
ekpreparis la vespermanĝon sen respondo de li. Nun li ne plu
rajtis fari tion.

Li sidadis preskaü ĉiam kun la bastono - en la plano, kvazati
vojaĝanto kin nur ripozas moillenton. Alltalle, li ĝill nur prenis,
kiam li eliris ; nune li ĝin preskail neniam plu deliletis. Ob-
jekto, • eĉ nur horloĝo all irbastono, .fariĝas societo pur iu,
kiu - estas tute sola en la mondo.

Kiam li iris dimanĉe al la I)iservo, liaj eksnajbaroj demandis
lin, kiel li fartas. Li diris : « Jes, ili estas hOnvulaj, » —

mi estas bone prizorgata ; -- nenio mankas al mi : ne ne,
mi - ne havas motivon pur plendi, » li aldiris, kiel iu, kiu
timas ke lia nialĝojeco ŝajnus maldankemo.

Li pensis,la kompatinda viro,ke li ne rajtas sin senti nialfeliĉa,
li kiu estas tute sola sur la tero, kiam ekzistas ankurail homoj
kiuj afable alparolas lin, kaj kiam oni donis al li rifuĝejiei por
liaj lastaj tagoj.

Li ne plu ofte clins. « La kuraĝe mankas al li, » dirus
tiuj, kiuj klare vidis. Estis vere : li ne estis lnalsana, taiin m1
estis mortiga io kion li havis : ii sopiradis al sia helnleto, ski
filo kaj Beatrico !

• Estas Inalĝojige, deziregi ion neeblan.
Beatrico estis for, kaj lia dometo estis luita : tion li sciis,

sed Evaristo !... Tion li ne sciis, ĉu tiu ne povos ankorati
reversi : li sin tenadis malespere /e tiu penso.

sen



Li sidadis sola. ĉe la ekstera muro en la korto. Kelkaj
malriĉaj infanoj ludis antan liaj piedoj kaj ne atentis lin. Li
sidadis kaj revadis ; li pensis pri Evaristo, kaj se iam tiu venus,
kiel malĝoja li estus, trovante sian patron en la inalriĉulejo
kaj kiel li dirus al sia fi.]o, ke la Patrino estas mortinta. Li
ne sciis tion, sed larmoj falis de liaj okulharoj sur liajn malgrasajn
manojn, kiujn li tenadis sur sia bastono, kaj ree alia larmo,
kaj la maljunulo ektimis, kiam subite li vidis la Vilaĝestron, kiu
staris antaŭ li, kaj demandis lin, kiel li fartas, kaj ĉu oni ne
estas bonvola por li ?

— « Jes, Sinjoro Vilaĝestro, jes, ĉiuj estas bonvolaj, ĉiuj...,
sed maljuna arbo ne Batas esti forplantata, » li diris.

Ix.

Estis varma antuntago : la sekaj folioj krakis sub la piedoj
en la aleo, la suno briletis dubeilave en la arbosuproj. La
mortsonorilo sonoris, la mortsonorilo por malriĉulo. « Sendube
iu el la analriĉulejo, » oni diris.

Estis Majstro Huyghe.
Kiam ies enterigo estas pagata de la Malriĉulestraro, la

ceremoaaio ne longe datiras : rapide ĉesas la sonorado, same
la kantado, kaj kun la senkolorigitaj flagoj kaj la kupra krucifikso
oni renkonten iras al la mortinto ĝis la ĉirkaŭbararo de la
tombejo.

Majstro Huyghe estis portata de l'Napoleonistoj . Estis
apenaû ankorati sufiĉe cia ili por porti sian eksarmilfraton.
Unuj estis altkreskaj, aliaj malaltkreskaj ; tiuj kurbi ĝintaj mal-
junuloj nur grandpene sukcesis levi de l'tero la longan ĉerkon
de Majstro Huyghe ; la pedelo devis ilin helpi por tio.

Kutime oni ne vidas tiel aĝajn virojn portantajn iun al
la tombo : tio cetere ŝajnis super ilia forto. Ili havis ĉe sia
flago kaj sur sia tamburo krepon, agi plibone, pecon da brunruĝa
tulo, kin anstatanis tion.

Ili disiris silente post la enterigo.
Ili staras ankoraŭ dise (i), tiuj soldatoj de la granda armeo

kiujn maltrafis la pafilego, kiel la forgesitaj spikoj sur gren-
kampo. Ili estas reirintaj, ĉiu en sian naskiĝan vilaĝon por iri
dormi ĉirkaŭ la preĝeja turo, kaj ĉiuj, ĉiuj foriras sen ia riproĉo
al li, kin por sia vana gloro forpelis ilin el la gepatra hejmo.

Kion li dirus, la granda armeestro, se li vidus nun la grandan
araneon ?

Kaj Majstro Huyghe, nun ankaŭ tie ripozadas : li estas
hejme, ĉe Evaristo kaj Beatrico.

Kun la afabla permeso de Fino VIRGINIE LOVELING
esperaetigis

aMAT U S.

(r) 18 74.
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