
a JARO 	 APRILO 1911

BELGA ESPERANTISTO
MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista
redaktata de VAN DER;BIEST-ANDELHOF, direktoro ;

LÉON CHAMPY, FRANS SCHOOFS kaj
OSCAR VAN SCHOOR.

BELGA LIGO ESPERANTISTA
Antverpeno, la Io-IV- 1911

Estimata Samidean(in)o,

Mi havas la honoron renlemorigi vin pri la IIIa belga
kongreso de Esperanto, okazonta en Charleroi, je la 4a-5a
de junio 1911, kaj esperas, ke multaj belgaj kaj eksterlandaj
gesamideanoj partoprenos en ĝi.

La Karloreĝa urbestraro oficiale akceptos la gekongresanojn ;
la kongresa I.unsido (ĝenerala kunveno de la Belga Ligo
Esperantista) estos tre interesa kaj la restado en Charleroi
tre agrabla.

Ne nur la tiea ekspozicio estos granda allogo, sed ankati
tre ŝatiuda estos la ekskurso en la ĉarman regionon de Thuin,
Iarota la morgallan tagon.

Por ebligi ĝustatempe la kumnetadon de la kongresa
tagordo, mi Metas la personojn, kiuj deziras pritrakti agi diskutigi
temojn, min sciigi pri tio, altan la 26a de aprilo.

Bonvolu akcepti, Estimata Samidean(in)o, mian tutkoran
saluton.

I,a Prezidanto de la B. L. E.,
VAN DER BIEST-ANDELHOF.

D•c

7a internacia Kongreso de Esperanto
(ANTVERPENO, 20 27 de aŭgusto 191 x)

En la marta numero de B. E. ni erare sciigis pri la orga-
nizado de la fakaj kunsidoj. La definitive informo estas la jena:

Pri la tagordo de la laboraj kunsidoj de la kongreso oni
sin turnu al la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la
Kongresoj, S-ro Generalo Sebert, 51, rue de Clichy, Paris,
antan la ia de junio 1911. Pri la organizo de fakaj kunvenoj,
oni skribu senpere al la Loka Komitato, kiu preparos
kunvenejojn kaj difinos tempon por ili sur la progralllo.

— Sub la dato de la aoa de marto la Sepo dissendis
sian unuan cirkuleron.(.Ĵi estas la resumo de la sciigoj
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publikigitaj en la n-roj 1-66 de B. E. iuj esperantistaj revuoj
estas petataj ĝin represi.

- Pri la literatiuraj konkursoj ni rememorigas, ke ĉiuj
esperantistoj povos partopreni en ĝi. La manuskriptoj devos
esti alvenintaj antati la ta de julio ĉe la sekretario-kasisto ;
ili ne povos esti skribitaj de la antoro mem, kaj devos porti
la numeron de la konkurso kaj deviztrn, repetitan sur fermita
koverto enhavanta la nomon de la verkinto.

Varma alvoko estas farala al ĉiuj esperantistaj el-
dorristoj, arlrrrinistracioj de esperarrlisláj ĵurnaloj, esperantistaj
organismój, atiloroj kczj ĉiaj bonvolemáj samideanoj,  . por ke

iii aljugu, kiel eble - plej baldaié, premiojn kaj difinu temojn.

La kisnunaj favorantoj de la konkurso estas :
I. Loka organiza komitato de la kongreso. -

Ilistorio -de Esperanto, ± 20 paĝoj, formato de B. E. ; ni

premio : roo frankoj = Sm. 40 ; 2a premio, 50 frankoj = Sm. 20.

2. Redakcio de « Belga Esperantisto ». - Originala

novelo - l- 12 patra, formato de B. E. - Premio : 5o frankoj
Sm. 20.

3. Antverpena Grupo Esperantista. - Pri la utila de
Esperanto por la komerco ; kiel enkonduki la uzadon de nia
lingvo en la komercajn rilatojn, 5 pafoj, formato de B. E.
Premio : 5o fr. -- Sin. 20. •

4. La Verda Stelo. - Pri la ulilo de Esperanto por la
laboristój ; hiel enkond piki nian lingvon en la lahoristaron.
- Premio : ;o fr. -= Sm. 20.

• 5. S-ro  Frans Schoofs. - I,a malnova flandra pentrista
skolo. Premio : 30 fr. := 5m. I2.

6.S-ro D-ro Pedro Ruiz Prieto, Sevilla. -- Plej laciga
procedo kaj plej efikaj rimedoj uzolaj de la Esperantistoj kaj
speciale de la Internaciaj Kongresoj,por atingi de ĉiuj Registaroj
la oficialan starigon de la deviga inslruado de Esperanto en la
duagradaj lernejoj. Premio : Ioo fr. = Sm. 40.

7. Tutmonda Esperanto Anoncekspedo, firmo Th.
Anding,Berlin,S.W. 48. -- Verku efikan bro suron pri la :dito kaj
la agado de ta T. E. A. {kun modelaj ekzemploj pri la plej
bona uzo de la T. E. K.- laborfakoj). Minimume 7 prespaĝoj
laït monoformatu. Premio : 12.50 fr. 	 Sm. 5 kontanta mono
kaj por 12.5o fr. = Sni. 5 da Esperanto specialaĵoj.

8. S-ro Oscar Van Schoor, Antverpeno. - Pri la batalo
por la akiro de la lingvaj rajtoj en malgranda lando, ekz.
Boliemujo, Kroatujo, Ilandro, art alia, 5 paĝoj formato de
B. E. Premio : 3o fr. = Sm. 12.

9. Libera Penso, internacia societo de esperantistaj
liberpensuloj. - Libera penso en la moderna literaturo. Premio

25 fr. - =. Sm. IO.
. io. S-ro John P. - Nix , Eastbourne, Anglujo. -- Soneto,

temo larcriola Premio	 12,5o  fr. _ 'Sm. 5.
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Belga Esperantisto kaj Oficiala Gazeto publikigos
regule sciigojn pri la konkurso.

-- La Crbestraro de Antverpeno senpage permesis al la
Sepa disponi la flandran Operejon dum la tuta kongresa
semajno.

- Sciigojn pri loĝado k. t. p. oni trovos sur la dorsa
flanko de la alil;ilo.

-- La postkongresa ekskurso tra 13elgujo dataros de la 28a
de atigusto kis la 2a de septembro. La vojirplano estas preta kaj
aperos en la venonta n-ro de B. E.

Van der Biest-Andelhof, prezidanto ; O. Van Schoor,
vicprezidanto ; D -ro W. Van der Biest, sekretario- kasisto ;
Maria Posenaer, leïítenauto Fr. Dupont, Louis Ritschie,
Frans Schoofs.

Nonlaro de la kongresanoj aligintaj antan
la 4a de aprilo 191 I

526. F-ino Metz, Maria, Hartmannstrasse; 38, 	 aachen (German.)
527. Chilard, Lionel, profesoro de Esperanto, 4, rue P. Bertin,

Versailles (Franc.)
528. F-inu I)irksen, Julia Catharina, de Pcrponcherstraat, 71, den Haag (Holt.)
529 Van der Vet,,kdriaan Cornelis, §tat',ficisto, Wo, Visschersdijk, »	 »
530. Moissenet, Léon, ecfinĝcniero de la Pontoj kaj Vojoj, 29 bis, faubourg du

Moustier,	 Montauban (Franc.)
53r. Belhostc, Léon, orumisto, 17, boulevard St Jacques, 	 Paris	 »
532. Viratelle, Eugène. orumisto, 2, rue Erncstine, 	 »	 »
533. F-ino Fielden, Helen, 17, Norwood Crescent, Southport (Lancash. AngI.)
53.4_ Lachlan, John `I., instruisto, 71, Heaton Moor Road,

Stockport (Chesh.-Angl.)
535. S.ino 1`iard. 15, rue de la Réunion, 	 Parc St-Maur (Seine-Franc.)
536. Serrat y Parés, Josep, konstruajkuntraktisto, 55,2,2, Aribau,

Barcelona (Katal. -Hisp.)
537. La Fontaine, Ilenri, senatano, advokato, prezidanto de la Internacia

Pacifista Oficejo, Square Vergote, 9, 	 Brussel (Belg.)
538. Pichon, René Charlcs,prczidanto de la Federacio de l'Junaj Esperantistoj,

142, boulevard du Montparnasse, 	 Paris (Franc.)
J39. F-ino Buchanan, Marian, Silverrae,	 Gifl'nock apud Glasgow (Skotl.)
540. S-ino Blondin, rentulino, 2, rue Rothschild,	 Nice (Franc.)
541. Platst, 87. rue Didot,	 Paris	 »
542. S-ino Plaut, »	 »	 »	 »
543. Gourlay, John,kontisto, .451,Hale End Ropd, Ilighanis Park (Essex-Angl.)
544. Sawver, Arthur, komizo, 3, Tinden Road, Forest Gate,	 London »
545. Buhlemann, H., Seumestrasse, 65	 Leipzig (German.)
546. Herbst, Paul, Jahnstrasse, 36 	 »	 »
547. -Youds, Charles J., desegnisto, 90, Westficld Street,

St Ketens (Lancash.-Angl.)
548 .- Ingham, II., 26, Hamilton Street,	 Burg• 	 »	 »
549. Cloupet, Joannv, industriisto, 175, cours Lafayette,	 Lvon (Franc.)
55e. Elb, Leopold, rentulo, Blumenstrasse, 12,

Kotzschenhroda-Dresden (German.)
551. S-ino Elb,	 »	 »	 »	 »	 »
552. ^F-ino Junghanns, Kathe, Heinrichstrasse, 18,

	lveiser Hitsch-	 »	 »
553. F-ino Lange, Annie, Fürstenstrassc, 12, . 	» 	»
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Tcrrasson (Franc.)
56). 1Viesncr, Max, telegrafa oficisto,Elisabethstrasse,95,Düsseldorf (German.)
57o. Macrtens, Albert, hankestro, honora prezidanto de la 	 Genta Grupo

Esperantista », Kruisstraat, 9,	 Gent (Belg.)
571.  Clegg, Harald, sekretario de la ‹ British Esperanto Association r,

133, High Holborn,	 London (Angl.)
c72. F-ino Howlctt, Annie B., Bracondale, 36, 	 Norwich »

573. Pollen, John, kolonclo, Victoria Street, 3, 	• 	London
574. Fitton, James H., o icisto, 2, Stanley Street, Lindley, Huddersfield

575. F-ino Fielding, Jenny, instruistino, 83, Ilope -I'errace,
1Vellhouse, Golcar, 	» 	 »

576. F-ino Morton, Christina Martha Elizabeth, instruistino,
49, Mount Pleasant Street, Hill Top Road, Dalton,

577. Schepmans. Willem, est ro de la LTrba Socia Oficejo,
Waterloostraat, 37,	 Antwerpen (Belg.)

578. Mulder, Herman, suboficcjcstn) de la Publika lnstruado, prezidant•) de
la Sucicto de Blindulprotektado, Ballaerstraat, zoo , Artwwerpen (Belg.)

579. S-ino Sutcliffe, Belgiave Street, 38, 	 Burnley (Lancash.-Angl )
580. F-ino Healcy, A., Daisy Bank, Halifax Road, 31, Brighouse (Vorksh.  y
581. D-ro Ostrovski, Ilja, kuracisto, Sunrskaja, 47,	 Kharkofh (Rus.)
582. de Sousa-Lisboa, to, rue Clauzel,	 Paris (Franc.)

583. Fischer, Tadeusz, fervoja oficisto, Teresystr., 38,	 Lwow (Galic.-Aŭstr.)
584.Willems, ekskonservisto de l'hipotekoj, St Dansvest, 18,	 tint  (Bels.)
585. F-ino Willems. 	 » 	q 	>
586. Demartcau, Henry, Wil l ernsst raat, 1, 	 » 	»

587. Loentjcns, Camille, tabrikisto, Dam poortstraat, 24, 	 » 	 »

588. De Baets, Maurice, studento, Winkelstraat, il, 	 » 	 »

589.F-ino Collvn, Eugénie, Plezante laan, ' 95,
590. F-ino Schepens, K. L. [)ierickxstraat, 14, 	 » 	 »

--• :.j>:<

A -CT IX

La gesamide3noj el Antverpeno kaj ĉirkaûaĵoj,
kiuj jam alles al la SEPA UNI VERSALA KON-
GRESO DE ESPERANTO, estas petata] kunveni di-
manĉon la 3 0an de aprilo, je la 11 a matene, en la
« Taverne Royale », Groenplaats (Place Verte),
Antverpeno.

LA SEPO POR LA SEPA deziras fari al ili divers-
ajn interesajn komunikoj[).

Protokolo pri la komitata kunveno de la B. L. E.. okaz-
inta en Bruselo. la 27 an de novembro 1910. en salono de
la « Café des trois Suisses ».

S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto, malfermas
la ktlnsidon je la IO i 4a matene.

Ceestas
a) Delegitoj (ie la gencrala kunveno . S-ro L. Champy, F-ino
11Ic)reau (anstatatianta S-ron Pastron Richardson) ; petis

senkulpigon : S-roj Sw -agers kaj Van Schoor.
b) Dele ritoj de ta grupoj : S roj Finet kaj Van der Biest-

Andclhof (Antverpena Grupo Esperantista) ; R. I,eseul kaj F.
Schoofs (Verda Stelo, Antverpeno) ; Verbraeken, anstatatianta
S-ron Vari Gansen (Suda Lumo, Antverpeno) ; Clerbaut (Boom' a
Grupo Esperantista) ; F-ino M. Posenaer (Laboro, Borgerhout) ;
F-ino B. Ledène kaj S-ro A . J. Witteryck (Bruga Grupo Esperant-
ista) ; S-roj F. 1••lathieux (Bruse'a Grupo Esperantista) ; Petiau,
anstatattanta S-ron Sebru\-ns (Genta Grupo Esperantista) ; I.an -
denne, anstataüanta S-ron T hiry (Huv'a Grupo Esperantista); Del-
vaux- (Karloreĝa Grupo Esperantista) ; Vatriquant (Verda Stelo,
Lieĝol ; Van de Stadt (\ erda Flago, Mariaburg) ; Van Pete-
t2llem 	 Nlehlena Grupo Esperantista) ; Lame, anstatatianta
-ron Pirnay (Verda Stelo, Verviers) ; Parotte (`' erviers' a Grupo

Esperantista). Petis senkulpigon : S-rojn Albert, Relavisse,
Rieniets, Nyssen kaj Verbeken.

S-ro D-ro \V. Van der Biest, delegito de la Antverpena
grupo « Fervoro », nur funkcios, kiam lia societo estos balotita.

I. La Prezidanto sciigas, ke la Antverpena grupo « Fer-
voro » petas aliĝon ; ĉar sia regularo estas konforma kun tiu de
la Ligo, li proponas, ke la komitato akceptu tiun societon.

S-ro Finet deklaras, ke li ne voĉdon(s kontrati la pro -

ponata aliĝo, sed atentigas la komitaton pri la estonta danĝero
de la troeco de grupetoj ekzistantaj en la sama urbo. La kun-
sidantaro esploros atente tiun demandon kaj akceptas unuvoĉe
Fcrvoro'n kiel aliĝintan grupon.

IL S-ro Champy, ĝenerala sekretario, legas la prbto-
kolon pri la lasta kunsido, kiun la kunsidantaro aprobas. Rilate
al la kunmetado de la juĝantaro de la ekzameno pri kapableco,
li espiii tas la deziron, ke de nun, la efektivaj membroj de
tiu jukautaro estu elektataj inter la aldonitaj avoj. Akceptata.

III. S-ro Van der Biest-Andelhof donas kelkain klar-
igojn pri la organizado kaj la agadoj de la Vila internada
kongreso, okazonta en Antverpeno, dum la monato atigusto
1911 :

Dum la Barcelona kongreso S-ro Van Schoor kaj li mem
estis unuvoĉc elektataj kiel membroj de la Konstanta Kongresa
Komitato, kaj sekve komisiataj por estri la organizacion de la
Sopa. Plettumante sian mandaton, ili falis alvokon al là sin-
dono de kelkaj Antverpcnaj salnit:leanoj, kaj starigis komitaton,
kiu, ĉar _ i enhavas sep membrojn, alprenis la nomon « La
Sepo por la Sepa ». Tiu komitato konsistas, krom la du ko-
misiitoj de la K.K.K., el F-ino Posenaer, S-roj Dupont, Rit-
schie, Schoofs kaj D-ro W. Van der Biest ; gi elektis S ron•

Van der Biest-Andelhof kiel prezidantoll, S-rois O. Van
Schoor, kiel vicprezidanton kaj S-ron D-ron W. Van der Biest

554. F-ino Lchner, Martha, kant;stiuu, Pestizerstrasse, t e. , Di.esden (Gerntan.)

555. Lcschke. Max, kotonelo-I&itenanto, Weinbergstrasse, :O2, »
556. Svkora, Max, instrui sto , Bischofsweg, 19,	 >^	 »
157. Bontemps, Georges, statiestro, gare,	 Parenues (Sarthe, Franc )
558. S-ino Bontemps, 	a 	» 	 »

559. Claude, Albert, kantona vojagento, Place Municipale,
	A nceryi l le (Mense 	»

56o. F-ino 1\.k	 eíllie,Alargaret 1) , Morningside Road,4n8,F._iinburgh (Skotl.)
561. F-inn Mil lar, Elisabeth H., Howard Place, t4, 	»
562. Robbie, James, librotenisto, Strathearn Road, 42, 	»	 »
563. F - ino Smith, ilelen, kasistino, Hillside Crescent, 33,	 »	 »
561. F-ino Valentine, Nellie, Viewforth, 15, 	» 	»
565. F-ino Smith, Greta, ma5inskribistino, Muirpark, 6), Eskbank
566. F-ino M.atthctvs-Frederick, Jessie Frances, Gass, 	 Glenluce
567. F-inu Matthews-Frederick, \Iary Margaret, »
;61. Fleury de la Ruelle, Marcel,
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l.iel sekretarion-kasiston. Post ne longe la K.K.K. enoticigis
la Sepanojn, ĝi aprobis la fiksitan daton ;27-27 aŭgusto) kaj
la kotizon ? 5 Sm .

La Vila kongreso estas nek Antverpena, nek belga, sed
internacia. 'Tamen la loka organiza , komitato estas Antverpena,
kompreneble. Efektive la Sepanoj devas kunveni ĉiusemajne,bal-
dati pli multfoje, eĉ ĉiutage. Ili devas interrilati kun la lokaj pu-
blikaj estraroj, organizi akceptojn kaj festojn en la kongresa urbo;
plie, ili devas prizorgi la ]oĝadon kaj la nutradon de la kongres-
anoj. Speciale; subkomisioj nuntempe no ankorati povas utili al
la Sepo ; post nelonge tamen ĝi petos la kunhelpon de ĉiuj
kongresanoj de Antverpeno kaj ĝia ĉirkatiaĵo. Gi ankati sin turnos
al la tuta belga sannic eanaro kaj petos kian subtenoli kaj kun -

laboradon por sukcesigi la postkongresan ekskurson tra Belggujo.
Finiĝante, S-ro Van der Biest invitas la ĉeestantojn, ke ili

ne prokrastu a]iki la kongreson, por ke la Sepo ĝustaj empe
eksciu,kiujn financajn rimedojn ĝi proksimume povos disponi kaj
por eviti la konfuzon, kiun naskas la lasthora aliĝo de amaso
da kongresanoj.

IV. F-ino Posenaer proponas fori gi la aĝkondiĉon el la
regularo pri profesora kapableco. Post Inlallonga diskutado la
propono estas tnalakceptata.

V. Pri la pl'grandigo de la nombro de la deligitoj de la
ĝenerala kunveno la Prezidanto, kiu intencis fari proponon
lail tiu senco, ne insistas. S-ro Schoofs esprimas la deziron,
ke la ĝenerala kunveno ne plu delegu specialajn aubin. S-ro
Champy rimarkigas ke la	 konstancoj povas postuli kelkfoje,
ke en la komitato de laLigo kunsidas aliaj membroj ol la delegitoj
de la grupoj. La Prezidanto aprobas tiun rimarkon. Fine
estas decidate piistudi la aferon, kaj ĝin rediskuti dum alia
kunveno.

VI. La Prezidanto rimarkigas, ke la publikado de speciala
bulteno por la ĵurnalistaro estas tre dezirinda, sed ĝis nun la
nesufiĉeco de niaj financaj rimedoj tion .malhelpis. S-ro Wit-
teryck prezentas presigt tiun inforinilon, senpage, duin um1
jaro, kondiĉe ke la Ligo pagu la poŝtelspezojn. La kunsidantaro
varme aplatidas tiun novan pruvon de sindono de S-ro. Wit-
teryck, kaj la Prezidanto esprimas al li, eti là • nomo de la
ĉeestantoj, tutkoran dankon.

VII. S-ro Van der Biest-Andelhof, donas detalojn • . pri
projekto, kiu povas grandparte savi la lnancan krizon de la
Ligo. Estas la « Soldo por Esperanto », _ kiu, kvankam en
malfavoraj cirkonstancoj, jam pligrandigis Iliajn enspzojn po
6o	 Se tiuj esperanta.t grupoj bonvolus serioze praktika la
sistemon, nia budĝeto baldati atingos centojn da frankoj. S-ro
Van der Biest citas la artikolojn de I ranca Esfteranlisto,
Le Monde Es1/xrantiste kaj Svisa Esrwro, kiuj varme reko-
mendas le cnkonclukon de la « Soldo ».

S-ro Schoofs kaj aliaj delegitoj interankas ideojn pri
propagandaj rimedoj ; tiuj ideoj estos diskuta aj duiti sekvanta
kunsido.

VIII. La kunsidantaro elektas kiel honoran membron de
la B. L. E. S-ron D-ron R. Van Melckebeke, kiel atesto de
liaj grandaj servoj al la esperanta movado en Belgujo, kaj
dankeme rememoras, ke li estas la ĉefa fondinto de nia ligo.

IX_ La Prezidanto sciigas, ke duin la decembra monato
ekzameno pri profesora kapableco okazos en Gento. CCar F - ino
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IIoreau petas specialajn kondiĉojn por unu kandidato, la
Prezidanto petas sin, ke i bonvolu sendi al li raporteton pri
tiu cleil.talldo.

X. La kunsidantaro kunmetas por la jaro I910-1911 sian
estraron jene :

Prezidanto : S-ro Van (ier Biest-Andelhof ;
yiç-prezidantoj : S-roj \'ittervek kaj Richardson ;
Generala Sekretario : S ro l.. Champv ;
Kasisto (pro eksiko de S-ro Van Schoor) : S-ro L. Delvaux.
La kunstdo finiĝas je la iaa h.

La ĝenerala sekretario,
LÉON Cx AMPy.

KOMUNIKO DE D-ro L. L. ZAMENHOF  0)

Pri mia rilato al la fi rmo Hachette

Antati pli ol tri jaroj kelkaj personoj faris aferon, klin i
mi ne povis aprobi. De tiu tempo oni komencis senĉesan
serion da atakoj kontrati Esperanto kaj kontrati mi persone.
Dum pli ol tri jaroj mi pacience logis ĉiujn insultojn kaj
malverajn akuzojii, kaj mi silentis ; verŝajne  mi ankati plue
silentos, ĉar mi estas trop fiera kaj havas ankati tro malmulte
da libera tempo, por defendi min kontrati diversaj elpensol
de personoj, kiuj scias tre bone, ke ili (liras malveron ati
prezentas faktojn en malĝusta lumo kaj kiuj post unu refutita
malĝustaĵo baldati elŝovas dek aliajn.

Nur pri 1111n akuzo mi decidis nun doni malgrandan
klarigon, ĉar mi koiivinkiĝis, ke tiu akuzo trovis kredon eĉ
ĉe personoj bonitnteueaj.Mi volas paroli pri mia rilato al la
firmo Ilachette.

()ni penis kredigi, ke Esperanto nepre bezonas reformojn,
ke la esperantisto] tion komprenas, sed nur mi pro iaj per -

sonaj iuotivoj kontratistaras. Kvankam eĉ nun ankorati oni
tion ofte ripetas, la akuzantoj tamen scias tre bone, ke tio
estas absoluta mensogo. Ciuj komprenas ; ke plenan perfekt-

e econ de Esperanto neniu deziru- ticl forte kaj sincere, - kiel
mi, kia afltoro ; ke se trovi-us bonaj homoj, kiuj grandaninie
prenus sur sin la plibonigon, mi povus esti nur tre danka_ al
ili, kiel patro estus tre danka se bonaj homoj volus senpage,
perfektigi kaj felii:igi lian profunde amatan inranon, la revon
(le lia tuta vivo Cluj seins tre bone (dar tion distri n nhetis
niaj akuzantoj mem), ke kelkajn fojojn, kiam lui opiniis, ke
venis la ĝusta tempo por fari revizion de Esperanto,
mem clpais kiel inieiatanto (kompreneble, on formo lojala) ;
sed kiam lui konvinkikis, ke tiu alportos al nia afero nur

(0 El la februara numcrc► de la Oficiala Gasc ko E.%heranl/st«.
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nialbonon, mi retiris min malgran ke min, neriéan kuraciston
oni penis allogi per tre granda sumo da mono, kiu permesus
al mi tute fotĵeti mian profesion, vivi tute oportune kaj
feliĉe, kiu liberigus min de ĉiuj zorgoj pri la morgatia tago
kaj pri la estonta sorto de niia familio kaj kiuj permesus al
mi fordoni min plene kaj ekskluzive al miaj ainataj idealoj (i).

Ĉar sekve ne al ĉiu oni povas facile kredigi, ke mi
koutranbalalas reformojn pro persona oportuneco, tia] oni uzas
alian rimedon : apogante sin sur iani aperinta famo pri ia
"'listera kontrakto kun Hachette, oni skribas en libroj, gazetaj
artikoloj kaj privataj leteroj ke mi rifuzis refortnojn tial,
ke mi « estas ligita kun la firmo Hachette ». Kun plej senliolta
konscienco ()ni rakontas, ke mi vendis Esperanton al Ha-
chette, ke Esperanto estas nionopolo de tiu firmo, k. t. p...

Sinjoroj ! Se iu el vi iam volis lerni Esperanton, ail instrui
Esperanton, ai eldoni ian verkon en aŭ pri Esperanto aŭ
fari ian alian uzon de Esperanto, kaj uzi an la firmo Hachet-
te malperinesis al li tion, — li elpaŝu kaj akuzu min publike ! Vi
scias tre bone, ke la rakontoj pri la venditeco de Esperanto al
Hachette estas malnobla mensogo ; vi scias tre bone, ke pri la
lingvo Esperanto ĉiu el vi havas tute kaj plene tiujn samajn rajt-
ojn, kiujn havas mi ait la firmo Hachette ; vi konas tre bone
la « misteran kontrakton », êar mi neniam faris el ĝi ian
sekreton. I'ri tin kontrakto mi povus rakonti al vi kelkajn
interesajn aferojn, se mi volus imiti la agadon (le niaj kontraii-
uloj kaj nigrigi personojn, nur pro tio, ke ili apartenas ne al
nia partio. Nun mi nur ripetos al vi tion, kion ĉiuj scias, t. e.
la tuta terura, mistera kaj k rima kontrakto konsistas sole kaj
ekskluzive nur en tio, ke miajn personajn librojn (ne gazetajn
artikolojn ail ion similan, sed ekskluzive nur librojn) mi pro-
mesis publikigi ĉiam per la firmo Hachette (2) !

(t) Estas al ini tre malagrable tuŝi tiun historion, pri kiu mi nun la
unuan fojon parolas publike. La legantoj pardonu min, ĉar la cirkonstancoj
deviga., min tion fari. La propono de la mono ne estis ia malnoblajo
de la flanko de la prop,nintoj far ili havis la plej bonan intencon ;
mia rifuzo ne estas ia heroajn de mia Ilanko ĉar agi alie mi ne povis.
'rial mi al neniu parolis pri tiu afero, kaj la unuan fojon mi rakontis
pri gi private kaj nur unu jaron post la fakto, kiam oni faris al mi ri-
proton, ke mi estas konscrvativa « pro financaj niotivoj ».

(2)La rakontoj pri tio,ke mia kontrakto inalpermesas al mi publikigi artikol-
ojn en aliaj gazetoj krom la « Revuo », estas simple fantaziajo. Mi promesis
al la direktoro de la « Revuo » (libere, sen ia kontrakto), ke mi en i'iu numero
de lia organo pubiikigos parton de niaj tradukoj ; sed mi neniam promesis al
li (kaj tion li ankaŭ neniam diras) publikigi artikolojn nur en lia organo. Kiu
el vi povas kun pura konscienco akuzi min pro tio, aŭ kiu el vi iom suferas de
tio, ke en la tre malmultaj horoj, kiujn mi devus uzi pur ripozo ail por niia
familio, mi faras tradukojn por la « Revuo », kiu pagas al mi por tiuj tradukoj
kaj per tio donas al mi la eblon plibonigi la vicon de mia familio kaj venadi
Ciujare al la kongresoj
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Jen estas mia tuta krimo ! Eĉ se tiu kontrakto prezentus por
i»i ian oportnnaĵon, — kiu havas la rajton akuzi min pri tin afero,
kiu estas ja mia afero pure persona kaj neniom tuŝas Esperanton
nek la esperantistojn ? Sed miaj akuzantoj scias tre bone, ke la
kontrakto (kiu ligas nur min, sed neniom ligas la firmon) tute
ne estas ia oportunaĵo por ini, ke longe mi ne volis kin subskribi,
ke se mi fine kin subskribis, mi faris tion ne pro mia profito, sed
nur por fari servon al Esperanto, kiu tiam tre bezonis la apogon
de ia solida firmo. Sekve se ekzistas en la mondo iu, kiu havus
]a rajton plendi pri tiu kontrakto, tio estas nur mi, mi sola. Sed
mi ne plendas, êar mi scias tre bone, kiajn grandajn servojn la
firmo alportis al nia afero.

Oni diras, ke Hachette pagis al mi por mia kontrakto ian
grandan sumon da mono ; oni diras, ke mi ricevas procenton de
ĉiuj el(lonoj de Hachette, ke mi sekve havas intereson zorgi pri
la profitoj de la firmo, k. t. p. Ĉio ĉi tio eŝtas malnobla mensogo.
Kiel al ĉiu alia atitoro, tiel ankatl al mi Hachette pagas nur por
miaj personaj verkoj ; sed neniam mi prenis de Hachette ian
apartan pagon, ian donacon ail salajron ; de la libroj eldonataj
de Hachette, se ili ne estas verkitaj de mi mem ail kun mia kun-
laborado kaj ne portas malkaAe mian propran nomon, mi nen-
iam ricevas eĉ unu centiinon. )i,Ĉ kian por miaj propraj verkoj
(presataj en la « Revuo ») Hachette en la komenco difinis al mi
tro grandan pagon, kiujn la enspezoj de la « Revuo » ne povis
kovri, mi baldari poste per mia propra volo tion rifuzis (simple
pro tio, ke mi ne volas esti ies morala ŝuldanto) kaj mi postulis,
ke Hachette prenu al si la rajton eldoni tiujn verkojn, senpage,
en formo de libroj en tia nombro (la ekzeinpleroj,ke ĉiuj elspezoj
kovriĝu.

Kion do suferas la Esperanta afero de mia fama pure persona
kontrakto ? Per kio ĝi povas inf ni la iradon de la Esperanta afero?
Se mi volus akcepti ref'ormojn fari, tian ati alian agon, skribi
tian ail alian artikolon, — per kio Hachette povus min malhelpi
ail influi ? Se mi dezirus publikigi ian libron, kiu ne estus opor-
tuna por Hachette, la firmo havus nur la rajton ne eldoni ĝin,
nenion pli ; sed ĉiuj scias, ke tiam mi ja tre facile trovus alian
firmon, kiu eldonus mian libron kun granda plezuro.

Miaj kontraünloj scias tre bone, ke se mi volus aliĝi al la
reformistoj, ne sole neniu kaj nenio povus min malhelpi, sed mia
situacio tiam estus multe pli bona, ol nun. Se ili ĉion sciante,
tamen rakontas al la mondo, ke mia sintenado en la reforma
afero estas kanzita de mia « ligiteco kun la firmo Hachette » ;
ilin juku ilia propra konscienco.

L. L. ZAMENHOF.
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(CHARLEROI)

Post kelkaj semajnojnoj mal fermi ĝos la nacia ekspozicio de
Karloreĝo. Okaze de tiu grandega elmontro de la industriaj
kaj socialaj perfektigajoj en nia patrujo, la Karloreĝa esper-
antista grupo organizos, je la 4.a-5a de junio (Pentekostaj festoj)
la trian belgan esperantistan kongreson, kiu espereble
kunigos sur la bordoj de la Sambro la pliinulton de la belgaj
fervoraj sami deanoj .La najbaraj francaj sainideanoj ankafl bonvolos
interfratiĝi kun la belgaj kamaradoj kaj montri, ke la esper-
antisrao ne konas landlimojn.

Kiom da Belgoj
eble neniam vizitis
nian regionon, dir-
ante : « Karloreĝo,
kun siaj nigraj ĉirkaü •
ajoj,ne estas vidinda!
I'ie la printempo
kiel la vintra ĉielo
ĉiam kovriĝas per
malhelaj, malsanigaj
malĝojaj nuboj, kiujn
sendese vomas eentoj

(la malpuraj kainentuboj; tie nek montriĝas verdaj arbaroj vivigataj
de gajaj birdkantoj, nek ekfloras naturaj produktaĵoj en alridantaj
kamparoj. Ne, Karloreĝo ne estas vizitinda ! »

Ho ve ! Se antatljuĝoj tro ofte regas kaj direktas la hum-
ajn ideojn, tio estas vera rilate al la priparolita opinio pri
Karloreĝo. Nia urbo, kiu kalkulas proksimume 28,00o enloĝant-
ojn, estas la centra loko de multnombraj kornununioj, realaj
antaflurboj, kune enhavantaj pli ol kvarcent mil loĝantojn.
Montignv, Couillet, Marcinelle, Marchienne, Dainpremy,Jumet,
Gilly k. a. formas nur min grandan hontan formikaron, kies

tutan vivon oni
povas resumi per
la vorto laboro.
Kiam, je vespera
horo, la promen-
anto haltas unu
momenton sur la
plataĵo- mine kovr-
ata de la ekspo-
ziciaj konstruaĵoj
— kir apartigas la
Nordan de la Suda
parto de la urbo ;

kiam li iom éirkaürigardas tra la vasta horizonto eteudiĝanta
ĉiuflanke, li pro miregro revas pri la giganta pcnado, kiu vivigas

tiun aniasegoll da
liborejoj, — li sen -

tas kvazati la re-
gulan batadon de
grandega homa

kuro. Li haltos kaj
revos, kaj eble, en
siasentema animo,
li komprenos la si-
gnifon de tiuj sen-

La sold.ttejo interrompaj kl0-
podoj. Ĉar ĉiu tera regiono havas sian specialan karakteron,
Karloreĝo ankaü posedas originalan ĉarnion, kiun sentos tiuj,
kiuj konsideras naturon kaj homaron el iom pli alta vidpunkto.

Feliĉaj popoloj, kiuj ne havas historion  ! Nia urbo havas
historion, ne ampleksan certe, sed sufiĉe movplenan, por ke
i konatiĝu kun malfeliĉoj kaj suf2rado. Gia deveno estas

malgrava vilago,
nomita Char-
noy. La hispan -
a reĝo Karolo
II, en la jaro
1666, ordonis
konstrui tie for -

tikaĵon, kiu, pro
sia fondinto, ri-
cevis la nomon
Karloreĝo (Char-
leroi). De 1667
gis 1794 ĝ1 mult-
foje • vidis antan

siaj muroj aperi la francajn kaj alilandajn bombardilojn, kiujn
kondukis tra Efiropo famaj inaraloj kiel Villeroy kaj Bouf lers,
kaj aliaj ne kouipateinaj urbo-kaj kasteldetruantoj. Kruele ĝi
suferis pro diversaj politikaj okaziutaĵoj ; laŭvicc kliniĝante sub la

franca, hispana, aüstria kaj
holanda jugo,ĝis kiam ĝi fine
trovis pacon kaj kvieton
sekve de la fondo de la belga
memstareco. Giaj fortikaĵoj
definitive estis forigataj en
1868. La lastaj postsignoj
de la pasinta militskuita
tempo antat nelongĉ• mala-
peris sub la iloj de la terfosistojLa duacrada lernejo por tratilinoj
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Ni reeniru do la nuntempan vivon ! Ni aŭskultu la tute
nialsimilan lingvaĵon de la hodiatiaj aferoj ! El la ĉirkatlkuŝaiiitaj
valoj supreniĝas la stranga elho de konfuza movado, tra kiuj
ĉiuminute resonas la bruego de rapidantaj vagonaroj, akrasonaj
aŭ malklaraj fajfiloj, peze spirantaj ma?inoj. De tempo al tempo
la vasta gcenejo subite enlumi as per iom funebra lumo ; la
tuta Ĉielo terure enflarniĝas per malhelruĝa rebrilo : laborejoj,
kamentuboj, tcrkarbamasoj, Ĉi tiuj atestantoj de malfacila,
nelaciĝanta laboro, aperas en sia malgaja, sovaĝa grandeco.
La alrigardanton ekkaptas neesprimebla impreso.

Ĉirkaŭ Karloreĝo loĝas
diversspecaj industrioj, kies
famo etendigas gis en la plej
malproksimaj landoj de la
terglobo .Altaj fornoj, ferfa-
brikejoj, vitrofarejoj, terkarb-
eltirejoj, m.ainkonstrucjoj
k. t. p., igas la Karloreĝan
regionon unu el la plej ag-
emaj kaj gravaj laborejoj de

l' mondo.
La riéeco (le ĝiaj ĉirkatiaĵoj kompreneble rebrilas sur la

ĝeneralan aspekton de la urbo kaj sur la vivmanieron de ĝia
enlogantaro.

Dom la lasta kvarono de contjaro nia urbo mirinde pli  •
vastiĝis kaj plibeliĝis. Kiam la vizitanto eliras  la bruan staci-
domon, trairinte la larĝan antaŭplacon, kiu, dom la . sunĝuiga
parto de ]'jaro aperas kiel alridaiita florĝardeno, kaj trapasinte
la turnan ponton de laiplcanalo , li tuj troviĝas en la ,plej

La Suda stacidomo
brua interkoinunikiĝa kvartalo. i\ro da riĉaj komence j oj kaj
movplenaj kafejoj atestas, ĉe la pliniulto de la urbanoj, sufidegon
da mono - rapide gajnita kaj — bedaŭrinde — samtnaniere elspez-
ata. Lattirante la angulon de strato, la ekskursanto ekvidas la
elegantan aliron de la Komerca Borso. Ho ! kia t:liligenteco !
Interesplena estas la vidajo, precipe éiulunde, kiam multego
da industriisto] kaj komercistoj tie kuniĝas pro siaj aferoj. Je
titi okazo •la tuta « Malalta Urbo » pli ol kutime febriĝas. La
bela turo de la nove konstruita ĉefa telegrafejo ajnas miri

pro tiu neordinara movado sur la « Placo de ]'Sudo ». Trans-
pasinte la malnovan ponton, sub kiu la Sambro forpuas siajn
akvamasojn, kaj suprenirinte la « Straton de l'Monto », la
pronielianto iom haltas sur la longa per arboj ornamita bui-

La Urbdomo

vardo Audent, kun larĝaj krucstratoj. Tie li vidos la masivan
juĝpalacon, kies enirejon beligas du gigantaj bronzaj leonoj :
li vizitos la kokete arankitan kaj zorge konservatan Parkon,
ne forgesante promeni siajn okulojn sur multnombrajn privatajn
kaj publikajn konstruaĵoju, inter kiuj estas ĉefe rimarkindaj
la Reĝa Ateneo kaj la kolegio de la Jesuidoj.

Iom post iom li atingas la centran urbon, la urbo de la
vera Karloreĝa popolo. Nek nur je grandaj festotagoj, sed
eĉ je ordinaraj okazintajoj, la fremdulo kiu kuragas trapuçi la
densan amason, ĉeestos la fenomenon de la plej stranga
interrenkonto de homoj. Tie kuniĝas la laboranta enloĝrantaro-
Tie estas, ĉefe dimanĉe, la rendevuo de la antatiurbanoj,
serêantaj diversspecajn amuzaĵojn laŭ sia ne ĉiam rekomendinda

I.a Kanalo de la Sambro

sed vere originala idealo. kaj malavare. elspezantaj sian dek-
kvartagan salajron. 	•

Al industrio kaj komerco Karloreko . Auldas sian prosper-
econ. Tiuj du neelĉerpeblaj fontoj de riĉeco karakterizas ĝian
vivon, ĝiajn kutimojn kaj ideojn. ;-Pro tiu kaüzo estas neevit-
eble, ke ĝia plej respektegata dio estas Mono. Mono estras,la,
mondon, kaj precipe la Karlpreĝan•:Jtiziloĝantaron.
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.Aliflanke, nia urbo arkan ne estas ŝparenla, kiam ĝi povas
favori filantropajn entreprenojn. Sufiĉas, ke ni citu la mult-
nombrajn loĝejojn de la nova tnalsanulejo kaj la lerliejon pcir
kripluloj. Krom la monumentaj kot struaĵoj, supre priparolitaj,
estas speciale citinda la nove fondita « Universitato de la
Laboro », kies granitaj kolonoj fiere alti ĝas super la ĉirkafianta
laboranta regiono: Malavaraj publikaj klopodoj sukcesis starigi
modelajn instituciojn, kies celo estas ĉiam disvastigi teorian
kaj praktikan instruadon inter ĉiujn klasojn de la societo kaj
sincere plialtigi la tutmondan famon, kiun jam akiris la scienco
de niaj inĝenieroj kaj la profesia lerteco de niaj laboristoj.

Proksime de l' 1✓ niversitato kaj, etendigante ĝis la vasta
ebenajo, kiun aliflanke ĉirkaflas vastaj kazernoj, ekstaras  ioui
post iom la helegaj kaj imponantaj konstruajoj de la nunjara
ekspozicio. F. WAGNE R.

En la maja nlr»r ,. i-0 1e 8. I . atwres arizka/d pri fa Ifkspozicio kaj  ia
pru jekfila p,;stkon„rrsa . sktcrs

Unua universala kongreso de la rasoj

La 26 - 29an de julio okazos en la universitato de Lon-
dóno internacia kongreso de ĉiuj rasoj. L a. celo de tiu
kongreso estas diskuti, lati la modernaj scienco kaj konscienĉo,
la ĝeneralajn rilatojn inter la tiel nomitaj blankaj popoloj kaj
la tiel nomitaj koloraj popoloj, por atingi inter ili pli
plenan • .interkomprenon.

La ideo de tiu ĉi kongreso eliris de F elix Adler, profe-
soro de socia etiko -de la kolumbia universitato de Novjorko.
La unua propono' estis farata en konferenco de la internacia
etika unuigo en Eisenach (Germanujo) en julio 1906.

Kvin jarojn post tiu konferenco — do en julio 1911  -- la
projektita kongreso efektive okazos.

Oni sukcesis varbi por ĝi plej eminentajn reprezentant-
ojn de registaroj, de internaciaj, societoj, de universitatoj,
ŝtataj kaj privataj institucioj, el preskati ĉiuj landoj. Mirinda
rezultato por tiu, kiu scias, kian rolon havas la rasaj diferencoj
en la politikaj rilatoj de la landoj. La angla ministraro (le
de la eksterlandaj aferoj mem transsendis la invitojn al ĉiuj
aliaj grandaj potencoj.

Oni zorgis, ke la ĉefaj demandoj de  • ĉiu raso ait popólo
estu pritraktataj de unu el ĝiaj plej meritplenaj delegitoj.  •

Kvindek eminentuloj -verkis raportojn; fortnante sciencan
verkaron pri la ĉefaj rasaj demandoj. • Hindo havos • unue la
parolvicon. • Sekvos reprezentantoj de ĉiuj popoloj, de llinujo;
J:apanujo, Turkujo, Persujo•  • kc. kc. • — Oni verkis raportójn
pri la geografiaj kaj ekonomiaj kondiĉoj de la rasa . vivo, pri
la rolo de lingvoj, de religio, de moroj ; pri la situacio de  la
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virinoj, 'pri interrasaj geedziĝoj ; pri la ĝeneralaj kondiĉoj de la
progreso -en ĉiuj landoj ; pri la paca kunligo de la  • popoloj
per la grandaj eltrovoj, komerco, industrio, poŝto, telegràfo,
komunikiloj, vojaĝoj ; pri internaciaj asocioj, . leĝoj kaj insti-
tutoj ; pri elmigrado kaj ĝiaj ekonomiaj kaŭzoj, kaj pri internaciaj
financaj rilatoj.

Oni speciale raportos pri la internacia moralo, la traktado
de dopendaj popoloj, pri la misioj, pri la komerco je  al-
koholo kaj opiumo, pri la situacio de la junuloj, pri la
negroj en Afriko, •pri la negroj kaj indianoj en Ameriko, pri
la Hindoj kaj pri la mestizaj rasoj.

Oni predikos la respekton, kiun la blanka raso ŝuldas
al la aliaj rasoj. •

Oni submetos al la kongreso pozitivajn proponojn por
kuraĝigi la interrasan amikecon : krei internacian tribunalon,
plivastigi la agadkampon de la Haga konferenco, instigi la
gazetaron al la • internaciaj ideoj, instruigi la infanojn en  • la
lernejoj, ke ili amu la infanojn de la alia; rasoj ; kuraĝigi la'
kreon de monda asocio por internacia amikeco.

Mankas nur Esperanto : jen Zamenhof verkis raporton
pri internacia lingvo.

.Neniam venis okazo,kiu tiagrade realigis la internan ideon (le
Esperanto, neniam venis okazo tiel grava por decidi •ĝian
venkon. -

La kongreso en.Londono estos malfermata al ĉiu loĝanto
de la tergloho. kiu pagas la kongreskarton. Tiu kiu ne povas
veni . persono, - povas, kiel neaktiva ano, mendi la dokument-
ojn de • la kongreso. S-ro G. Spiller, ĝenerala sekretario, (*) kiu
sendos al ĉiu, kiu gin  ' petos, detalan programon, sciigis, ke
la multnombra partopreno de Esperantistoj estas tre favore
konsiderata ; pri la aranĝoj farotaj ni scios pli detalo dum..
la venontaj monatoj.

Restas la demando. du la okazo de tiu ĉi kongreso ni estos
iel ĝena malhelpa al la sukceso cle la l'IIa kongreso de
Esperanto en Antverpeno ?

Neniel
Unue nia kongreso ja ne havas nur propagandan celon,

sed ĝi kunigas ĉiujn .kutuj volas vidi siajn samlin,gvajn amik-
ojn, travivi pure Esperantajn tagojn, plivivigi  ` nian lingvon
per la uzado kun fremdlandanoj, konatiĝi ili mem kun la bel-
eco, la. rnproj, la ,popplo de nova lando. Ĝi konsistas unu-
flanke ei 14 festoj, kiuj; .kvankam ne sufiĉe sciencaj por kelk-
aj ' el ilia f teoriemulo - ,, tamen estas necesaj kaj valoregaj, tie
efektive; nia, lingvo volas esti vivanta lingvo, 'per kiu lernas
eŝpiinbi sin ne. nur : Ià intel. kto, .sed an kati là • koro.

f9°6 SorOtli ni1î 7. Pa 	 pstead, 1 1.bindc4n:: • 	• ' ^
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Sed nia kongreso havas ankati gravan signifon en la or-
ganiza progreso de nia afero. La fakaj societoj, kiuj suferis
pro la Barcelonaj malkvietajoj, kiuj estis disigitaj per la
« elmigrado » de la Sesa, en tiu ĉi jaro denove estos forte
kunigataj. La internacia konsilantaro konvinkos nin pri
sia vivo, la Universala Esperanto Asocio estos denove dis-
kutata, kaj ni faros novan paŝon al ĝenerala internacia or-
ganizo, batita sur Esperanto.

La stranga simileco en tio kion ni volas per nia kon-
greso, kaj tio kion volas la Londona kongreso, devigas nin,
kunigi la du grandajn kampojn de ideoj.

Ni sendu reprezentantojn al la kongreso eii Londono.
por ke ili helpuZamenhof kun lia projekto. Ni faru Esperant-
istan ekspozicion, ni disdonu prospektojn kaj instruigajn
broŝurojn, kaj kiuj ne povas êeesti, sendu poŝtkartojn. Ni
kuniĝu kun ĉiuj, kiuj interesas, por diskuti la rimedojn, kiel
Esperanto povas esti progresigata en la diversaj landoj, por
bone koni la mallielpojn, kiuj ĝin kontratistaras en kelkaj el ili ;
ni parolu pri la klopodoj faritaj jam de ni por efektivigi tut-
rnondan interrasan ligon, pri la transformoj, kiujn niaj organiz -
aĵoj bezonus por esti konformaj al la celo. Ni varbu ilin al
niaj fakaj societoj. kiuj ne konas rasajn diferencojn. Montru
ni al ili per la fakto, ke Esperanto estas vivanta lingvo,
ke ni estas en plena progreso, kaj ke tiuj eraris, kiuj bbnvolis
antandiri nian baldaŭan pereon !

La Vila kongreso de Esperanto, en Antverpeno, ĉerpos -ei la
raportoj farotaj al ĝi pri la universala kongreso de la rasoj
nóvajn profitojn por nia agado en ĉiuj landoj. Jam la kon-
gresa laboro estos influata per la nove gajnotaj sportoj. La
Esperanta vivo fariĝos pli intensa, ol ĝi estis ĝis tiu ĉi jaro.
Ni havos eble novajn batalojn, sed, se ni bone uzos niajn fortojn.
ni atingos la celon.

W. MARCHAND.

eleet

DE BRUSELO AL KAIRO
(BLINDULKONGRESO)

I. Bruselo - Milano

Milano, la 9an de februaro u ii.

Mardon, je la 5a horo vespere, mi estis forlasonta la insti-
tuton por la longa vojaĝo ; emociis min la lastaj manpremoj de
miaj kunfratoj kaj lernantoj, la krioj : « bonan vojaĝon ! sendu
poŝtkartojn ; alportu memoraĵojn el Jerusalemo, el Kairo.l » k.'e.
Kaj baldat✓i mi estis sola kun servisto, kiu akompanis min ,por
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porti simian valizon. Tute sola mi forveturis el Bruselo je la 6.3 a
horo vespere. Proksimume dudek belgajn kolegojn mi renkontos
vendredon tagineze en Brindisi. Se oui kunloĝadas en domo kun
pli ol - kvarcent kunloĝantoj amernaj, oni ege sentas la solecon.
Tio arkan okazis al mi duin la unuaj horoj, kaj ĝi naskis en mi
iom nialĝojigan pensadon. Post vesperpreĝo mi penadis dormi
kaj, stranga neordinaraĵo, mi dormis tiun nokton pli ol kvin-
dekfoje. Merkredon, je la 6a matene, mi estis en Bazelo, kaj
intencis ne plu dormi, por ĝui la vidajon de l'svisaj montoj
kaj valoj. Sed, ĉar kutimo estas kvazaŭ dua naturo, mi
dat)rigis kontraiivole dormi kaj vekiĝi mi nescias kioinfoje.
Pri Svislando mi nur povas diri, ke ĝin tute kovras, de Bazelo
ĝis la S-ta Gotarinonto, blanka neĝvesto ; ke tiu ĉiama blank-
eco ŝajnis al mi tro funebra ; ke pro tiu blankeco la urbo
Lucerno kun sia belega lago ne sukcesis ravi  min, kiel antan
du jaroj, kiam Iri tie haltis revenante el Napoli. Sed, kiam
mi eiiris la tunelon de l'S-ta Gotarmonto, ridetis al mi la valo
de l'Tizino jam ioinc verdiĝanta, la jam varmeta suno itaia
kaj la hela viviga printempo verŝis en min novan reviviĝon
kaj dolĉan naturĝuadon. Ravaj estis por mi la lagoj de Lugano
kaj. de Konio ; ravaj aiikan la monteto] kiuj ainbat'iflanke rand-
igas la valon, kaj kies neĝaj pintoj brilis en la sunradioj duin
ilia subajo sin kovris jam per printempa verdaĵo.

Guste je la 15,5a horo la vagonaro haltis en Milano, kie
kvin samideanoj liiiii atendis. Estis la esperantista konsulo,
sinjoro Luciano Cattorini ; grafoj Rinaldo kaj Petro Padulli ;
sinjoroj Karlo 1Monti kaj Ludoviko Anfosso. ili akoiiipanis min
ĝis mia hotelo, kaj de tic, al la Milana blindulejo, kie mi ĝuis
la feliéon nianpremi kun mia maljuna amiko pastro Vitalo,
kiu (le longaj jaroj estras tiun instituton, la ĉefan de Itallando.
ili vidis la blindulojn en lernejoj, laborejoj kaj muzikejoj. Ili
ĝojis  pro la vizito de la malproksima blindulprofesoro, kaj
miaflanke mi estis feliĉa pro la retrovo de l'blindaj infanoj,  en
kiuj mi rimarkis la `aman afablan spiriton kiel en aliaj propr-
aj lernantoj. Bedanrinde, Illi no povis multe paroli kun ili :
al « Bongiorno, signore », mi nur povis respondi « Bongiorno,
amici. » l'anion, en la supera kiirso, mi trovis lernanton esper-
antistan, nur u nii. Li tuj fari,ŝ;is mia interpret^anto, kaj ni parolis
pri la celo de mia vojaĝo, pri la bliuduloj Woluwaj kaj Mi-
lanaj ; mi sciiĝis, ke aman tri jaroj oni faris en la instituto Es-
perantan kurson, sed ke oni ĝin ne longe datirigis. Post nia
interparolaclo kun mia interpretanto,tute tradukita al la Iernantoj,
la infanoj petis la direktoron uor havi denove. esperantan kurs-
on, kaj la maljuna pastro, kun patra rideto, promesis, ke (le
nun uni rekoniencos la justruadon.

Hodian, jandon, je la oa horo matene, la esperantistoj
revenis min preni en alia hotelo : iii traproinena'.lis la ĉefajn
stratojn de la urbo, kaj • êeestis en la katedralo diservon
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kantatan de la Episkopo. Mi revenis en la hotelon je la i 2a
(tagmeze), rap:de priskribis la unuan parton de mia vojaĝo,
kaj nun, mi devas min prepari pur datirigi ĝin ĉar je la 3,4o
(I5,4o:ja horo, mi forveturos al Brindisi, kie min atendos miaj
belgaj kulegoj.

Kun kora saluto al miaj belgaj samideanoj !
FRATO IZIOORC).

VENUSO
(Son Lto)

Vi estas planedo mirinda, ho stelo '.

Matene vi brilas, ĉar, dia orfloro,
Vi estas filino de l'dolCa Aiiroro
Kaj la plej radia ĉiela juvelo.

La bona paŝtisto — de l'monto l'anĝelo —
Vin ĉiam admiras kun granda fervoro,
Kaj lia kanteto je via honoro,
Vespere forfiugas al vasta ĉielo.

Kaj, kiam la nokton vi venas ornami,
Ho ! kiel patisto, mi volas vin ami,
Revante pri via profunda mistero ;

Ĉar mia poeta animo sentema
Dezirus ekdormi post lasta vespero
En via eterna luiego pacema.

ELÉONORE CHEVALIER.

NEKROLOG (O
PROFESORO CH. MÉRAY

La 2an de februaro mortis en Diĵono S-ro Cu. M r.RAV , eks-
profesoro de la tira universitato kaj korespondanto de la Frar°ca
Instituto.

El la vivo de la bedaŭrata mortinto ni resunlas, laii la
nekrologia artikolo de S-ro rektoro Boirac (marta numero de La
Revuo) la jenajn detalojn :

S-ro Mérav, jam tre famkonata (le ĉiuj mateiatikistoj, kiel
aŭtoro de tute originala traktato pri infinitezimala analizo kaj,
elpensinto de nova metodo por la instruado de geomctrio, kon-
atiĝis kun Esperanto en 1903. Potence interesita de la sinlpleco,
facileco kaj internacicco de la kreajn de D-ro Zamenhof, li sin
jetis senhezite en la bataladon por diskonigi Esperanton en
ĉiuj rondoj. Multaj kleruloj fariĝis katehumenoj de tiu
granda apostolo. En Diĵono mem li okupis la publikan opinion
pri Esperanto dum tuta jaro, akirante al la ideo la aliĝon de la
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tuta urba eminontularo. En la komenco de 1901., li fondis la
esperantistan grupon (le Diĵono kaj organizis, sub la patron -
ado de la « Turing-Klubo »  la unuan kurson (le Esperanto. Gis
la fino de sia vivo li datirigis sian propagandan agadon kaj la
energian bataladon kontraü la perfidaĵoj de niaj kontratiuloj.

Honoron kaj dankon al la memoro de tin kuraĝa kaj sindona
pioniro !

J. W. VAN DER WAL
Kun sincera bedaŭro ni eksciis la morton do S ro J . W.

VAN DER WAL, vic-pastro de la paroho S-ta Vilebrordo en 1 -Tago,
unu el niaj plej simpatiaj kaj fervoraj nederlandaj samideanoj.

Li speciale sin dediĉis al la propagando inter la nederlandaj
katolikoj kaj ageme kunlaboris al ilia organo Nederlanda Ka-
toliko.

Apenaü 35Jara, do en la plena florado de sia vivo, li estas
forrabita el niaj vicoj. Lia morto estas por niaj nederlandaj
amikoj grava perdo, kiun nuntempe oni malfacile povos ripari.

Li ripozu en paco !

HU M O RAĴ OJ t' }

KOMPLEZA GVIDISTO

Gvidisto. — Ĉi tie, gesinjoroj, okazis la ĵuro sur la Rütli.
Sinjoro. -- Permesu, gvidisto. La loko troviĝas je du horoj

pli fore. Vi ja montris ĝin al mi antatl du jaroj, kiam mi
estis sola.

- Gvidisto. — Guste, sed mi pensis, ke ĝi estas tro malprok-
sima por sinjorino via edzino.

SKALO DE ĜENTILECO ĈE LA
FERVOJAJ KONDUKTOROJ

Unua klaso. — Mi petas la gemotojn, ke ili komplezu eniri.
Dua klaso. — Gesinjoroj, eniru, mi petas.
Tria	 — Eniru rapide, la vagonaro tuj foriros.
Kvara klaso. —Nu, vi senzorgaj brutoj, sakranlento ! ĉu

vi baldati eniros la vagonaron ? !
MALKOMPRE\AĴO

Edzino. — Kara Ernesto, nia nova kuiristino estas diligenta
kaj bonvola, sed ankoraü malmulte lerta ; la rostajon ŝi domaĝe
bruldifektis, sed kiel kompensaĵon vi recevos kison.

(t) (iuj ekstraktitaj el La Spritulo, internacia monata gazeto por
serêo, humoro kaj satiro.

L Spritulo estas tre leginda, bele ilustrita revuo; la êiujara abonprezo
estas 3 lrankoj Sm. 1.200. ( ✓efredaktoro : Richard Bresch, Tolkewitzer-
strasse, 20', Dresden-Blasewitz (Germanujo).
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Edzo. — Bone, enirigu ŝin.

EN HEBRBL JO

Greko kaj hebreo disputis pri la antikveco  • de civili.zacio
en siaj nacioj. La greko fanfaronaute diris :

— Miaj praavoj estis tre civilizitaj ; kiam oni esplorfos- is
en Akropolo, oni trovis metalfadenon. "tio pruvas, ke ili konis
Ia uzadon de la telegrafo.

La hebreo rediris : He, kiam uni esplorfosis sub la salomona
templo, oni trovis nenion.

— Kion. do tio pruvas ?
. — Ke miaj praavoj konis la uzaclon (le la senmetala

telegrafo.
>oca

PROBLEMOJ ( t:
16. Aml)ulanca kruco

FIGURO 	 Nia planetlo -- radiko de maleniri:-
anagramo de Tien — sciigis per
telegramo — trouzo de la elegio
(radiko) — kin meritas riproêon-

	 plibeligintaj — faranto sen aro —

	 kiu meritas — montras, ke aferoj
	 apartenas al ia subjekto.

17. — Kunmiksaĵo. -- 'Tiujn ci pecojn da vortoj kon-
vene ordigu, kaj vi legos frazon el la Ekz ercaro de la Fun-
damenlo : jnk — bas — kasl -- tra — ibro — rojn — ple
skri — ver — ns — sim — isto — pe -- krib =-- verk —
ajs — pa — isto.

i8. — Kriptografio aŭ sekretlitera skribado. — Pd
— chsat — dpeptcdz — gldr — dp — uplim - - dpadm —

zbuütm — abah --- zdrh — pd — hsclt.
CLŬILPLT.

t 	

DIVERSAJ IN .rORMOJ
ALVOKO. — Okaze de la internacia ekspozicio de Norda .Francujo,

tnalfcrmtgonta en Roubaix duut la nuna monato, la grupo esperantista de
Roubaix-Tourcoing havos specialan fakon, rezcrvitan al Esperanto.

(iuj csperantistüj estas petataj helpi al niaj ticaj amikoj sendante al ili
senprokraste tiujn esperantajn librojn, katalogojn, leterojn, kartojn, etiketojn,
ktp. kiujn ili .povas . disponi. Adreso : Al S-ro Ch. Dorion, prezidanto de la

(t) Oni sendu la solvojn, antaïí la 25a de majo 1911, al S-ro FRANS
Scxoors, sekretario de la Redakcio, 45, kleine Bcerstraat., Antwerpen,(45, rue
de la Petite Ourse, Anvers). Prefere skribitajn sur poŝta karto.

En la lasta numero de la 3a jarkolekto estos publikigataj la nomoj .de la
solvintoj. Oni pavas respondi pseitdonime,

belaj premioj estos aljusataj,
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grupo esperantista Roubaix-Tourcoing, 46,  rue des Fabricants, Roubaix
(France).

— Sama deziro estas esprimita de la organizantoj de la Via germana
Esperanto-kongreso, okazanta en Lübeck, 3-9 de junio 1911. .iujn sendajojn
oni adresu al S-ro D-ro 1lôbusz, prezidanto, Falkenstrasse, r2, Lübeck,
Deutschland.

- Deziras korespondi :
Jean Leurat, 4, rue Bertin Pouce. Paris ;
G. O. Crasvby, J3, Bodenstreet, Nottingham (Anglujo) ;
Arnold van Praag, 391, Vrolikstraat, Am-terdam ;
Jan Barta, soldato en inf. reg. 91, Komp. 14 enCYeské Budéjovice

(Bohemujo) ;
Josef Kieweg, sergents.) en inf. reg. 91, Kotnp. t.}, 	 »
Bohuslav Stastuv, » » » » »
Franti ek Vysin, 	 » » » » »
Carl Koopmann, 91, Brüderstr., Münster i/W (Deutschland)  ;
Otto Geier, C. G., Hoffmannstr.,  243, Neugersdorf (Saksujo), kun gekon-

gresanoj el ĉiuj landoj kaj precipe kun Antverpenaj ge•amideanoj ;
F-ino Blfriede Müchcl, 261, Mathildenstrasse, Dresden A. (Saksujo), kun

Antverpena samideano ;
Manuel Maynar Barnolas, Abogado, Cerdan 19 Pral, Zaragoza (Hispanujo);
F. G. Rowe, 51, Portland Road, Nottingham (Anglujo) ;  ŝatas skribi

unufoje ĉiumonate, ah ludi akludon per potkartoj ;
Siegmund Freund, 50, Moritzstr., Breslau (Germanujo) ;  pri politiko ah

enerale pri sciencoj.
— Prezidanto de grupan deziras korespondadi kun Antverpena fraŭlino

ĉirkaŭ 22jara. Li kaj la grupanaro intencas ĉeesti la van. Oni bonvolu respondi
al S-ro Rogers, 20, Cemeterr'v Road, East Kirbv, Notts. (Anglujo).

- Granda sukceso en ĉiuj kongresoj. Esperantajoj el verdstcluntita
silkajo ; oficialaj Ilagetoj, kravatoj pur sinjoroj ; rubandoj kaj vualskarpoj por
sinjorinoj. Aĉeteblaj ĉe B. PEvR, un. vic. del. 17. E. A., 54, rue de la Préfec-
ture, St-Etienne (France).

Kontraŭ respandkupuno oni ricevas donacon kaj ta ilustritan prezaron.
La firino serĉas seriozan belgan csperantiston par vendi tiujn artiklojn

antan kaj dam la Antverpena kongreso.
>: -: 	̂

BELGA KRONVIKO
Ni insiste pelas cnjn t upojn kaj ank art lez izolila,Jn

sacrtideatz:zjn, Ic:c' ili se►z'/tu, kiei eble pkj akurale, informojn
pri sia societo aŭ l inspecajrz sciigojn pri Esperarzto, pie. »zalfruc
la 25an de ĉiu m9n zto, al la Direktoro de « 13elga Esperant-
isto », 25, Arenrfslraal (rue de l'Aigle), Antwerpen  (Anvers).
Tre dankeaze nia redakcio azzkari ricevos la ĵurnalojn, tnlzav-
arzlajn arlikolojzz ,hri nia movado.

ANTVERPENO. - Avizo Por povi pruntepreni csperantajn librojn
en la Popola Biblioteko ( blindenstraat, rue des Aveugles) sufiĉas kc oni
havu ateston de S-ro Van der Biest-Andelhof, direktoro de B. E.

— Diversaj librovendistojde Antverpeno elmetas esperantajn librojn ĉe
siaj. montrafenestroj. Citataj estu : llock/zandh'l J'/andria, Katclijne vest,
(Rempart St ( '.atherine), De Vreese, t t , Anneesscnsstraat (rue .lnneessens),
.1 edcrlaudscke fio#k1i zncIe /. 50 St Jacobsmarkt (niarche St Jaclues), Roelunts
4, St Pietersstraat. (ru_. St Pierre).Estas konsilindc,ke pot mendi Esperantajn
librojn, oni sin turni al tiuj lihroventistoj, kiuj kutimas ilin daŭre clmeti.
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La Verda Stelo. — La ineutbroj estas petata] i.cesti la monatan kene-
ralan kunvenon, kiu okazos merkredon, la 2oan de aprilo, je la 8 r;_a
vespere, en la kafejo . Zomerhof s> Dagcraadplaats, 30. TAGORDO : t.

Raporto pri la antaria kunsido.  — 2. Nova kurso. — 3. La 3a bclga kongreso.
— 4. La 7a internacia kong eso. — 5. Diversaj informoj. — 6. Parolado de

ro F il let : produ,ttuuiniero de »calnarruo kaj glacio.
Ciumerkrede, je la ça vespere, okazas en la kunvenejo konversacia kun-

sido, kiun ĉiuj membroj estas petataj èeesti.
Sud1. Lumo. —La 2; an de februaro tiu agema societo malfermis kurson,

gvidatan de S- i Prof. Jacobs, kaj kiu sukccsplcnc progresas.
Pcr;cktiga - iastruado regule okazas  éiujatide je la 8 1/2 a vespere en la

sidejo de « Suda Lutno », Distillerie du Cirque, Placo Leopold de Wael.
Post legadoj kaj interparoladoj la grupanoj lernas Esperantajn kantojn.

LIÉ GO. — Ia anoj d e. la tri esperantistaj grupoj kunvenis la 13 an de
februaro kaj decidis kuni;;i en unu societo, kiu alprenis la nomon de
Liee a /fiteranti/iet Grtcpo kaj kunmetis jene sian estraron :

Prezidanto : S-ro Kolonelo de Troyer;
Vic-prezidanto : S-ro S. Vatriquant ;
Sekretario : S-ro Relavisse
Kasisto ; S-ro Lanser.
Kurso estas organizita en k ilt partoprenas regule 40 lernantoj. La

instruado estas farata de S -ro Vatriquant, en la Universitato. Al la Liga
grupo alij;is S-ro K. Schriewer el I\elltrala-Moresnet, kiu nuntempe dejoras
kiel soldato en Liego kaj kiu ageme kunlaboros por sukcesigi la novan
organismon. •

La licganoj esperas, ke post kelkaj semajnoj la movado estos suliée
grava en sia urbo, pur indu akcepti la anojn de la 7a kongreso kiam ili
tic haltos, duni la postkongresa ekskurso.

VERVIERS — Esperantista Grupo.  — La te an de februaro tiu
vigla societo urganizis tre sukcesintan feston kun kantoj kaj deklamajoj ;
Oni i. a. prezentis la spiritplcnan komedieton Amours Es/'érantistes de
1)-ro W. Van der Biest.

Dum siaj kunvenoj la anoj de la grupo sin okupas pri la esper-
antigo de francaj vcrketoj. Jen tre bena kaj utila ekzerco, kiu estas
generale ŝatata.

BRAZILIË. — Ilet 4'ie I3razili-
aansch congres van Esperanto zal van
den 21 lot den 24 April te Juniz de
Fora plai's hebben. Merkwaardig is
het feit, dat de burgemeester der stad.
liet voorzitterschap vaan dit congres
zal beklceden en de debatten in het
Esperanto zal leiden.

— Onder het opschrift « Mededee-
- lingen aan het Publieke) zijn in de
telegraafbu ree leu van Brazilië_ plak- -

k rten voorhanden in het Portugeesch,
Fngelsch, Eransch,.Duitsch en Espe-
ranto.

DUITSCHL AND. — Onder de
steden, waar Esperanto op het leer -

.programma der openbare scholen
.voorkom t,mag thans ook Hannover ge-
noemd worden, vaar onze taal toeg},e-

•laten wordt in al de volksscholen,
mede Munster i; W, waar meer dan
dertig leerlingen der hoogere reaal-

BRESIL. — Le 4'°° congrès brési
lien d'Esperanto aura lieu du 21 au 24
avril à Juniz de Fora. 11 est digne
de remarque que le bourgmestre de la
ville occupera la présidence de ce con-
grès et qu'il conduira les débats en
Esperanto.

— Sous le titre « Informations pour
le public » un peut lire dans tous les
bureaux télégraphiques du Brésil des
affiches en portugais, anglais, français,
allemand et Esperanto.

ALLEM AGNE. — Par'nri lés Villes
oit l'Esperanto ligure sur le program-
me des écoles publiques, on peut dès
maintenant citer HIanovre, oit notre
langue est acceptée dans toutes les
écoles primaires, ainsi que Munster
en W, où plus de trente élèves de l'é-
cole réale suivent un cours d'Espe-

school Genen leergang volgen. Ver-
heugend is het overigens te mogen
bestatigen dat Esperanto meer en
meer belangstelling in de onderwij-
zerswereld verwekt : de hr Behrendt
hield onlangs eene doordracht over
onze zaak in de onderwijzersvereeni-
ging te Eierlijn-Rixdorf; dehr Wichert
sprak over het zelfde onderwerp in  de
onderwijzersvereeniging te Berlijn-
Weissensee ; te Delitzch. stelt zich de
hr hoofdonderwijzer Schntiedeberg als
ijvérig propagandist aan; te Deubcn ge-
lukte dehr Siegel er in vele onderwij-
wijzers aan te werven ; teLcisnig wor-
den lessen van Esperanto gegeven
door de hh.Drs Heller en Jiiger,hoofd-
onderwijzers bij de reaalschool : te
Zittau eindelijk, richtte de hr Semich
eenen leergang voor de onderwijzers
en onderwijzeressen der streek io.

— Nieuwe leergangen werden ge-
opend en groepen gesticht te: Berlijn,
Cbarlottenburg, Delitzsch,Düsseldorf,
Gleiwitz, Gbttingcn, Hamburg, Hot

Kassel, Künigsberg, Kottbus,
Krefeld, Leobschütz en Munster
i /W. In deze laatste stad maakte de hr
«trompetter _ Bl:ising een doelmatige
propaganda in zijn regiment ; hij ge-
lukte er in Genen kursus in te richten,

adie door .15 onderofticicren gevolgd
- wordt.

-- Bij de Silesische Gewerbe -lnastel-
lrtlg,welkc dit jaar te Schweidnitz zal
plaats hebben, wordt een bijzonder
vak aan Esperanto voorbehouden.

— Ont het Esperanto bij het prak
tischc- leven in te voeren werd onlangs
te Potsdam Gene maatschappij inge-
richt, die voor doel heeft het vreem-
delingenverkeer te bevorderen, en
waarvan de hr V•isberg, eerste burge-
meester der stad en lid van het Hee-
.renhuis, het voorzitterschap aanvaard
heeft.

— Naar het voorbeeld der Deut-
sche T3'arie zal voortaan de Tâgliclte
Rundsclzan fë, Selzlesien und Posen
wekelijks cĉn « Sileza dimanê angulo
pur Esperanto » bevatten

— Het congres van den Rijnland-
schett hond zal wvaarscltijnlijk,in .iici,te
Godesberg plaats hebben ; ren sierlijk
gidsboek (met korten inhoud in Espe-
ranto) van dit lieve stadje is onlangs
verschenen.

FRANKRIJK.— ' 'e federatie van
het Rhône-gebied zal op 22-23 April
een congres houden, waarvan veel
goeds verwacht wordt, namelijk de
stichting van een ajgemeenen Fran-
schen bond.

—De handelskanters van .lbbeville,
Arras, La Rochelle, Laval, Le l'uy- en
Rennes gebruiken onze taal in hunne

_briefwisseling; sommige ondersteunen
geldelijk de plaatselijke groepen. Op
•52 Franschc handelskamers verklaren
er zich 51 gunstig aan Espet ante.

ranto. On constate du reste avec plai-
sir que l'Esperanto éveille de plus en
plus l'intérêt du personnel enseignant;
M. llehrendt a fait récemment une
conférence sur notre cause au

cercle d'instituteurs de • Berlin-Rix-
dort. ; M. Wichert a parlé sur  • le
môme sujet dans la socicté d'institu-
teurs de Berlin-Weissensee ; à De-
litzsch une propagande très active
est menée par M. l'instituteur en
chef Schrniedeberg ;à Deuben M, Sie-
gel a réussi de rallier un grand nom-
bre d'instituteurs ; à Leisnig dés le-
çons d'Esperanto sont données .par
M M. les drs Huiler et Juger, insti-
tuteurs en chef de l'école réale, enfin
ii Zittau M.Sernich à organisé un cours
pour les instituteurs et les institutri-
ces de la région.

— De nouveaux groupes ont été
fondés et des cours ont été organisés it
Berlin, Charlottenburg. Delitzsch.
Dusseldort, Gleiwitz, Goettingue,
Ilambourg, Hof ef 13, Cassel, Künigs-
berg, Kottbus, Krefeld, Leobschütz et
Munster e;'W. Pans cette dernière
ville M. le trompette Bliising

régi-
ment fait
une propagande efficace dans son régi-

ent i a réussi d'ouvrir un cours,
qui est suivi par i8 sous-officiers.

— A la Gewerie-.1 ztsstcllung (exposi-
tion industrielle)dc Silésie, qui aura
lieu cette année à Schweidnitz, un
compartiment spécial sera réservé à
l' Esperanto.

—Pour introduire l'Esperanto dans
la vie pratique, on a récemment établi
à Potsdam une société, dans le but de
favoriser les relations des étrangers,
et dont M. Vosberg, premier bourg-
mestre de la ville et membre de la
Chambre des Seigneurs, à accepté la
présidence.

— D'après l'exemple de la Deutsche
lti arle, la Ttïgliche Rundscliau fur
Schl,'sien und l'oser, publiera hebdo-
madairement un « Sileza diiitanUan-
gulo por Esperanto .»

— La congrès de la ligue rhénane
se tiendra a Godesberg, probablement
en niai prochain. Un élégant livre•
guide (avec résuiné en Esperanto) de
Ça charmante petite ville a paru ces
derniers jours

FRANCE. — La fédération rho-
danicnnc, tiendra le 22 -23 avril un
congrès. dont on attend beaucoup de
bien. notamment la fondation d'une
ligue générale française.

—Les chambres de commerce d'Ab-
beville, Arras, La Rochelle. Laval,
Le Puy et Rennes emploient notre
langue pour leur correspondance ;
plusieurs chambres soutiennent finan-
cierement les groupes locaux. Sur 52
chambres de" commerce françaises 5 1
sont favorables à l'Esperanto,

Net Esperanto in aeq Vreemae 	 l'Esperaglo PElruger
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— L'Expansion Comnnterciale, l'A/ro
en Le Bulletin des institutrices et des
instifuteurs de la Savoie bevatten regel-
matig rubrieken in Esperanto.

— 1)e gidsboeken over Parijs, die de
maatschappij « les Amis de Paris »
eerlang zal uitgeven, zullen ook in
Esperanto verschijnen ; eveneens ge-
bruikt het Laboratoire Central d'élec-
triritéEsperanto voor zijne publiciteit.

ITALIË, — Bij het 6e Blinden-
congres,onlangs te Bologna gehouden,
werd eenstemmig de facultatieve in-
voering van het onderwijs in Espe-
ranto aangenomen. I,eergan en voor
blinden werden ingericht te Bologna.
Padua, Regio en Emilo ; weldra zal
dit voorbeeld gevolgd worden door de
instituten van Napels, Palermo en
Genua.

MEXIKO. — Te Mazatlan werd on-
langs de esperantische groep « Semo »
gesticht ; het dagblad El Correo de la
Tarde dezer stad heeft aangenomen
propaganda-artikels en nota's over
Esperanto op te nemen.

— Esperanto is sedert lang in ge-
bruik bij het observatorium van het
instituut Juarez, te Durango.

NEDERLAND. — De leden der
vier Haagsehe groepen hebben on-
langs tot den gemeenteraad hunner
stad een verzoekschrift gericht, ver-
gezeld van een uitvoerig verslag van
toelichting,tret het doel Esperanto bij
de gemeentelijke handelsleergangen
ingelascht te krijgen. De hr wet-
houder (schepen) van openbaar on-
derwijs heeft met veel belangstelling
kennis genomen van de vorderingen,
die Esperanto reeds in de onderwijs-
wereld gemaakt heeft.

Goede kans !
— De burgemeester van den Haag

heeft toegelaten dat de agenten van
politie, wier bekwaamheid door een
examen zal bewezen zijn, de groene
ster als herkenningsteeken zullen mo-
gen dragen.

— De in den Haag verschijnende
Avondpost, een der voornaamste dag-
bladen van Nederland, zal voortaan
alle Zaterdagen eene « Esperanto-ru-
brick opnemen, bezorgd door den
hr L. J . Bruijn, en bevattende novons
eengin leergang van Esperanto, eene
reeks letterkundige stukken.

In hetzelfde dagblad geeft geeft
Mej. Nella Boon regelmatig mede-
deelingen over de esperantische be-
we.ging.

OOSTENRIJK-HON(ARI.TE.-
TeProstcjov wordt bij de Handelsaka•
demie onderwijs in Esperanto gegeven
aan 72 studenten van beide geslachten .

— Al de beambten van de rationale
verzekeringsmaatschappij « Balkan »,
te Zagreb,zijn het Esperanto machtig.

— L'Expansion Commerciale, l'Aéra
et le Bulletin des institutrices et institu-
teurs de Savoie contiennent régulière -
nient des reriques en Esperanto.

— Les livres-guide ds Pat is, qui se-
ront publiés bientôt par la société
« les Amis de Paris », paraîtront aussi
avec un texte en Esperanto ; le Labo-
ratoire Central d'électricité emploie
également l'Esperanto pour sa publi-
cité.

— ITALIE. — Le 6"° congrès des
aveugles, tenu il v a quelque temps à
Bologne, a adopté à l'unanimité l'in-
troduction facultative de l'Esperanto.
Des cours pour aveugles ont eté orga-
nisés à Bologne, Padoue, Reggio et
Emilo ; bientôt cet exemple sera suivi
par les instituts oie Naples, Palerme et
Gênes.

MEXIQUE. — A Mazatlan fut
fondé dernièrement le groupe espé-
rantiste « Semo» ; le journal El Correo
de la 1 trde de cette ville a accepté la
publication d'articles de propagande
et de notes en Eiperanto.

— Depuis longtemps l'Esperanto est
employé à l'observatoire de l'institut
Juarez, à Durango.

PAYS-BAS. — Les membres des
quatre groupes de La Have vien-
nent d'adresser à l'administration
conruiunale de leur ville une requête,
accompagnée d'un mémoire explicatif,
dans le but de faire inscrire l'Espe-
ranto sur le programme des cours
commerciaux. M. l'Echevin de l'In-
struction Publique, s'est vivement
intéressé aux progrès que l'Espéranto
a déjà faits dans le domaine de l'en-
seignement.

Bonne chance !

— Le bourgmestre de la Haye a
autorisé les agents de police, dont  la
capacité sera prouvée par un examen,
à porter l'étoile verte comme signe
distinctif.

—Le journal De Avondpost, qui pa-
rait à la Have et qui jouit d'une gran-
de vogue chez nos voisins du Nord,
insère dès maintenant tous les same-
dis une ruhricl le espérantiste, duc à
M. J. L. Bruijn : celle-ci se compose
d'un cours d'Esperanto et d'une série
de morceaux littéraires.

Le même journal public rt gulière-
ment des communications faites par
M lle Nella Boi n, et qui se rapportent
au mouvement espérantiste.

AUTRICHE-HO N GRIE. — Dans
la ville de Prostejov l'Esperanto est
enseigné à l'université commerciale
à 72 étudiants des deux sexes.

— Tous les employés de la société
nationale d'assurances sur la vie
« Balkan », à Zagreb, possèdent l'Es-
peranto.

RUSLAND. — 'l'e Nijni-Novgorod
is eene esperantische maatschappij in
vorming ; te Derbent werd een be-
langrijke groep gesticht, die prins
Tavdgiritsè tot voorzitter heeft. De
beweging gaat goed vooruit te Baku,
K ronstadt, Vladivostok en -l'omsk.

SPANJE. — Regelmatig verschij-
nen rubrieken in Esperanto in La Pu-
blicidad ( Barcelona), l'oc Âoll (Reus)
en Diario de I'1llanueva.

— Te Cordoba en tc Madrid wordt
Esperanto in de gestichten voor Blin-
den onderwezen.

— Het onderwijs in Esperanto bij de
krijgsscholen en in de academie voor
militaire genee sheeren wordt met het
beste gevolg voortgezet.

— Ue esp°rantische politieagenten
van Barcelona hebben de toelating
gekregen de groene ster te dragen.

VEREENIGD - RIJK. -- Espe-
ranto verspreidt zieh meer en meer bij
het spoorwegbeheer. Onlangn riep een
omzcndbriel van den hr minister van
Sp)orwegen in Oostenrijk de aandacht
van zijn personeel op hetnut van Espe-
ranto voor het bite' nationaal verkeer:
in liet Februarinummer van B. E.
werd de stichting van den interna-
tionalen bond der spoorwegbeambten
gemeld ; thans zien wij dat in Enge-
la:id dc .Vorth-EasternRail;t'ayberichten
in Esperanto laat drukken. • Voorwaar,
wij komen volop in de periode der
praktische benuttiging van onze taal.

—Ook de ontwikkeling van het Espe-
ranto bij het openbaar onderwijs gaat
in het Vereeni d-Rijk goed vooruit.
D: Nortliern Nolytec/fitis te Hollowav
hae`t het Esperanto in zijn leerplan
opgenomen ; te Bolton wordt onze
taal onderwezen bij de school van den
tweeden graad in Moorstreet ; even -

eens te \' arrington, Leith, Reading
en Torquay (Bov Scouts) ontvangen
de leerlingen onderwijs in onze taal.
Een leergang werd geopend bi de
stedelijke technische school teWidnes.

VEREENIGDE STATEN. — Te
Pittsburg werd onlangs, ten titel van
{troef, bij de East Liberty A cadens t
Esperanto verplichtend ingevoerd ;
hij de universiteit dier stad wordt onze
taal insgelijks onderwezen.

at.crika Tsperantr.'sro bestatigt,
dat sedert liet congres vanWashington
de esperantische beweging in zoover
toegeno men is, dat genoemd tijdschrift
reeds meer dan to.000 aanvragen naar
leerboeken van Esperanto heeft ont-
vangen.

— Te Matanzas (Cuba) heeft liet
blad El Fanal zijne kolommen voor
Esperanto geopend.

RUSSIE. — A Nijni-Novgorod une
société espérantiste est en formation ;
un groupe important a été fondé à
Derbent sous la présidence du comte
'I'avdgiritsé. Le mouvement est en
grand progrès à Bakou, Cronstadt,
Vladivostok et Tomsk.

ESPAGNE. — Des rubriques en
Espéranto paraissent régulièrement
dans La Publicidad (Barcelone), i i c
Nor/ (Reus) et le /)iario de Vil/anuez'a.

— A Cordoue et à Madrid l'Espe-
ranto est enseigné dans les instituts
pour aveugles.

- L'enseignement de l'Esperanto à
l'école militaire et à l'académie pour
niédec.ins militaires se continue avec
le meilleur succès.

— Les agents de police espérantistes
de Barcelcne ont reçu l'autorisation
de porter l'étoile verte. 	•

ROYAUME-UNI. — L'Esperanto
se propage de plus en plus dans l'ad-
ministration des chemins de fer. Une
circulaire récente du ministre des
chemins de fer d'Autriche a ap-
pelé l'attention de son personnel sur
l'utilité de l'Esperanto pour les rela-
tions internationales ; le numéro de
lévrier de B. E. mentionne  la fonda-
tion de la ligue internationale des em-
ployés des chemins de fer ; 't présent
nous voyons qu'en Angleterre le North -

Eastern Railway fait imprimer des
avis en Esperanto. Vraiment, nous
arrivons en plein dans l'application
pratique de notre largue.

—Le développement de l'Esperanto
s'annonce bien dans le blovaume-Uni.
Le Nort/rein Polytechnic it Hollowav a
accepté l'Espéranto dans son pro;ran-
me scolaire ; à Bolton, l'Esperanto est
enseigné dans l'écule secondaire de
Moorstreet ; de même à Warrington,
.Leith, Reading et Torquay (Boy
Scouts) on enseigne notre langue aux
élèves. Un cours vient d'être ouvert
â l'école technique de la ville de
Widnes. •

ETATS-UNIS. — A Pittsburg on
a introduit, à titre d'essai, un cours
d'Espéranto à la East Liberty Academy;
on enseigne également notre langue à
l'université de cette ville.

—Am,'rikaEsperanfisto constate que
depuis le congrès de Washington le
mouvement espérantiste à tellement
progressé, que cette revue a déjà reçu
plus de to.000 demandes de manuels
d'Esperanto.

— A Matanzas (Cuba) le journal El
Fanal a ouvert ses colonnes à l'Es-
peranto.
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liell;a Esperantisto a nur re.eitzas l a. verkojn sr nd:ts.:i al gi en du

rkzempleroj. t Adreso : a rendstraat, 26, Autwcrpen.)
Lieraarie aissenette & Ci.-, 79, Boulevard St -Germain, ['aris.
A) D-Ro L.L. ZAMENHOF. Geneze, 'Huta lilrvcl ln l? b& el !c: er►gmalo

Tradukita (20 X I6), 120 pagoj. Prezo : Fr. 2 - - Sm. o.Sç;o.
Nia kara majstro+, kiu jam anraüe esperantigis l'sniuztaron, 1n Sr.ntentc-

ojn de Saluniuno kaj la PreJik raton, estas kontrncinta sisteman tiadukon de
la Iiiblio kaj nun preccntas al Ia esptratittstarû la esperantigrtan tekston
de Genezo, kiu estos baldaŭ nekrata de la libro Elire.

te-ro Zamenhof nur pritraittos la re:tarncnton r1-L fnaran, Car la lingvun
en kiu gi estas vcrkita, li a laŭ sia opinio suhee konas a por ke li povu
entrepreni la tradukauon.

Kian ajn vidpurlkton — li diras en la antaŭparolo de GENELO —» ĉiu el ni havas pri religiaj atetoj, neniu (et plej granda malarnik.o de Eia
» religio) povas net ke ci la tuta gisnuna literaturo de la homaro la plej-
» grava verko sendube estas la- tUihlio. Posedi gin en bona esperanta
» traduko estas por nia afero ekstemrdinare grava.

Proprascie mi ne povas ju;i pri la ĥde[eco de la traduko. Sed mi -

tŭdis pri tio la opinion de tre kompctenta esperantisto, kiu dam pli ol
kvardek jaroj faras profundan studadon de la I3iolio, kaj kin esprimis pri
la esperanta teksto de GENE2o la plej grandan landon kaj admiron.

13) CI LESTIN ltOUss FA4'. — Po ,arlefa l'zde-,Ilvcn tur. de tnternaeia flamati°
(z5 X 16), 288 pagoj, sole 	 ['rozo : Fr, 7,50 - Snt. 3.

Jen libro, kiu estas la necesa komplernento de éiu nacia f'armakopeo,
kaj kiu ebligas la preparadon de medicinaj receptoj alportitaj el fre!ndy
lando;, alte ne farcblan, ĉu p ro la nescio de la lingvo, cc pro la nesameco
de la formuloj de santnomaj tnedikanicntŭj en la diversaj tarmakopeoj.

La verko en travas :
re (eneralajn dokurnentojn pri petoj, ntzzuriloj, monoj, densimetroj,

numerado... de diversaj landoj ; 2. rtcun d e komparaj tabeloj -por fur-
ntuloj de ekstraktoj, tinturuj. piloloj... en diversaj :arrnakopeoi ; 3. • for-
tnularon de rntiltal preparajoj ofte ordonataj en la origina lando }.

profesian vokabularion 9 lingvan aran;itan t.iamaniere, kc j i estas uzebla.
de tiu persono leganta unu el la lingvoj jenaj : angla, franca, germana,
hispana, nedcrlanda, itala, rusa, sveda, kaj Esperanta.

Oni trovos en ti ti parto 72 vortarojn en unu sola..
La airtoro elektis, por tiu libro, la lingvon « Esperanto a, tial, ke

f i. estas sintezo de ĉiuj niaj eŭropaj lingvoj tial, ke ,ri estas modelo de
Iogika sirnpleco; tial, ke oni povas lerni gin en malmulte da tempo ; tial, ke
sola, )i ebligis la verkadon de du libro mcnt, ĉar tio estas farita per
kunlaborado necesa de larmaciistoj cl la 8 landoj suprenomitaj.

Tiu èi libro, do, sin turnas al ĉiuj apotekistoj, do ne nur al farmaciist-
oj esperanlistai.

La aütoro meritas la landon de siaj kolegaj kaj de la tuta esperant-
istaro pro sia konscienca, elika laboro; ankaii estas sufdata speciala danku
al liai kunlaborintaj, inter kiuj tni renkontas plezure la antikon Oscar
Van Schoot, kiu prizorgis la nederlandlingvan parton.

C) P. MI::tzrttr:E. — A'arneen, el la franca lingvo tradukis SA`t MEYER
(20 X 15), 56 pagoj. Prezo : Fr. 1,25 se i/z Sm. 	 -

Kiam mi ricevis tiun libron, mi jus estis leginta en la Bruscla Et. ile belge,
artikoleton de Paul Ginistv,titolitan _Votespari.zennes, £rrmen. En tiuj 'notoj »
la atitoro opinias ke oni pli efike •titigus sian tempon, lernante realan
lingvon (Une v'raie langue) duin la tempo kiun oni dedicus al Esperanto. Li
tamen bonvolas koncesi, ke Esperanto estas io ne ofendema kaj ke
« ekzistas malpli honestaj distrajoj ol sin okupi pri lernlibro cle Esper-
anto ».

Sed li indignas pro la fakto, ke Esperanto havas tendenzojn por asimili
al si la grandajn literaturajn verkojn. a La ombro de Mcrrrnée certe
tremetos, scilgante la esperantigon de Larnzen. En la Elizeaj Kampoj,
kie 'ri nun interparolas kun sia amiko Stendhal, li certe protestos pro tiu
eksperimento, farita ntalprafite al li. »

Brrr 1 1 !
La vero estas • la jena. Ĉ",in adtoro latas ke 1 iaj libroj estu traduk -

ataj tio •estas pruvo de ilia valoro. Li samtempe estas fclièa
pro la disvastigado de siaj verkoj. Sed jen la hic, rilate al Esperato. S-ro
Ginisty pretendas ke s lingvo for}ita, antatï ne longe, ne povas esprimi la
mil nuancojn de stilisto kie] \lbrintée, kiu tiel bone konis la helpajn fontojn
de la franca lingvo ».

Jen nur malpravaj supozajoj de iu, kiu ne scias Esperanton, kaj parolas
pri gi kiel blindulo pri la koloroj. En la nuna okazo S-ro Ginisty ne
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estas kotnpetenta par esprimi t.ál1gari opinion. Li lernu nian lingvon, kaj
jugu poste.

"Pian li k.:tnvinkigos ke Esperanto i.'O 5 reala lingvo. Multaj esperanta]
t radukajoj de fefrerkoj ekzistas, kiaj tute fidele reflektas la origalan tekston,
kun gia flueco kaj freseco, inter ili estas tin de Karmen, kilt dank' al la
klera laboro de S-ro Sam lever estos haldai konata kaj •,atata en éiuj
landoj, kie tiuj, kiuj ne scias la belan lingvon de 'Mérimée, tre guos
pro la legada de la ĉarma lihro, kiu estas Karmen.

S-ron Ginisty mi kompatas ; mia amiko Sam Meyer akceptu 'tiajn plej
sincerajn gratulojn.

D) E. (iaoçjFA\-M .>,U PIN . -- Dictionnaire usuel EsperaufnJranrais (15 Xro),
144 ]]pages, relié en toile. Prix : Fr. I -- Sm. 0,400.

Le Dictionnaire complet E.s/'eranI J uizçai.s de M. Grosjean -Maupin, paru
il y a quelques alois, a fait jeter de hauts cris et couler beaucoup d'encre.
,ie n'ai pas partagé l'indigna ian qui s'est  nnanifestée un peu partout,
parce que — ainsi qu'il l'explique dans Ia préface de son !ivre — l'intention
dc • l'auteur n'a été que de classer tous les n u its, acceptables ou non, que
les espérantistes pourraient rencontrer dans leurs lectures. \l. Tlrosjean-
Maupin ajoute du reste qu'il n'aura pas 1_t même tolérance pour le Dic
/ionnaire f,-anç(:is-tsterante, atapiel il travaille en ce moment.

D'après moi le a Dictionnaire complet » de M. Grosjean-Maupin n'en-
gage que la partie fran,auise ; pour ce qui est de la partit: Esperanto, le
lecteur est prévenu.

Q_t ti qa'i: e_r soit. M. rosjean-Manpin vient (le publier un nouveau
dictionnaire Esperanto français, qu'il appelle Dictionnaire usuel, et d'oi't il a
éliminé tous les éléments contestables, sauf quelques-uns, qu'il indique d'ail-
leurs par un astérisque. Certains d'entre eux, désapprouvés par Pola Esper.zn-
iisfo, ne sont nullement nouveaux, bien qu'ils ne soient pas employés par le
Dr Zamenhof, tels que f nru (libre), grejti (greffer), serre »i (ruer) et se trouvent
môme dans le dictionnaire de la Presa Esperantista Societo.

Les espérantistes timorés ppeuvent donc sans crainte se fier au dictionnaire-
dit usuel. ll a le le même nombre de pages et le 'même format que son devan,
cier,et bien qu'il soit, comme celui-ci, relié en toile, il ne colite qu'un franc au
lieu de deux. AMATUS.

LITERATURA PARTO ( r )

LA GRENMAKLERISTO
(DE GRAANMAKE.LAAR )

DE

H ILDA RAM
Pet' la nomo I#ilda Rani estas konata la Anteerpcna poctino Mathilda

Ramboux. 'l'in talenta verkistino danaais al la fiandra literaturo :tion da
delikataj poeziajoj,plenaj dc delikatkoloraj pentrajoj kaj suprenigaj sentoj : +iaj
prozaj no valetoj diferencas nur de ili laŭ la formo. La temoj de siaj verkoj
estas terpitaj precipe el la vivo de infanoj. Hilda lian pentras tial, ke nature

estas petitristino : fi pentras t'i , kiam i rakontas.

La makleristo h oldings, kruciginte la brakojn, sidi ;is
pripensante en la domo de Schrikkel, en lia speciunenĈatnbro. tài
pripensadis, kaj tio ne ofte okazis. Kutime li ne havis tempon
por pensi. Komercisto li estis, grenkoniercisto, kaj gis antaŭ
kelkaj monatoj,en la tuta 'tondo estis nur unu afero, kiu posedis
la eblecon interesi lin. kaj tiu afero estas greno. Li estis Ĉirkatiata
per la greno gis super la oreloj ; nur grenon li konis ; la mondo
por li estis greno.

(i) Kun'afabla pertnesa de S-ro :1. J. \'VITTERYCK, la sekvanta litera-
turajo estas ekstraktita cl la bonega iibro Pagoj el la Jlandra literaturo
(Vidu B. E., pago I14).
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Greno, greno, ĉiam greno. Ne nur lia specimenĉainbro sed
lia skribotablo, liaj ŝrankoj kaj tabuletoj estis superŝutitaj per
ĝi ; la greno estis dissenlita tra lia ĉambro ;ĝis en lia kuŝejo oni
trovis grenon. Kiam li elpoŝigis sian naztukon, la greno ekpluv is ;
kiam li forprenis sian ĉapelon, la greneroj falis el la ĉapelbordoj,
kaj la servistino, kiu brosis liajn ŝuojn, kutimis zorga skui ĉiun
ŝuon antaŭ ol meti la manon en ĝin kaj ekbrosi. Cu do estas
mirige, ke ankan en lia kapo restis loko nur por greno Lia
malgrasa, seka, pergamena vizaĝo estis por la komercistoj, kiuj
kun li interrilatis, pli bona sciigilo o] ĉiaj eblaj komercaj
telegramoj kaj borsaj avizoj. Sur lia vizaĝo, ĉia plikariĝo a fi
malplikariĝo estis legebla kvazaŭ nigre surblanke ; efektive, lia
pinta mentono iris supren aŭ malsupren laŭ la greno, kaj
mallongigis at plilongigis lian vizaĝon, tiel farante ĝin pli afii
malpli severa, ĉar serioze streĉita ĝi restis ĉiam.

Kaj tamen, tiu homo estis ankoraŭ en la lloreco de la jaroj,
en la tempo kiun la aliaj homoj uzas por la plezuroj, por
nehaitigebla ĉaso al diversaj kontentiĝoj kaj vanajoj. Li estis
apenaŭ tridekjara. Sed, de liaj plejjunaj jaroj, la greno senigis lin
je ĉia vivoĝojo. Li estis unu el tiuj homoj, kiuj povas vivi nur por
unu afero, kies spiritakreco ne estas sufiĉe forta por atingi larĝan
horizonton ; li konis nur unu aferon : Greno, greno. Tiu viro
sin trovis do en la ĉambro kaj pripensadis. Kaj tiufoje ne pri
greno li pensis ; li pensis pri virino 1 Pri virino, jes ! Li estis
edziĝonta, li devis edziĝi, li ne povis fari alie.

Antatí kelkaj monatoj lia patrino estis mortinta. Kiam ŝi
sentis ke la fino alproksimiĝas, ŝi alvokis sian fi lon kaj diris al li

« Antono, mia filo, mi baldaii lasos vin sola, sed aŭskultu
mian konsilon kaj sekvu ĝin. Ne lasu ekspluati vin de fren -iduloj :
via nescicco pri mastraĵaj aferoj povos katizi tro da malprofito
al vi. Serĉu seriozan, fervoran edzinon, ne tro junan, ne tro
superegan al via rango ; virinon, kiu okupas sin tute pri sia
mastrajo. En la trovo de tia virino, mia fi lo, estos por vi
la feliĉo. »

Kaj Holdings, kiel bona filo, akceptis la patrinan konsilon,
kaj nun li estis baldaŭ plenumonta ŝian deziron. Unue li ne sciis
kiel entrepreni la aferon. Li ja renkontis tie aŭ tie ĉi fratilinojn
kiuj ŝajnis plenumi ĉiajn postulojn, sed kiamaniere akiri certec:in?
Holdings, kiel ĉiu honesta komercisto, ne ŝatis spekulaciojn.
Edziĝi kun iu ajn, je l'trafo, tio tute ne allogis lin. Cetere, li
estis timoma rilate al la virinoj. Li ne sciis, kiel alproksimiĝi rl
ili, kiel ekinterrilati Tio estis malagrabla te iip0 por Holdings :
por la unua fojo vekiĝis en li la konscio ke ekzistas en la
mondo io alia krom greno.

El « De familie Schrikkei »
esperantigis

O. VAn SCHOOR.
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