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Rego Alberto 1
La 23an de Decembro 1909, la belga popolo solelie inaŭ-

guris sian trian reĝon, Alberto I.
ALBER'l'O-LEOPOI.DO, princo de Belgujo, naskiĝis en

Bruselo la 8an de Aprilo 1875 ; li estas la filo de Lia Moŝto
Filipo, grafo de Flandro, frato de la mortinta reĝo Leopoldo II,
kaj de Sia Moŝto la princino Ludovikino de Hohenzollern-
Sigmaringen.

Primo Alberto studadis en la milistista lernejo de
Bruselo, kie li intersekve akiris la diversajn gradojn en la
armeo ; en la jam 1907 li fariĝis leŭtnant-generalo. Li edziĝis
la 2an de Oktobro 1900 kun Sia Moŝto Elizabeto, princino
en Bavarujo ; du princo] kaj unu princino naskiĝis el tiu
edziĝo.

La nova reĝo preparis sin por sia reĝa tasko farante
grandajn vojaĝojn eksterlanden — la lastan jaron li travojaĝis
Kongolandon, nian novan kolonion — , vizitante fabrikejojn,
uzinojn kaj minejojn, kaj interesiĝante pri la grandaj sociaj
problemoj de nia epoko.

Reĝo Alberto kaj lia inda edzino estas tre aniataj en
Belgujo.

« Belga Esperantisto » esprimas al Lia Reĝa Moŝto Alberto
siajn respektplenajn gratulojn kaj siajn plej korajn bondezirojn
por Lia feliĉo, tiu cle Sia Majesta Moŝto la Reĝino kaj de la
tuta reĝa familio. Lia Regado estu longa kaj prospera !

B. E.

La 24an de Decembro la estraro de la Belga Ligo
Esperantista sendis al Reĝo Alberto la jenan telegramon :

« Al Lia Majesta J.VlCWo A lberto I, Reĝo de la Belgoj,
Bruselo.

• 	La Belga Ligo Esperantista respektplene gratulas Vian
Majestan Moŝton, kaj prezentas al Vi siajn plej sincerajn
bondezirojn por Via feliĉo haj la prospereco de Via regalo.

VAN DER .BIEST-ANDELHOF, prezidanto ;
LÉON CHAMPY, sekretario.

Lia Majesta Moŝto respondigis :
« Al Sinjoro Van der Biest, prezidanto de la Belga Ligo

Esperantista.
» La Rego komisias min vin danki sincere pro la sentoj

kin>n vi esprimas al Li je l'nomo de la Belga Ligo Esper-
antista. »

(Tradukajo.)
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Laci gern;ana nlelodío 	 Esperanta teksto de FRANS SWAGERS
Larf;e. — SOLO :
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Por Es- per - an - to.	 Se vi klo - pod - as ki - el ni,
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Kaj' pac - e 	 varb - as 	 Ĉi -ujn por gi, 	 f Jen mi - a

man - o, Sam - i - de - an - o 1 eioj - u ni, trink - u ni

Je 	 vi - a	 san - o 1 1('oj - u ni, trink - n ni 	 Je 	 vi - a
(ntalrapidiganI )

	e.- — 	- - 	—	 =el= r.
san - u ! 	 (oj - u ni , trink - u ni 	 Je vi - a 	 san - o !

2. 	Se l'antatiijup,on 	 En l'estonteco,
Malhclan de la nuna hor' 	 Se fine venkas nia pen',

Per verda stelo 	 Ho, nin kunigos
Pelas vi for, 	 Granda festen'.

Jen mia mano, k. c. 	 Jen !nia mano, k. c.

Ni estas kerno
De l' granda Esperantistuj' ;

Aliku iuj
Venu do tuj 1

Jen mia mano, k. c.

lme- Ĉiuj kantoj, aperintaj en «.Belg» Esperantisto» estas aparte aêst-
eblaj en la Centra Esperantista Belga O ficejo, O. Van Schoor. 20,
Vi►ndelstraat (rue Vondel), Antwerpen (Anvers).

Ĉiu ekzemplero kostas !o centimojn.
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erigar o - ai la, Jaxo 1 9..o9 ,

de Profesoro P. C EIRISTALLER, (Stuttgart).
El Germana Esperantisto, N-ro de Januaro 191o.

La ĉi-jara tutmonda festo de la esperantistoj okazis en
la iom malproksima Barcelono. Tio kaj la politikaj malkviet-
aĵoj, kiuj, malmultan tempon antan la komenco de la kongreso
emociis la ĉefurbon de Esperantujo, Barcelono, estis la motivo,
kial la kongreso estis malpli multnombre vizitata ol la antanaj
(iom pli ol 130o partoprenantoj ; en Dresdeno êeestis pres-
kan 15oo). Ankaf la ĉi-jara kongreso ne sukcesis akiri ian ĉiu
senco la senrezervan landon, kiel la Dresdena kongreso. La
kulpo pri tio apartenas grandparte al la lokaj cirkonstancoj.
Oni nur pripensu la fakton, ke en P3rt Bou, ĉe la hispana
landlimo, estis preskaü sola alirejo, kie centoj da esperantistoj,
malgraü la komplezo de la cl Barcelono alrapidintaj amikoj,
vere spertis la hispanan farinanieron. Tamen neniu povos dubi
nek pri la bona volo de nia katalunaj amikoj nek pri ilia entu-
ziasmo por nia movado. Antaŭ ĉio oni devas latidc citi, ke ili
sukcesis, tiamaniere influi sur la Registaron kaj la Urbestraron,
ke tiuj plimulte ol iam en antanaj kongresoj sin montris favoraj.
Ne nur, ĉar la Revo akceptis la honoran prezidantecon kaj salutis
telegrafe la kongreson, eĉ antan ol oni sendis saluton al li ment,
-- ne nur ĉar la Reĝaj geedzoj fondis por la « Floraj Ludoj »
premion de 250 pesetoj, — sed speciale gojige estas konstati, ke
la hispana registaro sendis oficialajn invitojn al aliaj landestraroj
por sin reprezentigi ĉe la kongreso. Al tiu invito sekvis tri landoj:
Belgujo, Unuigitaj Statoj de Ameriko kaj Norvegujo. (En Kem-
briĝo nur Belgujo, en Dresdeno nur la Unuigitaj Ŝtatoj kaj
J apanujo estis oficiale reprezentitaj).

Kaj post la kongreso la fakto ke la Reĝo de Hispanujo
nomis D-ron Zamenhof Komandoro de l'ordeno de Izabelo la
Katolika, naskis ĝeneralan vojon  en Esperantujo. Cetere la urb-
estraroj, tiel la Barcelona, kiel la Valencia dum la postkongresaj
festoj, ne povis sin montri pli afablaj. Precipe estas denove
citinde la spirito de unueco, kiu regis inter la kunvenintoj kaj
la singardemo de la kongresestroj, kiuj, kiel aperis okaze de
la propono pri la oficiala reprezentaro, nenion volis altrudi al la
Esperantistaro, kio ne jam estas ĝenerale dezirata. Certe, amban
faktojn kelkaj el niaj kontratiuloj provis false interpreti ; ni ne
lasuninhipnotigi per niaj kontraŭuloj! Ili ja nur vivas per la kritiko
kaj trovas ĉiam pli da laboro en sia propra tendaro : jam sep
« Ididoj » ekvidis la lumon de l'mondo, kiujn la ĉefkomandanto en
Idujeto volonte taksas kiel « malsaja » (malsaĝa) kaj pri kiuj li
sciigas, ke, pro la multeco de materialaro, li deziras nur sin okupi
pri la plibonigado de Ido. Unu el siaj kunuloj eĉ deklaras en
la Julia kajero de «Progreso»: Ido bezonas fteriodon de neluŝebleco!

Oni apenati kredas siajn okulojn ! Ni pripensu tiajn Ŝanĝojn,
ni pripensu plie, ke la radianta suno de Icio, ne ankoran, kiel
la Idistoj estis kredintaj, allogas la mondon de la scienculoj
per tainburoj kaj trumpetoj ! Ni pripensu fine, ke neniu el la
iom perfektaj lingvaj sistemoj demetis la armilojn pro Ido,kaj certe
ni plenfide povas kviete datirigi nian laboron, kaj tute ne pensi
pri ia kunago kun tiuj.

Rerigardante unue al GrRMANUJO,ni povas esti tre kontentaj
pri niaj progresoj ; la nombro de la grupoj denove pli ol duobliĝis
duin la pasinta jaro. Je la fino de 1907 = 4o ; 1908 — 83 ; nune
212. Car Britujo kaj Usono ne aiikorati atingas la nombron
200, Germanujo alvenas ĵus post r'rancujo.

La IVa Germana Esperantista Kongreso, kiu kun-
sidis en Gotha (21-23 Majo), estis . tiele grava por nia movado
en Germanujo pro la fakto, ke, konforme al grandiĝantaj
proporcioj, pli laticela aranĝo de la Ligo estas kreita. Ĝi
alprenis la nomon Germana Esperantista Asocio. La estraro
de la Asocio konsistas el D-ro Mybs (Altono), D-ro Moebusz
(Liibeko) kaj D-ro Kandt (Brombergo).

La lasta estras la asocian oficejon. La 17 anoj de la  •

komitato dividas inter si la diversajn laborajn fakojn (Rilatoj
kun la eksterlando, vortaro kaj gramatiko, financoj k. c. ). La
propaganda kapitalo de Gotha estas uzata por propagandaj
artikoloj en ĵurnaloj, por jarlibro kaj kantaro sen notoj.

Interne de la Asocio naskikis diversaj Regionaj ligoj ; unue
la Orientgermana, poste, la plej grava, la Saksa, sub la
direktado de D-ro Schramm, plie la Okcidentgerinana kaj la
Bavara. En Virtembergo, kie nuntempe nur ekzistas tri
grupoj kaj kelkaj « izolituloj » okazis diversaj kunvenoj inter
ili. Precipe vigla sin montras la Bavara ligo, kiu akceptos
en Aïigsburgo, je la Pentekosto,la kvinan Gerivanan Kongreson :
i q lokaj grupoj naskiĝis dum la mallonga tempo de ĝia ekzistado
kaj multnombraj influaj personoj en Angsburgo ne nur apogas,
K^d lernas Esperanton.

I.a fortike kreskinta Berlina grupo disiĝis en diversajn
Iiranceojn, kiuj, sub la nomo «Es1eranla Gruj5aro Berlina » havas
`ian unuecon. La 5 csperantistaj societoj en Leipzigo starigis urban
ligon, saine la Dresdenaj grupoj. La en tiu lasta urbo ekzist-
anta Saksa Esperanta Instituto tre bone prosperas : krom
la ordinaraj kursoj oni organizis tie du specialajn por instruistoj.
I )um la monato Januaro oni malfermos trian, por prizorgi la
jam senteblan mankon de diplomitaj profesoroj.

La amban propagandaj oficejoj en Berlino kaj Aügsburgo
provizas la grupojn per flugfolioj, en ses diversaj numeroj.
La Centra komercejo por Esperantujo de Joh. Hevn en Leipzigo
kiu dum la Barcelona kongreso organizis riĉan esperantan ekspo-
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zicion, estas sur la bona vojo por fariĝi  - centra oficejo por
ĉiuspecaj esperantaĵoj.

KOMERCO KAJ INDUSTRIO

En Dresdeno 16o komercaj firmoj korespondas esperante ; en
Brombergo diversaj firmoj, speciale la Bavara Komerca Banko,
finance favoras la movadon. Inter la komercaj kataiogoj,
kiuj estas haveblaj en la Saksa Esperanta Oficejo (kontratt
repago de la potelspezoj) estas ĉefe citinda la riĉe ilustrita
katalogo de la «Hüttigsche Aktiengesellschaft» (Dresdeno) pri
fotografaj komercaĵoj. En Berlino oni starigis la « Tulmonda
Esperanta AnonceksJedo » por la impreso de anoncoj en esper-
antajn ĵurnalojn kaj nacilingvajn publikaĵojn. - - En Usono estas
eldonata, parte en Esperanto, « The Export Esperanli'st ». La
komerca ĉambro en Washington, esprimis al la amerika kongreso
en Chatitaŭqua la deziron, ke la internacia kongreso de 1910

okazu en ĝia urbo, kaj promesis ageman apogon. En Varsovio
la tieaj esperantistoj starigis komercan sekcion. -- En Parizo
oni enkondukis Esperanton en la oficejon por sciigoj kaj tradukoj
por eksterlandaj komercistoj.

La estraro de la ekspozicio de higieno en Bolonio (Italujo)
uzis Esperaiton por siaj eksterlandaj rilatoj. Okaze de enketo
inter la hispanaj komercaj ĉambroj unu respondis per Esperanto,
ses sin montris favoraj pri la afero kaj du volonte deklaris apogi
la movadon .

(Dalirigota)

Pri la defendo de la Iingvoj de
malgrandaj nacioj

Ho montru ni al la homan',
Atidifu la proklaino,
Ke la rasar' kaj kredaĵar'
Kunikas, sed fari l'devenar'
Ame»tc rnenrorada.>
Lê kiel la - riveretar'
La .Ŝargon (i) en/luadas.

THIOMAS DAVIS (2)

Jen venis kaj forpasis la kvina kongreso, sed la Ligo
inter la malgrandaj nacioj por la konservado -de la gepatraj
lingvoj ne estas ankorati starigita. Pro la bedaïirinclaj ol:az-

(i) La ĉefa rivero de Irlando.
(2) Irlanda poeto. La tradukajo estas de F-ino Deans, cl Edimburgo.
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intaĵoj kiuj . malkvietigis Barcelonon la lastan someron, la Ka-
talutioj opiniis, ke pli prudente estos ne okazigi kunvenon pri
tin celo en sia ĉefurbo dum la kongresa semajno. Do, laŭ
ilia konsilo (kaj ili plej bone el ĉiuj konas la staton de sia
hejmlando), kunveno ne okazis. Sed mi kojas pro diversaj
leteroj, kiujn mi ricevis, kaj kiuj sciigis min ke kvankam
prokrastita, la starigo de nia ligo ne estas forgcsita.

I.a celo de la Esperantismo estas fratigi la tutan homaron.
D-ro Zamenhof neniam intencis fratigi nur la popolojn de la
—. tiel nomataj — grandaj nacioj, kaj neniu povas pretendi ke
ni, anoj de la malgrandaj nacioj, devas esti la cluonfratoj de la
homaro.

Por ke tio ne okazu, ni devas resti fidelaj al ni mem,
antaŭ ĉio al niaj propraj gepatraj lingvoj. Sen lingvo, sen
lando ! Flonoru ni tiun amatan idiomon, en kiu niaj poetoj
kantadis, niaj antikvaj saĝuloj pensadis.

Idoj de la malvastaj landoj, estu fidelaj al vi mem ! Ne
estu imitemaj simiuloj, sed homoj ! La vastlimaj nacioj ofte
donas al vi siajn malvirtojn, noinante ilin « la civilizacio ».
Facile estas imiti iliajn malvirtojn, sed vi ne sukcesos imiti
iliajn virtojn, ne forlasante viajn proprajn. Nacio povas
fariĝi granda nur per memstareco, per fideleco al si mem.

Oni ne pensu ke nacioj kun vastaj limoj estas tial grandaj !
Oni tro ofte konfuzas la vastecon, la fortecon, kun la vera
grandeco.

Multaj hontoj ĉiam salutadas la heroecon de Napo-
leono I, forgesante la heroecon de la nacioj kiuj vane, sed
plej kuraĝe, plej brave, lin kontratibataladis, kaj nuntempe
ankorati, la pilgrimantoj amasikas ĉirkati lia tombo, preter -

pasante la sanktejon de la saĝulo kaj de la sanktulo.
Kiamaniere oni devas taksi la grandecon de iu nacio ?

Sajnas al mi, ' latl kia influo sur la hoiiraron.La popolo kiu
instruas, kiu riĉigas, kiu plibonigas la homaron, — jen granda
popolo.

Kaj cl tiu vidpunkto, en kiuj landoj -- ĉu vastaj, ĉu
malvastaj — oni trovas-la veran graudecon La historio tre ofte
citas la malgrandajn naciojn kiel bonfarantojn, kiel plibonig-
antojn de la homaro. Ĉu ĝi sammaniere parolas pri la vastlimaj
nacioj ? Atí ĉu ĝi intence silentas ?

Ĉe la anoj de la malgrandaj nacioj oni kenerale konstatas
profundan patriotisinon, Ĉar Ĉiu scias ke la Ŝtato dependas
de li, kaj pli intime sentas sian devon al la patrujo. Efektive
kiaj Ŝtatoj naskis la modelojn, la ekzemplojn al Ja patriotoj
de ĉiu lando ? La malvastaj ! Jen Leonidas en Sparto, Kosciusko
en Polujo, Wallace en Skotujo, Artevelde en Flandro, Brutus
en la tiam eta Romo. Kiu en Iberujo bataladis duii centjaroj
por forpeli la fremdajn Maŭroju kaj liberigi la grandan nun-
tempan Hispanujon ? Simple tute sensignifa ŝtateto. Kaj en la

Tiun la afabla permeso de l'aiitoro
AMATUS

esperantigis.



lastaj tempoj la braveco de la Su(i-Afrikaj respublikoj Trans-
valujo kaj Orankostato elstaros Eiel celindaĵo, kiel imitindaĵo al
la patriotoj de la cstontaj tempoj.

Pripensu ni aliajn temojn.
Ni unue rigardu la antikvan Grekujoli. .Ateno estis la

universitato de Romo kaj de la tuta tiama mondo. Je tiu tempo
Grekujo estis venkita de la araneo de la ĉiupova homo, sed
pri la ecoj de la animo — la plej nobla parto de l'homo — la
venkinto estis feliêa sidadi ĉe la piedoj de la venkito por
entrinki la vortojn de sako kiuj ekfalis de liaj lipoj. Rilate
al la artoj, la iilozofio, la leĝoscienco, la literaturo, al kiu
vasta imperio çuldas la homaro tiom, kiujn al la Illalvasta
Grekujo ? Ridinda estas la demando.

La plej falsaj artajoj de la Renesanca 1:)eriodo naskikis en
la italaj ŝtatetoj, en la Venezio de la doĝoj, en la fojno
de la pagoj, en la Florenco de la familio Medicis. Genovo lulis
en .Kristoforo Kolombo.. la destinon de la nova mondo...

Rememori la pasintajn .tempojn ege plaĉas al mi kaj certe
estas utile tion fari.La pasinteco enhavas la estontecon. Mia koro
fiere tremadas rememorante la heroojn, la respektindaj i praavojll
kiuj vivadis en la humilaj domoj de la amataj regionoj kiuj
karesas mian fantazion. Mi volonte kredas ke, sub tiuj respekt-
egindaj tegmentoj regis pasia amo al la patrujo, ne pro la
donajoj kiujn ĝi kuigis, sed. pro ĝi mem, - - pro ĝiaj
montoj kaj valoj, riveretoj kaj kampoj, arbaroj kaj herbejoj,
kiaj erikejoj kaj lagoj, kaj speciale rilate al mia irlanda patrujo,
pro ĝia grandioza sed larma historio, pro ĝia longa nokto de
malĝojo, el kin,malgraŭ multaj lnalhelpaĵoj,ĝi nuntempe penadas
cliri....

Certe la nunaj malvastaj Statoj nek naskos grandajn heroojn,
nek faros grandegaĵojn. Sed, se ili konservados sian original-
econ, ili faros multan boron, ili plenumos sian devon al la
patrujo.

Geamikoj, ni staras sur la sojlo de nova mondo kaj la
nuna emo estas forjeti Ĉian malnovon. Ni ne sekvu blinde la
detrueman movadon, ni ne forjetu la uiultekostajli trezorojn,
kiujn lasis al ni niaj praavoj. Inter tiuj, la plej kara estas nia
lingvo, la natura esprimo de niaj pensoj, de niaj sentoj, de
niaj preĝoj. PATRICK PARKER.

3 L Ô0 LA BELA

La stacidomo
Por la turistoj el la tuta mondo nenia urbo estas tiel

ĉarmoplcna, tiel interesa kiel la antikva ĉefurbo de 1'Okci-
(lerlta Flandro.

(mia historio estas simila al tiu (ie riĉa kaj bela virgulino
kiu, post jaroj da feliĉa kaj luksega vivado, estas subite kruele
forlasita de siaj amikoj, kaj kiu pro doloro svenis. Post kelka
tempo la amikoj revenas kaj tiam la ĉarma virgulino, tro bela
por morti, revekiĝas el sia svenado kaj, iom post iom, revivas
dolĉa kaj feliêa.

Je la Mezepoko (de la XIa ĝis la XVa jarcento) Bruĝo
estis unu el la plej grandaj centroj (le komerco, dank' al
sia belega natura marhaveno. Oni povas ankati konsideri
la antikvan Bruon kiel la patrujon de la plej famaj, la plej
gloraj kaj ĉiekonataj artistoj, kies pentrajoj kaj aliaj artajoj
nuntempe ankorati ornamas la urbon.

_ likati (le tiu tempo de riĉeco datumiĝas la malnovaj mo-
ilum€ntoj,kiujn (lu vizitanto admiras kie', geniajn artajl)jn kaj
respektas kiel sanktejojn.

La Lago cle Aiiio (Minnewater)
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Ĉirkau la mezo de 1' X.Va jarcento la bela Brua haveno
plensabliĝis kaj tiu terura malfeliĉo forigis el Bruĝo la gloron
kaj la lukson. Efektive, la granda komerco, la vivo de la
urbo,ne estis plu ebla kaj post kelkaj jaroj la prospereco de Bruĝo
estis foririnta al Antverpeno, kies haveno, je tiu tempo, rapidege
kreskadis.

De tian la pentrinda Venezio de nordo C) svenis. Dum
sia feliĉa tempo, Bruĝo enhavis i;o,000 loĝantojn ; tiu nombro
nuntempe nur atingas 60.000.

Kapelo de Ia S-ta Sango

Gis la rimarkinda jaro 1907, dum kiu la Bruĝa 1)01)010
inatiguris sian noyau - havenon, la iam tiel. lama urbo dormetis
dolĉe kaj vivetis nur pro la meinoraĵoj, pro la famo de siaj
prapatroj, pro la gloraj epopeoj, kiujn ĝi iam travivis.

Nur la luksaj monumentoj atestis pri riéeco foriĝinta kaj
la restaĵoj de la vastegaj fortikajoj pruvis ĝian iaman potencon...

Matene kaj vespere, dian la multaj sonoriloj el la turoj
aŭdigis siajn sonojn, estis kvazaü tiom da plendoj. tiom (la
preĝoj pri savo.

(0) Venezio de /'Nordo : poeta nomo, donita al 13ruĝo pro  la multaj
kanaloj kiuj trafluas tiun urbon kaj similigas ĝin al Venczi .
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Flanka fasado de la hospitalo S-ta Johano
un la savinto de titi bela urbo estas alveninta : estas

la nova niarhaveno kiun la Bruĝanoj kun nedirebla entuziasmo
kaj belegaj festoj inatiguris dum la jaro 1907. De tiam, post
longa dormado,Bruĝo ekvekiĝas !... Gi kuraĝe reiras al la gloro !..
En la sennombraj turoj, ne aüdiĝas plu plendaj sonoj, sed
gajaj sonorilbatoj kiuj resonas kiel birdkantoj ; la riĉegaj mo-
numentoj ĉesis sian funebron kaj staras fiere tiel  kiel antaŭe ! ...
La Brua popolo kun fido rigardas la estontecon kaj laboras
fervore al la gloro de siaj idoj.

La frontonoj de la kvartalo « liet Vrije. » (Le Franc).

La Venezio de l' Nordo estas despli certa  pri sia plena
reviviĝo, ĉar nuntempe la rilatoj inter la diversaj nacioj iĝas
pli kaj pli facilaj.

Povu nia kara lingvo Esperanto kunhelpi al la prosperado
de Bruĝo la Bela, konigante ĝin tra la tuta mondo, altirante
al ĝi multnombrajn vizitantojn kaj faciligante ĝiajn interkoniu-
nikojn kun ĉiuj popoloj !

Ho dolĉa revo ! ... Ho bela espero ! ...
Gi efektiviĝu baldaŭ ! 	 B11u1HA LEDLNE .
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regado de Jaime I (XIIIa jarcento), ĝia konstruado daŭris
ĝis 16oz.

La ĉefa  fasado estas konstruita laŭ la gotika stilo ; en la
horejo troviĝas artplene skulptitaj staloj, kaj en la reĝa kapelo
sarkofago de la reĝo Jainie II en nigra marmoro : oni povas
vidi la mumiĝintan korpon.

Sur la Placa de Cort oni vidas la li rbdomon (Casa consis-
torial), tre belan konstruaĵon laŭ Renesanca stilo kun riĉe
skulptitaj kornicoj. Interne troviĝas pentraĵoj, inter kiuj unu de
nia samlandano Ant. Van Dijck kaj portretoj de reĝoj kaj
eminontuloj.

Malproksime de la Casa consistorial troviĝas la vizitinda
monahejo de S-ta Francisko, kiu enhavas la tombon de la
feliĉega Ramon Lull.

En tiu monahejo mi konatiĝis kun Frato Bartolomeo,
tre afabla kaj lerta samideano.

Frumatene alveninte en Palma post dekhora marvojaĝo, mi
estis vidinta sur la kajo domon kun granda ŝildo, sur kiu
estis grandlitere pentrita Palma Esperantista Grupo. Unu
el miaj kunvojaĝantoj iris tien kaj interparolis tic kun S-ro
Gabri el Alomar y Ferragut, S. D. de U. E. A. Tiu afabla
samideano gvidis la esperantistan karavanon tra sia bela
urbo je la sekvanta tago ; al lia servemeco uzi ŝuldas tre
interesajn sciigojn pri la urbo kaj la insulo.

S-ro Alomar y Ferragut kondukis nin al la esperantista
oficejo, lokita en la teretaĝo de la Komerca Ĉambro, en unu
el la plej belaj stratoj de la urbo. Tio atestas pri la graveco de
Esperanto en Palma. (La fino en la venonta numero.)

LA BALARAJ INSULOJ
Palma de Majorko

Troviĝaiite ekster la kutime uzata marvetura linio, la
Baleara insularo estas, bedaŭrinde, ne sufiĉe konata (le la turistoj.

Tamen, de kelka tempo, precipe de kiam la Impe-
riestro de Germanujo ĵetigis la ankron en la haveno de Mahon,
la Balearaj insuloj pli kaj pli tiras al si la atenton de la
vojaĝantoj.

Post ? la Barcelona kongreso mi marveturis al la insulo
Majorko, :ide mi vizitis la ĉefurbon Palma kaj ĝian ĉirkaŭajon.
Tiu ekskurso havigis al mi grandan ĝuadon kaj mi ne povas
kontraŭstari la deziron ĝin priskribi por la legantoj de « Belga

Esperantisto ».
Inter la Balearaj insuloj Majorko estas la plej bela kaj la

plej granda. Jen dolĉe lulata (le la bluaj ondoj de la ĉirkaŭ-
anta maro, jen skurĝata de la furiozaj akvoj sublovataj de la
uragano, ĝia beleco estas impresiga kaj originala. Gi estas,
diras George Sand, unu el la plej ravaj regionoj de l'mondo.

Kiam la ŝipo proksimiĝas la insulon, oni guas tre impon-
antan aspekton. La rava vidaĵo sur la marbordo estas  super-
regata de la montaro de la Iiurguesa ; antaŭ si• oni rimarkas
la blankajn domojn de Palma, ĉirkatiitajn per r,::inparoj ;
dekstre oni vidas la kastelon B'ellver kaj la koketajn vilaĝojn
Terreno kaj Porto-Pi.

PALMA estas la sidejo (le la proviucestraro kaj de la
ĝenerala kapitanaro. Nuntempe ĝi enhavas 65.000 loĝantojn.
La plej bela epoko de ĝia historio estas la regado de la Maŭroj,
kiuj riĉigis la urbon per belegaj montnentoj, kronitaj per
minaretoj.. Gia plej bela promenejo estas la I'aseo de l' Borno,
iama lito (le la Riero (rivereto). 'Tre vizitindaj stratoj estas
la Ranibla, vasta aleo, borderita per ombroriĉaj arboj, la
Calle .41/ ruet, la Calle Union, la Calle C.'onstilucion kaj aliaj
kun pli inôderna aspekto, belaj magazenoj kaj kafejoj. Citij
stratoj alradias al la placo de la Teatro, meze de la urbo. La
malnovaj stratoj estas mallarĝaj, turni ĝantaj kaj ŝtupare
pavimi taj

Rimarkinda estas la Lonja, granda. konstruaĵo, kiun de
malproksime el la maro oni ekvidas. Ĝi estas konstruita laŭ
la gotika stilo (1426 ĝis 1442) kaj estas defendata de kvar
turoj, ĉirkatiitaj de balustraro. La Lonja estas la iama komerca
Borso, aune alitormigita en provinca muzeo. Malantaŭ ĝ
ctendiĝas bela ĝardeno kun teraso, kiu kondukas al la supro
de l' monuinento ; de tic oni havas aclmirindan vidaĵon.

Proksime de la Lonja troviĝas la Katedralo. Gi estas
konstruita sur la ruinoj de araba moskeo.. Komencita duin     

ESPERANTO FACILA   

Pri Deziroj
Hodiati matene la poStisto ĵetis paketon en mian leter-

kesteton. Ho ! mi pensis, kio estas ? Cu tio estas ankoraŭ
novjara donaco I), alvenanta iom malfrue ?

Scivole 2) kaj singarde 3) mi malfermis la paketon. Gi
enhavis aron da leteroj. Mi jam legis : « Mi deziras ke la novjaro
ne metu tiajn suferigajn kaloji• 4) sur miajn piedojn. — Mi
deziras... » Preskaŭ ĉiu letero komencis per tiuj vortoj : mi
deziras.

Mi konfesas, ke ankaŭ mi timas la kalojn, sed mi ankaŭ
konfesas, ke mi neniel komprenis la signifon de tiu stranga
senditajo.

Ho ! jeii speciala letero por mi !           

à        
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Mi legis
« Mia kara Skaldo,

» Kune kun la jena letero mi sendas al vi 'oron da ekzercoj
skribitaj de la gelernantoj de nia Iksurba Esperantista.Grupo.  En
unu el miaj lastaj lecionoj mi klarigis al ili la uzadon de la verba
formo kun la finiko ri, ait ordona .modo 5). Je la okazo de la
nova jaro, mi petis aliajn gelernantojn skribi al mi ekzerce tri
dezirojn, kiuj rilatos ĉu al Esperanto, ĉu al ilia persona,. ĉu 6)
al la socia vivo. Por ke ili povu tute libere esprimi tiujn
dezirojn, eĉ tiujn el la fundo 7) de sia koro, mi konsilis, ke
ili neniel komigu siajn nomojn.

» Mia kurso enhavas 33 lernantojn, i8 inajn kaj virajn ;
28 el ili plenumis la deziron pri deziroj de sia profesoro, kiu
do ricevis 28 x 3=8:I dezirojn.

» Mi jam korcktis la ekzercojn, antaŭ   la lernantaro ; ni inter-
diskutis pri la esprimitaj deziroj, ĉiam nescianto la nomojn de
la skribintoj.

» Nu 8), miaj dezirintaj geiernantoj deziras relegi la pensojn
Unu de la alia en via Esperanto facila, tiu speciala fako por
novuloj. Ĉu tiu ilia lasta deziro estas efektigebla 9)

» .Dankon antaŭe kaj koran saluton de
D-ro Stefano LUPTRAGTER,

Profesoro de la Grupo Esperantista de Iksurbo.»

Post tiu legado helikis en mia cerbo.
Jes, mia kara Profesoro, vi estis prava, kiam vi supozis

trovi lokon tie ĉi. Sed ni ne kalkulu sen... la direktoro de la
revuo, kiu feliĉe estas ĉiam superŝutata io) per artikoloj kaj
tial ŝpareme liniigas II) mian faketon.

Mi do legis la 84 Iksurbanajn dezirojn. El tiuj ĉi prok-
simume la'tri kvaronoj intersimilas, celante ĉiuj la akiron de
mono, de amo, de felic"o, — nenion pli. Mi ne citos ilin, ĉar
ili estas tro kenerale esprinritaj.

Mi jam raportis pri. la dezirinto, kiu malamas kalojn. La
restantaj deziroj estas specialaj, se ne originalaj ; ili povas esti
ordigataj jene, lail la 3 specoj diiinitaj de  . D.ro Luptragter.

(La rimarkoj inter kranipetoj estas miaj j.

Deziroj ,iri Esperanto

— Mi deziras esti kapabla doni ĉiujare 10.000 Sin. al nia Iks-.-
urba Esperantista Grupo, ne naskante monbezonon ĉe  mi mem.
(Skaldo sammaniere promesas doni miljonon al la Liga kaso.)

- Mi deziras, ke la S-ro D-ro Profesoro de la Iksurba
Grupo ire rigardu, dum .sia instruado, ĉi.aln la saman blondul -

inón. - (Sinjoro Stefano, ne forgesu, ke vi estas edzikinta !)
Mi deziras, ke la laadestraroj. ekuzu. Esperanton en siaj

internaciaj rilatoj. Estas hontinde, ke, en ĉiu lando,  simplaj
burkoj devas doni al siaj estroj ékzemplon pri antatI 11iraclo
kaj homameco !

—
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— Por fari grandan paŝon al la tutnronda paco, oni devus,
laf.I mia opinio, instrui pri Esperanto la oficirojn de ĉiu  milit-
istaro ; ili ja havas multe da libertempo. (La skribinto certe
ne estas oficiro 1)

— La ĉarma regino de Rumanujo, Karmen Silva, estas
bona esperantistino kaj protektantino de la tiea Esperantista
Ligo. Mi esprimas la deziron ke nia progresema nova belga
re,:;o Alberto ankati konati u kun Esperanto. kaj iku la pro -

tektanto de la Belga Ligo Esperantista. (Bonega deziro ! Mi
intencas enkadrigi gin blukrajone kaj sendi gin al Lia Majesta
Moŝto.)

— Mi deziras, ke la Esperantistoj interesu sin pli al grand-
aj sciencaj entreprenoj : in samideanaro iros vaporŝipon kaj
iru enpiki la verdan flagon, sur la nordan poluson ; per tia
grandega reklamo, kiomege la tuta homaro interesus sin pri
Esperanto ! (Jes, certe, kaj... la dezirinto donos la monon kaj
montros la vojon, ĉu ne ' )

Deziroj pri la Persona Vivo

— Mi deziras, ke mia riĉa onklino havu ĉiujn miajn ŝuld-
ojn kaj mi ĉiun ŝian monon : tiel mi estos la plej feliĉa homo
sur la tero. (Sendube la skribinto estas studento.)

-- Mi deziras esti tiom feliĉa ko mi neniam, neniun, nenie,
neniel, nenial devu deziri (Tutsimpla afero ! Por koni tiun per -
fel:tecon, ke la dezirinto iku Idisto !).

— Mi deziras, ke miaj du filoj staru po unu ŝtnpeto 12)
pli alte ol mi sur la socia ŝtupetaro.

- Mi, deziras renkonti fraŭlinon, kiu povas bone prepari
la faman Majonesan saŭcon. (Ho, kniristinoj ! lernu Esperanton,
por legi tion.)

— Mi deziras, ke mia edzo revenu pli frue de. la Esperant-
istaj kinivenoj .

-- Mi estas fraŭli.no riĉega kaj belega, sed tre ŝanĝiĝeina
(kiel ĉiuj !) : tial mi dezirus trovi edzon «bonite pâte » (bonan
p.astajon) kiun mi provos aliigi morale, kaj, se eble, eĉ fizike,
laŭ la bezono cle mia ŝanĝik-emo. (Malofta birdino serĉas maloft-
an .birdon . )

Deziroj pri . la Socia Vivo

— Mi deziras, ke mia najbarino ne ludu plu sur la forte -

piano. (Si ne povas tamen ludi trombonon !)
— Mi deziras, ke . ĉiu homo igu ĉiirtage minimume unu

Domon feliĉa.
-- ili deziras, ke la Landestraro deprenu duonon de ĉiu

heredaĵo 13), por helpi la malriĉuloĵrn.
— Mi deziras, ke oni elpensu kaj fabriku vitrojn, per

kibj, tiél kiel per X-radioj; oni povu rigardi tra muroj kaj
'?estaĵoj. (La skribinto de tial deziro ne volas aĉeti katon en
sako !)
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— Mi deziras, ke mi, jam en la venonta jaro, povu flugi
de Bruselo al Parizo per iu regula aeripa servado.

— Mi deziras, ke la virinoj prŭmenu sen ĉapeloj : ĉar ili
ĉiuj havas nuntempe multajn belajn harojn. (Ho...jes !)

— Mi deziras, ke estonte fraülinoj povu proponi fianĉikon
kaj edziĝon. (Prave ! sed kiu deziras tion ?)

— Tial ke neniu serioze laboras la unuan tagon post iu
libertempo, mi deziras ke oni ĉiam aldonu tiun tagon al la liber_
tempo.

— Mi deziregas ke, por propagandi pli rapide Esperanton,
la leĝo permesu al ĉiu Esperantisto edziĝi kiel en Turklando,
t. e. kun tiom da virinoj kiom li volas. (Estas klare videble,
ke tiu dezirinto ĝis nun eĉ ne unufoje edziĝis !)

SKAI.Do.

Klarigoj : t) donaco : geschenk, cadeau. — 2) scivole : nieuwsgierig,

curieux.— 3) singarde : voorzichtig, prudemment. — 4) kaloj : eksteroegen,
cors aux pieds. — 5) ordona modo : gebiedende -bijvoegende wijze, impératif
—subjonctif. — 6) èu... èu : hetzij, soit.— 7) funclo : bodem, fond. — 8) nu :
welnu, eh bien. — 9) cfektigebla : verwezenlijkbaar, réalisable. — Io) super-
uti : overschudden. inonder.-- II) limigi : beperken, limiter. — 12)) gtupcto :

sport, échelon. — 13) heredajo : erfenis. héritage.

wca

RAKONTETO PRI LEOPOLDO I
Antaii ol la luksemburga fervojo ekzistis, nia unua reĝo,

kialo li aliris sian kastelon en Ardenlando, forlasis la vagonaron
en la stacidomo de Floreffes (je dek kilometroj de Namur)
kaj datirigis sian veturadon per vojaĝa berliilo.

Foje, pro ia ajn kaŭzo, li estis devigata halti en la vilaĝo
Burnot apud la Mozo. La vilaĝestro, Sinjoro B , aildinte, ke
la reĝo staras sur la vojo, alkuris kaj respékte petis, ke Lia
Mo§to eniru lian domon. Tion volonte akceptis ila reĝo. Lai)
la gastema maniero de niaj landanoj, S-ro B prezentis al
sia reĝa gasto botelon da vino. Leopoldo senceremonie akceptis
kaj, ĉar li estis delikata kompetentulo, li plezure gustumis
la bonegan vinon de la vilaĝestro. Kiel oni scias, la burgonjaj
vinoj de la Mozaj bordoj ĝuas merititan falon.

La reko, kiam li estis reenironta sian veturilon, afable
dankis sian gastiganton kaj diris : « Sinjoro vilaĝestro, niaj
reĝaj keloj ne enhavas vinon tiel bonan kiel la via ».

— Ho ! Via Majesta Moto, respondis S-ro B.... mi havas
ankoraŭ pli bonan !

— Ho, ho ! diris la reĝo ridetante, vi eble konservas ĝin
por pli bona okazo

- Efektive, respondis la sprita vilaĝano, ĉar mi esperas
ke Via Majesta Moŝto, je sia reiro, faros al lui la grandan
honoron halti tie ĉi, por gustumi. ĝin.
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La reko tt tkore ekridis kaj promesis, ke li ne forgesos la
aferon.

Gis la lasta jaro, oni relig ie konservis en la familio de
la maljuna vilaĝestro la kalikon kaj la teleron, kiujn Leopoldo I
uzis. La filo de S-ro B.... estis ankati vilaĝestro de Burnot-
Profondeville ; li mortis antaii kelkaj monatoj. Ĉar li havis nur
malproksimajn parencojn, oni publike vendis lian meblaroil.
La du inemorajoj de la reĝa  vizito -- la kaliko kun la telero —
estas akiritaj - de oficiro de la belga lnilitistaro , S-ro I -)e Q....
kiu ilin pagis sesdek frankojn.

PLANTAN°.

XVilfeç

Spr ta f o7
Kontenteco. -- Cu mi povas scii  la iilotivon de via ega

kontenteco ?
— Certe. Hodiaii matene mi plenumis tri bonajoji-i.
— Mi atiskultas.
— Jen. Trairante la Verdan Placon, mi vidis plorantan

virinon. Mi demandis al ŝi kial ŝi estas tiel malĝoja. Si res-
pondis ke Ĉi ne havas unu frankon por aĉeti kuracilojn por
sia malsana infano. Mi eligis el mia poŝo la solan kvinfrankan
moneron kiun mi posedis kaj donis ĝin al Si. La virino laste
dankis min kaj revenis al mi kelkajn minutojn poste, por
redoni la troan monon.

— Kaj nun, la du aliajn b011ajojil ?
--- Estas ĉio.
— Kiel ?
— Ho ! Mi sekigis la larmojn de la nlall'eliĉa patrino, — mi

savis la vivon cle ŝia infano, kaj mi ricevis kvar bonajn frank-
ojIl anstataü unu malbonan kvinfrankan moneron, kiun mi ne
estus kuraĝinta fordoni.

La motivo. — Kial vi Diinance ĉiam prolileiiis, sola, sen
via edzino

— Car estas la tago de la Sinjoro.

Liaj haroj . - S-ino Snobs ĉialu Mortas medalionou,
enhavantan harl>uklon de Ĉia edzo. Sed tiu lasta, inaljuniĝante,
farigis tute senhara.

— Ve, li ĝemis. Mi ja havas ankorati kelkajn harojn, sed...
estas mia edzino kiu portas ilin.
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PR O BLE M OJ(I)

Kvadrata divena3o — I. — Belaj - . eĝon -- Aveno
— Oliva — Numer.

Aranĝu kvadrate tiujn ĉi vortojn tiamaniere, ke, se vi a-
krostiko legos la unuajn kaj la lastajn literojn, vi ricevos alian
Sinceran kaj tre koran bondeziron.

2. — Vortoj kvadrate metitaj,kun unuforma j oblikv-
aj literoj :

Ion forlasi el pagota sumo (radiko) — Ekleziulo — Frapon
Organa malfortiĝo (radiko) — Mallongiĝo de Antonio.
(Figuro)	 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6
3 4 5 6 7
4 5 6 7 8
5 6 7 8 9

3. - Metagrama Ĉeno.
Ĉe ĉiuj vortoj, oni  . devas ŝanĝi nur unu ajn literon, por

havi la sekvantan vorton. Ekz. nomo — ringo — ripo — lipo  —

lito —k.t.p.)
Por mire multobligi la minutojn, trovu la vortojn signif-

an tajn :
z. Sesdek minutoj — 2. Sur la kapo — 3. Publika vendejo —

4. Spico — 5. Primitiva batalilo — 6. 1440 minutoj — 7. Spaco da
akvo — S. Samideanaro — 9. Antikva minikilo — io. Anima

sento — u i. Spacego da akvo —12. ordinare 525600 minutoj.

Eratumo. — En la dua problemo de Decembro, oni
entre forlasis la du silabojn : ig — of. Aldonu ilin al la 21

donita] silaboj.	 PLANTANO.

(t) Oni sendu la solvojn al S-ro Fran3 Sehoo fs, sekretario de la

redakcio, 49, Kleine Beerst.raat, :lntwe:rpen. (49, rue de la Petite Ourse,

Anvers.)
Prefere skribitajn sur poŝta  karto.
En la lasta num^^.r: de la za jarkolekto estos publikigataj la nomoj de

la solvintoj. Belaj premioj estos aljurataj.
Oni povas respondi psetldonime.

ANTVERPENO. — Kiel gojiga fakto estas citinde, ke la publika urba
biblioteko a(•ctis tridekon da esperantistaj  lihroj kaj abonis diversajn esper-
antistajn gazetojn.

Post nelonge la listo de ili ankorati pligrandiĝos.
(;is nun la libroj ne ankoraŭ estas haveblaj  ; ili devas esti binditaj kaj

enskribitaj en la katalogo, kies novan eldonon oni nuntempe preparas.
Nia revuo sciigos kiam ili estos je la dispono de la legantoj.
BOOM. — Ke Esperanto fariĝis simpatia en la publika vivado, montrigis

antaŭ nelonge en Boom. La ch tien famkonata gimnastika societo « Turn-
kring I3oom a organizis, meze de multnou)bra ĉecstantarola 23an de Januaro
tre sukccsinta festo. (':iuj numeroj de la programo estis varmc aplaŭdataj,
sed la aklamoj farikis reala entuziasmo kiam fine, en la mallumo,  aperis
piramide formita, la apoteozo de Esperanto, prezentanta Esperanton,
kunigantan frato diversajn simbolojn, kiel la Rukan Krucon, la reciprokan
kunhelpon, la gimnastikon, k. c. Super la grupo altiĝis nia verda stelo kaj
viglaj Voĉoj kantis bore fiandran cirkonstancan l►in)non, kies rekarito estis:
« Ni havas nur unu celadon, firmigi la interpopolajn ligilojn. Esperanto
« estas nia komuna lingvo, ĝi disvastiĝu kaj estu konata ĉie, por la fcliĉo
« de la homaro ».

BORGERHOUT. — La grupo « Laboro » starigis, kiel estas anoncite
en nia antaila numero, teatran sekcion, kiu prezentas sian kunlaboradon al
aliaj esperantistaj grupoj, kiuj organizas festojn. La direktanto estos S-ro
Marius Roc. Por klarigoj kaj aliĝoj (senpagaj) oni estas petata sin turni
al la speciala sekretariino por tiu fako, F-ino Henrictte Lile, 8, Moorkensplein,
Borgerhout.

BRUtxO. — El tiu urbo ni ricevas tre gojigajn informojn. La nova
kurso, organizita de S-eo Wittcrvck, kunigis grandan c'ccstantaron, inter
kiu diversaj emincntuloj el la urbo.

I.a komitato por la dua nacia kongreso jam estas organizita ; ĉio igas
esperi ke ĝiaj klopodoj plene sukcesos.

MEĤLENO. — - Verdire la M.ehlena Grupo Esperantista ne estas tre
ninitnonibra, sed ĝiaj anoj estas fervoraj kaj viglaj. Dank' al  la laŭdindaj
klopodoj de ĝia prezidanto, nia amiko L. Van Peteghem, ili faris grandajn
progresojn en la Lamenhofa lingva. Antati nelonge propagandaj artikoloj
pri Esperanto aperis en lia V ix• de .1%zlinc., kaj en la Gazef v an Meclzelen .

Aliflanke ni plczure scii is, ke S-ro Dessain, urbestro de Mel)leno, akceptis
la honoran prezidantecon de la grupo.

VERVIERS. — En la kunvenejo de la e Verda Stelo » oni koje prifestis,
la jan de .Januaro, la feston de la Tri Reĝoj.

Kvardeka da personoj ĉeestis. Post elekto de la rego, atidigis sin talentaj
kantistuj kaj instrumentistoj ; gajaj rondoj kaj dancoj finis tien agrablan
vesperkunvenon.

Sekve de tiu sukcesplena festo kaj lasi la deziro de diversaj personoj
oni komencis la tian de Januaro novan kurson.

— Cc la « Cercle F ranklin », societo de instruado, la kurso, organizita
de la « Esperantista Grupo », komencis la r$an de Januaro.

• y-17-1e e
IBELGA KRONIKO

Ni insiste pelas ĉiujn grupojn kaj arzkaii la izolilain
samideanojn, ke ili sendu kiel eble Plej ahuraie informojn
pri sia societo l! ĉiispecajrr sciignju pri Eskeranto,blej malfr'zue
la 25arz de ĉiu mor.ato, al la Direktoro de « Belcra Es/5eranl-
isto », 26, Areudslraat (rue de l'Aigle), Antwer/)erz (Anvers).
Tre daukenze nia redakcio arkan ricevos la ĵurnalojn, enhav-

cuztajrz arlikoloju pri nia movado.
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Hei Esporagto in acq Van 	 l'Espmnlo à l'Étranger
CHINA. -- Vôôr ecuige maanden

wetd door eenen Chinees in Shangaï
een esperantische groep gesticht, die
Go leden telt.

Een leergang werd geopend te
Wuchang, waar ook eene groep werd
ingericht.

Deze feiten zijn zeer beteekenisvol
en bewijzen eens te meer de ontwa-
king van de Zonen des Hemels.

CROATIË. — De « .Kroata Esper-
antisto », die regelmatig te Zagreb
wordt uitgegeven door Mevr. Danica
de Bedekovics, bevat iedere maand
verheugend nieuws over den vooruit -

gang onzer wereldtaal.
DUITSCIILAND. — De 5o" ver-

jaardag van Dr Zamenhof werd luister-
rijk gevierd in Berlijn. Braunschweig,
Gürlitz, Leipzig, Lübeck, Plauen en
in vele andere steden.

- Nieuwe groepen ontstonden en
nieuwe leergangen werden geopend
in de Humboldt - academie en in de
vrije hoogeschool te Berlijn. Eveneens
te Bittertcld, Charlottenburg, Chem-
nitz (voor onderwijzers), Düsseldorf,
Erlangen, Essen, Corlitz, Kassel,
Keulen, L.i gnitz,_Liibeck, Liineburg,
Ober-Oderwitz, Oels, Bad Reichen-
hall, Riesa, enz.

— Wij onticenen uit het officieel
verslag van het Saksisch instituut
voor Esperanto de volgende cijfers :

Het instituut richtte 45 leergangen
in met 1 707 leerlingen ; de biblio-
theek leende 1272 hoekdoelen uit ; 72
voordrachten werden door leden van
het gesticht gegeven ; de inrichting
zond door de heele wereld meer dan
12.000 omzendbrieven betrekkelijk
de handelsvoortbrengsels van de Sak-
sische nijverheid.

FRANKRIJK. — Belangrijke
voordrachten en feesten werden niet
bijval gehouden te Angers, Apt, Avi-
gnon, Bayonne, Béziers, Boulogne
s;M., Bourg, Cacn. Douai. Roubaix.,
Louhans, Luçon, Nevers, Nogent sur
Seine.

-- In de Excelsior Debating Society
werd door Mevrouw Dion-'rouillon.
eens voordracht met tegenspraak ge-

• houden over Esperanto, me t het ge-
volg dat thans eenroot gedeelte der
toehoorders oenen Esperanto leergang
volgt.
- Louviers. - Men leest in le

Phare Sténographique : « De esperan-
tische groep van Louviers, waarvan
de heer Bontemps, adjur.kt (schepcne)
der stad,voorzittcr is, heeft zich aan-
gesloten bij de !: ransche maatschappij
ter bevordering van het Esperanto (S.
F. P. E.) opdat men wel \vete, dat
daar, evenals overal, de Esperantisten
maar één Esperanto, dat van Zamen -
hof, erkennen. »

CHINE. -- II v a quelques mois un
chinois a fondé -un groupe espéran-
tiste, à Shangaï, qui compte 6o mem-
bres.

Un cours a ôté organisé à Wuchang,
oh un groupe vient de se fonder.

Ces faits sont très significatifs et
prouvent une fois de plus le réveil des
Célestes.

CROATIE. — Le « Kroata Esper-
antisto » qui se publie régulièrement à
Zagreb sous la direction de Madame
Danica de Bedekovics, contient chaque
mois des nouvelles réjouissantes pour
le progrès de notre langue universelle.

ALLEMAGNE. — Le 50" anni-
versaire du Dr Zamenhof a été solen-
nellement fêté à Berlin, Brunswick,
Görlitz, Leipzig, Lübeck, Plauen et
beaucoup d'autres villes.

— De nouveaux groupes ont été
fondés et de nouveaux cours ont été
ouverts à l'académie Humboldt et à
l'université libre deBerlin.Dc même à
I3ittcrfcld, Charlottenhurg, Chemnitz
(pour instituteurs), Düsseldorf, Erlan-
gen, Essen, Giirlitz, Kassel, Cologne,
Leignitz, Lübeck, Liineburg, Obcr-
Oderwitz, Oels, Bad Reichenhall,
Riesa. etc.

— Nous extrayons du rapport offi-
ciel de l'Institut espérantiste de Saxe
les chiffres suivants :

L'institut a organisé 45 cours avec
1707 élèves ; la bibliothèque a donné
en prêt 1 272 volumes ; 72 conférences
ont été données par des membres de
l'institut, qui a expédié à travers le
inonde entier plus de 12.000 circu-
laires se rapportant aux produits
commerçiaux de l'industrie saxonne.

FRANCE. — Der conférences et
des fêtes intéressantes ont été données
avec succès à Angers, Apt, Avignon,
Bayonne, Béziers, Boulogne s;M.,
Bourg,Caen, Douai,Rouhaix,Louhans,
Luçons, Nevers, Nogent sur Seine.

-Dans le E. celsior Debating Society
Madame Dion-Trouillon a organisé
une conférence contradictoire sur
l'Esperanto, avec le résultat qu'une
grande partie de ses auditeurs suit ac-
tuellement un cours d'Esperanto.

- Louviers.- On lit dans Le Pha-
re sténographique : « Le groupe espé-
rantiste de Louviers, dont le pré-
sident est M. Bontemps, adjoint au
maire, vient d'adhérer à la société
française pour la propagation de l'Es-
peranto (S. F. P. E ) pour qu'on'sache
bien que là, comme partout, les es-

Epérantistes ne reconnaissent qu'un
speranto, celui de Zamenhof. »

Opmerkenswaard is het, dat Lou-
vier•s de stad is bewoond door den
heer de Beaufront, den vader van het
plagiaat, dat men Ido noemt.

Gen Sant verheven in zijn land !
— Het e' katholiek esperantisch

congres zal plaats hebben te Párijs.
van 30 Maart tot 4 April. Zie I>i7'r'r.s,zi
hafnr»toj.

GRIEKENLAND.  —• Verschillig^_
dagbladen hebben artikels over Esper-
auto laten verschijnen. ln de bijzon-
derste steden van Griekenland, alsook
in verschillige eilanden van denG'iek-
schon Archipel zijn reeds « samide-
anoj» die ijverig niet propaganda bezig
zijn.

ITALIË. - Het t" congres der
Italiaansche esperantisten zal plaats
hebben te Florence, van 21 tot 23
Maart a. s. De congreskaart kost 5 lire
( 2 Sm). Inlichtingen over het con-
gres zijn te verkrijgen bij den heer
Carlo Alberto Viterbo, Viale principe
Amedco. Firenze (Florence), 1 talie..

MANDSJOERIË. - Een esperan-
tische groep bestaande uit 6o leden
werd gesticht te Kharhine,de stad, die
tijdets den Russischen-Japanschen
oorlog zulke beruchtheid kreeg.

MEXICO. - Onze beweging \vint
veld in Mexico. l.n vele steden wordt
Esperanto gesproken : nieuwe groepen
ontstaan en leergangen orden gege-
ven. Vooral in d 	

\w
c volgende plaatsen

wordt veel vooruitgang gedaan : Mex-
ico, Chihuahua. Tampico, Vera-Cruz,
Leon, "l'eziutlan , Torreon, Zamora,
Durango en Guadalajara. Een groote
geestdrift hecrscht om het groot lan-
delijk congres te doen gelukken, dat
in September te Mexico zal plaats
hebben.

I)e pers is over 't algemeen zeer
gunstig aan onze beweging. Een nieuw
tijdschrift, ll!rksika Moto, wordt aan-
gekondigd. U. E. A. telt reeds een
groot getal leden in westelijk Mexico.

POLEN, Het in Lwow uitgegeven
tijdschrift «Voêo dekuracist.oj» meldt,
dat het getal zijner abonnenten reeds
de duizend overschrijdt. Bravo !

— In Warschau werd het eerste
nuiumer uitgegeven van het nieuw
pharniaceutisch blad « Voêo dc farmaci-
istoj ». Onze beste wenschen van wel-
gelukken !

— Nieuwe leergangen en groepen
werden ingericht te Rzeszow, Bohnia
en Kalisch. Over Krakau,waar 't acht-
ste csperantisch congres gewenscht
wordt, geeft Pola Esperantisto uit-
muntende nieuwstijdingen.

SPANJE. Nieuwe groepen werden
gesticht te Carthagèna, Los Dolores,
Barcelona (E speranta katolika grupo)
Gr:rona, La Arboleda (Bi l bao) en Sos
(Zaragoza). Leergangen werden ge-
opend te Carthagena, Los Dolores,
Alicante en Madrid.

II est digne de remarque, que Lou-
viers est la ville oit habite M. de
Beaufront, le père du plagiat, nommé
Ido.

Nul n'est prophète chez soi !
— Le ir congrès catholique espéran-

tiste aura lieu à Paris, du 30 mars art
or.4 avril .Voir Dirersai ha moi.

GRÈCE. - Divers journaux ont
publié des articles en faveur de l'Es-
peranto. Dans les principales villes de
Grèce, ainsi que clans plusieurs villes
de l'Archipel grec, des « y. amideanoj »
s' occupent activement de propagande
pour notre cause.

ITALIE. Le Ir congrès des espé-
rantistes italiens aura lieu à Florence,
du 21 au 23 mars prochain.La carte de -

congressiste coûte. 3 lire ( 2 Sm). On
peut obtenir des renseignements au
sujet de cc congrès, en s'adressant à
M. Carlo Albetto Viterbo, Viale prin-
cipe Amcden,Fircnze(FIorence),Ita lie .

MANDCHOURIE. - t;n groupe
espérantiste comprenant. 6o membres
a eté fondé à Kharbine, la ville qui ac-
quit tant de célébrité pendant la
guerre russo-japonaise.

MEXIQUE. - Notre mouvement
gagne du terrain au Mexique. Dans
beaucoup de villes on parle Esperan-
to. Les progrès sont surtout remarqua-
bles dans les localités suivantes : Me-
xico, C'hihuahua,Tampico, Vera-Cruz,
Leon, Teziutlan, Torreon, Zamora,
Durango et Guadalajara. Un grand
enthousiasme règne pour faire réussir
le premier grand congrès régional,
qui aura lieu à Mexico, pendant le
mois de septembre.

En général la presse est très favo-
rable à notre mouvement, Une nou-
velle revue, 43h'ksika Stelo, est annon-
cée. IL E. A. compte dejà un grand
nombre de membres dans la partie oc-
cidentale du Mexique.

POLOGNE. La revue « Voèo de
kuracistoj », qui se publie it Lwow,an-
nonce que le nombre de ses abonnés
dépasse déjà le millier. Bravo !

— A Varsovie a paru le premier
numéro de la nouvelle revue pharma-
ceutique « Voèo de farmaciisto) ». Nos
meilleurs souhaits de bonne reussite  !

--- De nouveaux cours ont été orga-
nisés à Rzeszo\v, i3ohnia et Kalisch.
Pola Esperantisto publie d'excellentes
nouvelles sur Cracovie, c.t'i l'on désire
qu'ait lieu le huitième congrès espé-
rantiste.

ESPAGNE. De nouveaux groupes
ont été fondés à Carthagène, Los Do-
lores, Barcelone (Esperanta katolika
grupo), Gérone, LaA.rboleda (Bilbao)
et Sos (Saragosse) Des cours ont été
ouverts à Carthagène, Los Dolores,
Alicante et Madrid.
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Komuniko de D-ro Zamenhof

DANKO

Okaze (le la kvindeka clatreveno de mia naskiko mi
ricevis grandegan multon da bondcziroj en plej diversa formo :
telegramojn, leterojn, poŝtajn kartojn, gazetajn artikolojn,
librojn, manuskriptojn, fotografajojn, k. t. p.

Ĉio ĉi tio profunde min kortuis, kaj mi tre dezirus esprimi
al ĉiu gratulinto mian plej sinceran dankon ; sed bedaŭrinde
tio estas por mi fizike neplenumebla. Tial oni volu pardoni
min, ke, anstataŭ respondi aparte al ĉiu persono, ail almenaŭ
al ĉiu gazeto, societo ati grupo, mi esprimas mian plej
profundan dankon al ĉiuj kune, per ĉi tiu publika letero.

La gazetoj esperantistaj faros al mi grandan komplezon,
se ili publikigos mian dankon.

L. I,. ZAmENI10 .
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VEREENIGD - KONINKRIJK.
De hoofdgebeurtenis tijdens de laatst
afgcloopen maand was het vieren van
den vijftigsten verjaardag van onzen
duurbáren e Majstro ». ln midden-
Londen werd dit heugelijk feesti be-
gonnen door het openen van tenen
Esperantobazar ; de feestelijkheden
eindigden met onzen hynrnus « l'Es-
pero.

Tijdens de feestweek bespraken
meer dan 20 niet-esperantische bla-
den het verjaarfeest.

Uit alle hoeken van het Vereenigd-
Koninkrijk werden verslagen ingezon-
den over de feestviering. Wij verniel-
den slechts de volgende steden : Brigh-
ton, Hove,I3righhouse,Coventry,Dun-
dee, Eastborne, E diniburg, Glasgow,
Huddersfield, Kei ghlcv, Lancaster,
Montrose, Newcastle, Norwich,Ports-
mout.h, Reading en Wake field.

— Meer dan 25 voordrachten wer-
den gedurende de maand December
in liet Vereenigd-Koninkrijk gehou-
den.Onder deze was vooral merkwaar-
dig de voordracht op Z.M. stoomschip
.T/te Vernon, te Portsmouth. Dc ter
plaats wonende « samideanoj » deden
zoo goed 't groote nut van Esperanto
voor de zeevaarders uitschijnen, dat

hunner thans de wederlandsche
taal aanlecren.

— Een tiental nieuwe leergangen
werden ingericht, waaronder twee in
jongensscholen. Te Bayswater werd
bij de nationale volksbibliotheek voor
blinden een esperantische afdeeling
gesticht.

— Het derde Britisch congres zal op
14, 15 en 16 Mei plaats hebben in de
schoone badstad Cheltenham (West-
Engeland), in de nabijheid van het
heerlijke K otswoldgebergte.

VEREENIGDE STATEN. Het
6 wereldcongres van Esperanto zal
gehouden worden teWashington, van
14 tot 20 Augusti a. s.

De heer Edwin C. Reed, algemeens
secretaris der esperantische vereeni-
g ing in Noord-Amcrika,meldt dat,met
het oog op dit congres, waarschijnlijk
eens boot. zal afvaren van Antwerpen-
Londen naar Montreal (Canada). Vdn
Montreal zou deze naar Niagara's wa-
tervallen en vandaar naar Washington
varen. Bij de terugreis zouden de.
toeristen New-York aandoen. Er zou
slechts édne klas aan boord zijn
en de rondreis zou 400-500 Frank be-
loopen.

ZWITSERLAND. De twee espe-
rantische groepeeringen van Geneve
hebben een middenbestuur samenge-
steld, ten einde samenwerking in de
propaganda te bekomen. In het Jf er-
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ROYAUME-UNI. Le grand évène-
iuent du mois dernier fut la célébra -

tion du cinquantième anniversaire de
notre cher « Majstro ». Dans le centre
(le Londres cette fète mémorable
commença par l'ouverture d'un bazar
Esperanto, et se clôtura par l'hymne
s l' Espero ».

Pendant la semaine des fêtes plus de
20 journaux non -espérantistes ont
consacré des articles au Dr Zamenhof
et à son anniversaire.

De tous les coins du Royaume  - Uni
des comptes-rendus ont été envoyés
sur les festivités. Nous nous borne-
rons n mentionner lesvilies suivantes:
Brighton, Hove, Brighhouse, Coven-
try, Dundee. Eastbourne, Edimbourg,
Glasgow, Huddersfield, Keighlcy,
Lancaster, Montrosc,Newcastic, Nor-
wich, Portsmouth, Reading et Wake-
field.
—Pendant le mois de décembre  der-

nier plus de 25 conférences ont été
données dans le Royaume-Uni. Parmi
celles-ci la conférence donnée sur le
steamer de S. M. The Vernon à Ports-
mouth a été particulièrement remar-
quable. Les -,1 samideanoj habitant la
ville ont démontré avec tant. de suc-
cès la grande utilité de la langue uni-
verselle pour les marins, que 31 d'en-
tre eux de se sont fait inscrire pour
le cours d' Esperanto.

— Une douzaine: de nouveaux cours
ont été organisés, parmi lesquels deux
dans des écoles pour garçons. Une sec-
tion espérantiste à éte fondée a la bi-
bliothèque four aveugles à I3ayswa-
ter.

—Le troisième congrès brittann igue
aura icu le 14, 15 et 16 mai dans la bel-
le cité balnéaire Cheltenham (Angle-
terre occidentale), dars le voisinage de
la charmante contrée des montagnes
l\otswold.

ETATS-UNIS. Le 6"' e congres
international d'Esperanto aura lieu h
Washington, du 14 au 20 août pro-
chain.

M. Edwin C. Reed, secrétaire géné-
ral de l'association espérantiste de
l'Amérique du Nord, annonce qu'à
l'occasion de ce congrès un navire
partira probablement d'Anvers-Lon-
dres pour Montréal (Canada). De
Montreal le bateau partirait pour les
cataractes du Niagara et de là jusqu'à
Washington. Au retour les touristes
visiteraient. New-York. Il n'y aurait
qu'une classe à bord et le voyage con-
terait de 40o à 500 francs.

SUISSE. Les deux groupements
espérantistes de Genève ont fondé un
comité central, afin d'obtenir plus
d'ensemble dans la propagande. Jour-
nellement six employés travaillent

tinla o/ic,jo zij n dagelijks zes personen
voor Esperanto werkzaam.

-- Nieuwe leergangen werden inge-
richt te Glaris, Grandson. Lausanne
Liestal, Morges. Münsingen, Olten,
Rheinfelden, Sümiswald, Zug, enz. In
vele plaatsen werden met veel bijval
voordrachten over Esperanto gehou-
den. De pers, vooral in Duitsch Zwit-
serland,werkt uitmuntend onze bewe-
ging in de hand.

Varsovio, 20. XII. 190 9 .

dans CEsperania oticcjo pour la pro -•
pagande espérantiste.

— Da nouveaux cours ont été orga-
nisés z Glaris, Grandson, Lausanne,
Morges, Münsingen. Olten, Rheinfel-
den, Siimiswald, Zug, etc. Dans beau-
coup de localités des conférences,  cou-
ronnées d'un plein succès, ont été
données sur l'Esperanto. Notre mou-
vement est excellemment favorisé par
la presse, surtont dans la Suisse alle-
mande.

DI VERSAJ INFORMOJ
S tro A. J. Wittcryck, prezidanto de la Bruga grupo,farhs alvokon al la kom-

hlezen)o de la esperantistoj, kantistoj aŭ deklamistoj, kaj petas ilin kunhelpi
al la 2a nacia kongreso, okazonta la i;au-ilian de Majo (Pentekostaj tagoj).

La samideanoj kiuj konsentas plenumi lian deziron estas petataj informi
lin pri tio. Adreso : 4, Nieuwe 1 Vandeling (Nouvelle Promenade).

Katolika kongreso en Parizo. Kun la alta aprobo de Lia Moŝto,
S-ro Amette, èelepiskopo en Parizo, kaj kun la efektiva a pogo de Lia
Moŝto, S-ro Baudrillart, la unua internacia kongreso de la esperantistaj
katolikaj okazos en Parizo, de la 30a de Marto iis la 4a de Aprilo. Lia
Moŝto•S-ro Baudrillart, ienerala vikario kaj rektoro de !a katolika instituto,
permesis al la kongresa komitato la uzadon de la salonegoj de l'lnstituto,
strato Vaugirard.

kongreso pritraktos tri gravajn demandojn : la kunigon de la eklezioj,
la religian inst•nadon kaj la socian agadon.

La kongresanoj pilgrimos al la Sankrejo de S-ta Genovevo, al la
èefpre 'ejo de Parizo, ial la basilisko de la S-ta horo kaj al la Sanlaa
Kapelo ; ili vizitos sociajn instituciojn kaj la Versajlan palacon.

I.a agadoj de l'kongreso tini'os per kencrata kunvc'no kaj festeno, k
 je Dirnanèo, la 3a de Aprilo.
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Pliaj sciigoj pri la kongreso est as haveblaj Le S-ro Pastro A. Richardson,
profcsoro en la instituto St Louis, rue du Marais, Bruxelles.

— Oni sciigis nin pri la fondo en Brombcrgo (Germanujo) de « Varietea
esperantista ligo », kies tasko estas forigi la lingvajn malhcipajojn en
varicteaj rondoj per enkonduko de la Zamc.nhofa esperanta lingvo. Diversaj
varicteaj artistoj, inter kiuj la lerta parodiisto Karlo Schwarz de la Pariza
teatra « Folies-Bergère » kaj la germana konccrtkantistino Paula Sanden
ali;is la varietean Ligon. Ekzistas eble nenia profesianaro, kiu tiel grave
sentas la diverslingvecon, kiel precipe la varicteaj artistoj, kies profesio
kondukas ilin en éiujn landojn de la mondo. "tial la Ligo petas ke oni
konigu al si la nomojn de personoj, en ĉiuj fali grandaj urboj, kiuj estas
pretaj kaj laYpaj, instrui la lzganojn alinenar unu to/un eiusc/najne.

Sciigojn oni bonvolu sendi al la ĉefsekretario de la « Varietea esper-
antista ligo », S-ro Otto Linse, Neuer Markt, Bromberg, Germanujo.

- Postmarkoj. S-ro Achille Payot, 2o, Van Ertbornstraat (Rue
van Ertborn), Antwerpen (Anvers), deziras interan;i malnovajn poU-
markojn kun bclgaj ekzempleroj, ankail malnovaj.

Deziras korespondi : S-ro Heliodoro Hermenegildo José de Sousa,
en S. Viccntc•, Madeira.

— S-eo Frans Linke, Zwickai►erstrassc, 95, Chemnitz (Germanlando),
deziras korespondi letere aŭ per ilustritaj po5tkartoj. La markon oni
gluigu sur la bildllanko.

De nun B. E. regule aperos la .z5an de ĉial monato. La akurata aperigo de
la lasta numero je tiu dato igis nin rapidigi lra presadon ; tio klarigas la fakton ke
^i enharas kelkajn eraron, neevitehlajn pro la manko de tempo.

Plumeraro dirigis nin : Belga internacia kongreso, anstataïi esper-
antisto. 	 B. E.

LITERATURA PARTO
L 4 SERVISTINETO

DE
GEORGES EEKHOUD

Georges Eekhoud, belga poeto kaj romanverkisto, naskikis en Ant-
verpeno duin 1854.

Li estas unu el niaj plej fam ej kaj konataj naciaj aŭtoroj, kiuj plej
potenco kunlaboris al la rcnovigo de la belga literaturo, inaŭgurita de la
skalo nomata juna-Belgaijo (Jeune-Belgique). Li éefe brilas per sia ĉarma
stilo, plena je verdeco kaj originaleco, kiu ebligas al li montri la plej
karakterizajn aspektojn dc la fla.,dra tero kaj giajn morojn, kaj fine, per vera
priskriba talento.

Liaj verkoj en prozo pli rebriligas lian personecon ol la poeziajoj,
per kiuj li cniris la literaturan karieron. Oni 5uldas al li tri kolektojn
da poezioj. La plej malnova, Mrrtes el Cyprès, datumikas de 1876, kaj, krom
tre grava kunlahorado al multaj jurnaloj kaj revuoj. grandan aron da romanoj
kaj noveloj, el kiuj diversaj akiris grandan l'amu►►. Inter ili estas ĉefe
citindaj : Kees Doerik (1883), La nouvelle Carthage (1880,  kiu konigas la
bruan Antver penon, urbon kaj havenon de komercistoj, Le uclepatibulaire
(1895), unu el liaj plej konataj verkoj, kaj Mes Communions (1897), el kiu
estas écrpita la sekvanta skizo.

Servistineto el mia hejma regiono, servistineto novica, al-
pc_)rtanta en viaj vestaêoj, en via karno, en via hararo, sur
viaj lipoj, precipe en la fundo tie viaj grandaj okuloj, la
vibrantan atmosferon kaj la peilseman ĉielon de la kara lando..

Anoncita kaj rekomendita de Baas (Mastro) Martens, iu
bonaniina estiminclulo, la servistinu transpasis nian sojlon ian
matenon, dum la sezono de la fagonuksoj.

— 97 —
.

Iu junulo el Brabantsch Putte (I), niai el tiuj vendistoj
de matoj kaj de pajlaj tapiŝoj kiuj ĉiulunde disvendas en
Bruselo la malmulte profitigajn produktojn de la Kenlpenlancla(2)
industrio, kaj kiuj, senigitaj de sia rulaĵra, miras al ŝia prekeja
turo ĝis la fino de ]'semajno, estis kondukinta sian sanivilaĝ-
anlnon ĝis nia pordo.

Per ioinete sufokita voĉo, kiwi Ai penis firinigi, la junulino
komisiis sian akompananton prezenti ŝian lastan saluton al Aia
patrino, la pli aĝa frato kaj la junaj fratinoj.

— Certe !
La kamparano dcprenis sian ĉapon, ĵetis per seka bruo

la rilnenon sur sian ŝultron kaj nlalprt)lcsimiĝis, elĵetante sian
nazo- kaj gorosonan kriadon.

Antati ol meti toren sian Modestan vestaĵaron, en fermitan
en ruĝa,  kotona tuko, Ĝi promenigis Siajn grandajn, brunajn,
aütunkolorajn okulojn ĉirl.aü la kuirejon kaj simple diris :

« Mi kredas ke mi feliĉiĝos tie ĉi. »
En la eksono de tiu esprimo, mi distingis kortuAajn nuanc-

ojil.
Mi legis en ĝi alvokon al nia indulgo, la deziron por al-

klimatiĝi, la bravecon de dek-kvinjara koro, iom dubanta pri
sia forto. Tio signifis : « Kiel vi Ŝajnas al mi bonkoraj personoj  :
se je la komenco mi montras min niallerta ati malvigla, vi
ne kruele traktos min, ĉu ne, kaj vi havos paciencan pensante,
ke mi estas nur infano, kiu neniam forlasis sian vilaĝeton  ?... »

Ŝi aldiris : « Sinjoro Martens rekomendis min indiĝi je lia
protekto, kaj esti honesta kaj ĝentila. »-

Certe ŝi estos inda je l'honesteco de la Kempenlandaj
knabinoj kaj je la konfido de S-ro Martens 1

De tiu mateno Si scii is pri Ĉio, sed spite sia agemeco,
je la manĝohoroj apetiton Ĝi ne havis.

La inorgatian tagon ni ŝin vidis kun ruĝaj okuloj kaj mal-
freŝa mieno.

— La ideo pri la patrina tegmento ŝin suferigas, ni diris
al ni, sed tiel ĉagreno, kiu estas la pruvo de bona koro, ne
dataros !

La sekvantaju lagojn saman energion por sia tasko ŝi montr-
is, sed la apetito ĉiam mankis, kaj Ŝiaj freŝaj koloroj de atlasaj
peonioj paliĝis.

Je sabato, post plenumita rondiro, la matvendisto venis
por informini pri Ŝi.

Duin li malproksimiĝis, ŝi kriis al li : Antati ĉio, diru al
ili ke mi estas tre, tre feliĉa, kaj ke mi ne plu volus reiri
al Brabantsch Putte.

Kaj, kvazati fiera pri sia animforto. ferminte brue la pordon,
Ai interparolaciis min kun parola rapidegeco

(t) Belga vila;o en la province Antverpeno, apud la holanda landlimo.
(2) Kcmpenlando, regiono en la norda parte de la helgaj provincoj

Antverpeno kaj Lin►burgo.
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— Vi min aticlis, Sinjoro ; tiu ripetos al ilia patrino, kiom
mi estas feliĉa en via dono !

Bona infano ! lni tamen rnalfidis tiun fierecou. Mi divenis

ke abrupte Ai rompis la interparoladon kun la kolportisto,
nur por eviti la tentadoll repreni la vojon al siaj naskiĝaj
abiaroj, ĉar llllilsuprenirailte al la kuirejo,  ŝi ne sufiĉe rapide
deturnis la kapon por kaŝi larinojii, kiuj ekperlis en ŝiaj longaj
brunaj okulharoj,kiuj clronigis en novembra nebulo la septembran
voluptecon de ŝiaj grandaj okuloj.

Posttagnieze si goje ellavis la vestiblon. De el mia ĉambro
atidis ŝin, brosantall bruege, ŝi ne ĉesis ĝe1nigi la pumpilon

kaj ŝpruci akvon plensitele.
— Nu bone ! pli cliris al n1i. Si forskuas sian nostalgion.

Mi tute ne mirus se ŝi ekkantus por gajigi sian laboron.
1,a kanto tatnen prokrastikis, sed reveiike la antatlludo

fariĝis nekonvena.Unu momenton, ĉar la bruego malhelpis daŭr-
igi mian laboron, mi malsupreniris por peti la tro viglan
laboristinon ke ŝi manunlu pli diskrete sian ilaron da brosoj
kaj siteloj.

Mi haltis sur la stuparplataĵo. La kompatindulino efektive
miksis sian voĉon kun sia bruegado.

Sed l:kia malgaja kant* ! Kia korŜiranta plendo !
Estis por silentigi la bruon de siaj plorĝemoj ke la ser-

vistineto faris tiom da bruego. La tumulto ebligis min
proksilnl &i, sen ke Ai aŭdis miajn paŝojn.

— Nu, mi diris, tu5ante Mlan ŝultron, éu estas tiamanicrc
ke oni alkutimiĝas ?

Si faligis siajn laborilojn, kaŝis sian vilaĝon per siaj
manoj, kaj tra intensigo de larmoj, Ai konfesis sian malforton,
sian tiom sanktan malforton...

— Pardonu, Sinjoro. Kiam mi pensas pri mia hejmo, estas
pli potence ol mia volo kaj mia forto, mi devas plori, se ne,
mi sufokus .. Estas kvazati Ili alligis al mia koro ŝnuron, per
kiu tie ili tiras tiel ege kiel ili povas. Ili tiras, kaj fine ili reven-
igos min al si..., se ne, ili forkroĉus mian animon... Estas
malsprite, mi scias. Cetere ili mokos min en la vilaĝo... Mi
ne povas tion eviti... Ho, mi ne kulpigas vin, tute ne ! Vi
estas bonkoraj, tro bonkoraj por mi !... Kaj tamen, eĉ se vi
estus la bona Dio, kaj la sinjorino la sankta Virgulino, mi
malgratt tio, farus mian pakajon (I )... Do, permesu ke mi reiru
al mia vilaĝo, sabaton, kun Franske, la kolportisto de rilatoj... »

Ne estis eble ŝin reteni. Vane duin tiuj ok tagoj, tuAite
de niaj kuraĝigaj paroloj, iliaj aproboj, niaj afablajoj, Ai provis
kontraüagi sian (fiksan ideon.

Diversfoje, subite ŝi sciigis nin pri sia decido resti kaj sin
montri saĝa. Sed, duin la* momento mem, kiam Ai Ŭpinisanĝis,
Ŝia akcento, Aia ri gardo, Aia kompatinda rideto malpravigis
ŝian diron.

La tagon antati la vizito de sia sanlregionulo, inaldecidite,
ne sciante éu Ai obeos sian kapon atl sian koron, Ai ordigis
kaj inalordigis. cludekfoje sian humilan pakaĵon.

-- Mia patrino promesis min viziti ; nu, mi atendos ŝian
alvenon ^ kaj lui akompanos ŝin, se mi ne sukcesas all:titi tluiĝi...

— Cu estas decidite ?
— Estas dicidite.
Unu minuton post tiu interkonsento, maŝine Ai kuris agitate

al la horloĝo, kaj tro longaj ŝajnis al Ai la horoj, kiuj ŝin
disigis de la apero de Franske, la liberigonto.

Ne, neniam Ai alkutimiĝos. Senutile estis konfesi al
ni sian mankon de kuraĝo. Ni konsideris ŝin libera cle Aia
devigo. Si pasigis la lastan nokton kaj levi ĝis antaŭ la tagiĝo.
La matvendisto neniam sin prezentis fruinatene, tio ne mal-
helpis ke lia samreginnanino tre illis kiam la laktovendistino
sonorigis.

Tute preta, kun siaj vestajoj en la plano, Ai atendis
Franske en la vestiblo. Se li estus forgesinta veni hodiati !
Se li ne jam forvendis sian rulajon ! Se li timus nin ĝeni !
Tiom da turmentaj supozoj, dolorprenantaj la  mal feliĉulinon,
tro sensperta por ekforvojaĝi sola kaj retrovi la vojon al la
hejmo.

Oni denove sonorigis, kaj, fine, Ai malfermis la pordon
por li...

La junulŬ estis ege surprizata pro la subita ŝanĝo. Li
moketis sian protektulinon, kaj provis ŝin konvinki.

Tiu granda blondulo, kun senĝena sintenado,konis plibone la
urbon. Dekvin jarojn li ĉiusenajne piedfrapis la Bruselan pavinlon,
forvendante siajn matojn en la plej dezertaj kvartaloj kaj, se
la ĉefurbo ne sukcesis lin delogi aŭ malbonigi, ĝi almenati
ne plu timigis lin.

La saĝaj admonoj de la ŝarĝportisto ne konvinkis la knab-
inon. Plivole ol resti, Ai estus alkroĉiĝinta al li, kiel a] savanta
naĝbarelo. La junulŬ estis konfuza pri tio, kaj senkulpigis
pro Ai. Se li ne estus ŝin haltiginta ĉe la malfermetita pordo,
Ai estus foririnta ne adiatie salutante nin.

vli mokridis severe : « Cu oni iam vidis frenezulinon kiel
timi ? Si forkuras kvazatl la domo renversigus!... »

Nur estis ŝajno, afekteco, embarasita sintenado, mia bela
amiko !

Interne, mi pensis : « Mi ne ,koleras kontraii vi pro tiu
forkuro, kompatinda infano. Kaj viaj samhejmanoj estus mal-
pravaj, niokante vin. Vi ne estus la sola, liltl -konsumikas
malproksinie de la hejma lando. Mi ankatl, pli vivas nenaturan
vivon, mi aliigas mian mienon. Mi laboregas kaj penadas por
distriĝi. Kaj, se agitege mi krias ĉirkatlronde, estas por ke oni
ne ati.du sangadi mian koron. Kiel vi, knabino, kiam mi ŝajnas (i) Flandra esprimo kiu signifas prelisi por fi^riri.
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plej fanfaruna, plej gaja, mi estas preta por ekplori kaj min
konfesi venkita...

» Karulineto, mia fratino laŭ la sankta patruja regiono,
ĉtt vi rememoras la tagon, kiam la junulo el Brabantsch Putte
alportis -al vi sciigojn pri via domaro, kaj pri la ekscesoj ĉe
la holanda landlimo Mi kvazatt indiferente alproksimiĝis por
ekkapti kelkajn (lispecojn de via konversacio kaj mi informiĝis,
ŝajne indiferenta, pri la karaj personoj kiuj forgesis ait neniam
konis min, sed kiuj «estas» de tie, kiuj havas nomojn similajn
al niaj, parolas la ainatan dialekton, travagas la erikejojn att la
aluviojn kie mi pasigis mian plej bonan, mian solan vivon...

» Tiel infana kiel vi, en mia fanatika amo, mi volonte
emas kredi ke la suno, ĉefe la steloj de Kempenlando, estas
malsamaj al la ĉi tieaj, se ne estas, ke kiel mi, la ekzilitaj
Distroj sin kuntiras kaj faras al si enigman mienon kaj kaŝas
sian neindulgeman suferadon sub masko (le indiferentuco kaj
de skepticismo.

» 1+ranske diris : « Kaj la filo de la vidvino Hendrickx
» edziĝas kun Bella, de la lignosuisto.... Ĉe Marinckx sabaton
» oni buĉis la porkon.... Kaj Nand, la strabulo, estas sankto-
» leumita... Kaj mune, la fanfarsocieto ludas ĉiusabate ĉe
» Laveldoin...»

» Ĉe tiu parolita gazeto de la vilaĝo, interrompita de la
naivaj ekkrioj : « Zou het ? Hoor je ! » (Vere ? Ĉu eble') --- ĉe
tiu sen fina vico de samtonaj rakontadoj (le la matkolportisto,
mi eksentis kunrilatojn tiel emociantajn, tiel topikajn...

» Ho ! mi estus atiskultinta tiun plendan psalmodion dum
horoj, dum longaj, tre longaj horoj, kiel iam mi attskultis la
venton en la foliaro, la mugadon de la bovoj kaj la tintadon
de la sonoriloj....

» Post la foriro (le la junulo, (le tiu indiferentulo,
la libroj ŝajnis al mi pli senĉarmaj,miaj amikoj pli afektemaj,
mia metio pli nesuferebla kaj ]a urbo pli fermita.

» Estu dirite inter ni, karulineto, mi estas tiom malforta
kiom vi. La karnavalo (le la burĝa vivado ĉagrenas min pli
kaj pli, mia urba masko kaj mia aliiĝo terure ekpezas sur
mi. Alproksimiĝu ankati por mi la tempo, kiam mi povos rein
al mia hejma lando, spite cle ĉio, estu nur por foriri dormi,
tute proksime de .la preĝejo, vi scias, ĉe la piedo de l'ardezteg-
ita turo, kun ĝia pintita ĉapo malrekte konstruita, kiu sign-
odonas, de super la arbaj kurtenoj, al la malrapidantoj, kiuj
riskas ne ĉeesti la « hostilevadon » : — vi scias, la loko kie la
gajuloj, la junuloj vestitaj per kiteloj, parolas mallatite, por ne
tenti la mortintulojn.... »

Kun la afabla permeso de l'atitoro esperantigis
AMA'l'U S .
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