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Eksterlando . . Fr. 5.— (Sm. 2.—)
Unu numero . . Fr. o.4o(Sm. o. t6)
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straat (rue Vondel), id.
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straat (rue de l'Aigle), id.

1Vepresitain man uskri/tojn teni ne resendas. — La h?edakcto konservas por
si /a ra%tun korekli latdSe:one la inonuskriptoin.

FLORAJ LUDOJ
La literaturaj festoj, konataj sub la nomo «Floraj Ludoj»,

rememoras tiujn de la flandraj retorikistoj kaj la «Landjuvel-
ojn» el la pasintaj jarcentoj.

La «Floraj Ludoj», kiujn oni jam retrovas dum la unua
kvarono de la XIVa jarcento, okazis komence en Tuluzo
(Toulouse), kie aro da eminentaj burĝoj penadis por reviv-
igi la poeziarton de la «Trubaduroj». En la jaro 1323 « Sep
trobadores de Tolosa» invitis, 'per versfarita letero, éiujn
amikojn de la gaja scienco (gay saber), por partopreni en la
literatura konkurso, okazonta en Tuluzo, la 1 s° de Majo 1324.
La venkonta estus proklamata kiel Doktoro de la Gaja Scienco,
kaj akirus premie oran violon. Du jarojn poste, la societo
organiziĝis kiel <consistori de la gaya saber» ; en 1355 ĝi
aljuĝis kiel premion oran kalendolon, por  la plej bela pat-
ista kanto (pastourelle) kaj oran sovaĝan rozon por Ia plej bela
danckanto. kiel kuraTigajo ;iri plie aljuĝis tri arĝentajn  diant-
ojn. La venkinto akiris la titolon « maestro de la gaya saber».

Je l'fino de la XV'a jarcento, sekve do la sieko de Tuluzo,
la palaco kaĵ la ĝardeno de la «gaya saber» estis distruitaj
kaj la «consistori» estis proksima je sia pereo. Gi tamen
renaskiĝis, dank' al la malavareco de rida eminenta Tuluza
burĝino, Clémence lsaure, kiu donacis ĝin per grandvaloroj
premiaj floroj kaj garantiis al ĝi testamente riĉajn ĉiujarajn
rentojlt. La festoj • de nun alprenis la nomon «Jeux Floraux».
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Uuni la jaro 169;, la franca re ;o Ludoviko XIV di finis
diajn enspezojn je I400 livres, l 000 por la premiaj floroj kaj
400 por la organizado cle festoj. Je tiu jaro la unua premio
konsistis en ora amaranto por la plej bela odo ; la aliaj pre-
mioj estis argenta violo, rozo kaj kalendolo. En 1745 estis
decidata ke, tiu, kiu estis akirinta tri sekvantajn fojojn la oran
rozon, akirus la titolon «maître ès jeux floraux».

Nuntempa falo de la «Floraj Ludoj» estas la ĉiujaraj fest-
oj organizitaj en la sudfrancal urboj de la «Felibroj» ati
provencalaj literaturistoj. Tic la venkantoj ankatt ricevas flor-
ojn ; oni tamen alju;-as aliajn premiojn.

La devenon de la « Floraj Ludoj » en Aragonujo kaj
Katalonujo oni same retrovas dum la XIVa jarcento. En
Barcelono tiuj festoj okazas ankorail ĉiuja.rc.

Estis ilo feliĉa ideo kunigi dum la nuna jam la literaturan
konkurson, kiun la «Revuo, organizas ĉiujare inter siaj legantoj,
kun la «Floraj Ludoj» ekzistantaj en la poezienr<t kongresurbo.
La organiza komitato de la Kongreso interkonsentis kun niaj
amikoj el Barcelono kaj Vilasar'o, por miksi la du kutimojn,
la novan kaj la malnovan, kaj krei la «.Internaciajn Florajn
Ludojn». AMATUS.

-SOIIGOJ PRI LA "FLORAJ L' JIJ „
ORGAXIZA KOMIT^•\TŬ

I,a organiza komitato estas definitive starigita jene :
Honora prczidanto : Dr^ LunovtKo LAZARO ZAMENHOF ;

Prezidantoj : Soi GER ONI VIr..1 KocA kaj CARLO Bot; LET

Sekretario : Sro F. PUJO7. ;
Ko,nitatanoj : Ftn° MARIA MAS, r)r°RENÉ ARTU:t?I;s, Barono rr:r.IctEN

DF. M N I1.,
KONI)ICOJ

manuskriptoj konkursantaj por la premioj, devas esti senditaj

autaŭ la ia de Junio 1909, lasta templiuto, al la reiakcio de La Revuo,
79, Boulevard St - Germain, Parizo.

La manuskriptoj devas esti anonimaj.
ĈT,iu manuskripto devas surhavi nur devizon kaj esti akompanata de

fermita koverto, eksierha\- anta la kopion de la devizo kaj internhavanta la
nomon kaj adreson de la altoro.

Ĉiuj temoj doras esti traktitaj en originala formo. Nenia traduko estos

akceptafa. 	
TEMOJ KAJ PREMIOJ

I° Ordinaraj temoj, kiuj èiujarc restos la samaj :
ESPERANTISTA SOCIETO EN VILASSAR-DE-JL\R. — Poezio pri Amo. —

l;ukedo el naturaj //t'roj. (1)

(t) La gajninto de tiu ĉi premio kin donacos al de li elektita Sinjor-
ino, kiu ricevos la titolon de Regina de li Testo, kaj kiu disdonos la aliajn

premiojn al la gajnintoj.
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LA REvuo. 	 Poezio pri homaro. — Ar;ent-orifa floro.
KONGRESA KOMITATO. — Poezio pri Fido. — Argenta viola.
2" Temoj proponitaj de kongreslandanoj.
Lia Mo3to Sr^ JOHANO DE LA CIERVA, hispana ministro de Enlandaj

Aleroj. — Raporto pri memorinda pago de l' historio. -- Kolekto da csperanfaj
t•erkoj. 	•

I.ia J{osto La Barono de BONNE: r, Rektoro de la Barcelona Univcrtitato,
— Ĉ:u estas necesa la lernado kaj propagando de internacia lingvo ? —
tcx, Frankoj (Snt. 40).

I.a Iliblioteko a JOVENTu•r x. — Noveleto pri naciaj kutimoj. — 100 l'ezeloj.
I.ia t)eputata Moŝto Sr° T. Ri1Js t TORREs.  -- Aro da popolaj rakontoj,

/'eretaj.
I.svano I . IALt:NA. — Al la plej bone verkita aro da dekdu rakontetoj,

longaj je tluuna l;is tuta ordinare presita pago, gradigitaj por praktika legado
Po esporantaj kursoj. — 5o Frankej.

AUToNO\IISTA DE I)r.PENDENTS DEL COJIERÇ I DE LA INDIJS'I•RIA.
Tero pri la societa devizo a I';dukado, Mutualismo, Naciismo ».  — ço

/'etet

Vu, 	KMI'itit.urs 1ri'I'Aito.	 Originala tablo. — ,ço Pczeti'i.
kcncrala esperanta konsulo en llarcelono. — Tri

t r .,t al 1?ttpe antun : unua pot la laboristaro, dua por la
la klatuloj, — as Frankoj,

4.0•'4h*la Soeirlu ds Saltade/ia. — Prozaĵo, kiu el-
! +n %'O konservi kaj plifirmigi la naturajn
bronze /hu•ita.

+la grupo e/ Ilonanova. — La maro. — Arta

ti•^ J Autu, I. f . rama grupo el Gracie. — Esperanto kiel simbolo
l'a 	 kaj Amo. — a La Ftraono » lukse bindita.
I'I1rMou)A ESPERO. — Rakonto por la infanoj. — tiama abono al tiu ĉi

,, eu,
I.A SUNO HISPANA. — Versaro pri la patrina amo. — Arta objekto.
Sr ' RAMON 'l'OEEI.LA, de la esperanta presejo < Tobella 	 Costa » —

Esperanto, bona 	 internacia por propagandi la literaturajn êefrerkojn.
Arta objekto.

LA SoCIEr.vr D'ATRACCIV DE FOR.•vs't'IcRS.— Barcelono, taûga vintra rest-
ejo. — A, ta objekto.

a Nu ! ! », Kataluna Grupo en Parizv. — Bonhumora rakonto. — Aro da
katalunaj objektoj.

Sociwro ESPERANTISTA DE IGUALADA. — Gloro al Kolumbo". eltrovinto
de la nova mondo. — Arta objekto.

LA VILASARA URBESTRARO. — Temo lasita al elekto de la konkursanto,
prozajo. — Arta pokalo,

HISPAN.1 SocIETo POR LA PROl'AGANDt) DE ESPERANTO, — Originala
monologo prczentebla, — 25 Frankoj,

LIA MOŜTO D r° JOIIANO B. BENLLOCH, Episkopo de IJRGELI.. -- Religia
temo. — Arta objekto.

LA GRUPO ESPERANTISTA a BARCELONO `>. — Resuma historio de disvast-
igado de Esperanto. --Arta objekto.

S° ALFONSO SAJIADELL, prezidanto de la Grupo Esperantista « Barcelono s.

— Tatigeco de la esperantistaj kongresoj  por la disvastigado de la interna
ideo de Esperanto. — Argenta pos'monujo.

3° Temoj proponitaj de alilandanoj.
LA REVUO. — Respondo al « La _Malhelpisto de l' hezito », — 200frankoj.

(Sm. 8o) (Vidu pagon 231 de tiu jurnalo.)
D° L. L. ZAMENHOF, — Regno de homoj. -- Plena kolekto de la verkoj

de l' Majstro, ru'e binaitaj liaj kun manuskripta dedilo.

J' •
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PRI•,SA E SPER.1N 1'1Sr.1 Soctr.'ro. - - Fideleco. 	l ll, a portrefo dG Iom.• Za-
menhof, valoro Pr. 37,75 (1,1 Slll.)

L1xovo IN ERXACiA. — Ni fosu nian sulkon ! — Libroj el la kolckte de L.
I. (ai^ de la Presa Esti. Societo), Iaia elekto de la premiita kandidato, valoro
Fr. 25 (Io Sm.)

JUNA Es1'ER.1\TisTo. — Juneco. 	 Libraj cl la katalogo de la Presa 1;c,.
Societo, la,' elekto de la premiita kondidato, valoro Fr. 12,5o (5 Sm.)

13Et.G.1 E:'PERAN'ris'ro. — Loka-regiona legenda (laitt libera temo), prozajo
da 4.5 pagoj — llrani'o de rozujo cl /cro forelia, longa je .15 cm. Dekaa
arta», ..pecialaJo de la urbo Antt'elpeno.

(iERMA A EsPEe. NTISTO. — Internacia fraieco per Esperanto. — Plena
kolekto de la verkoj de la firino dlydler and h orel, riĉe hiuditaj.

POLA ESPERANTISTO. — La plej bona monologo, preferinde el la vivo
csperantista. — 1° Dele hinditaj jarkolekto de « Pola Esperantisto » ,bor la jaro
Ig05' kaj 'iuj literaturaj eldonoj de « P. E. » kill.j aperos antati la l;arcclona
Kongreso.—  2 0 Jerkoleklo de « P. E. »for la jaro 1908 kaj liaj literaturon
eldono' de « P. E. », en simplaj kovriloj. ioarkalcklo de « P. E. », for
la jaro 1908. bele bindila,

FRA\C.\ ESPERANTISTO. - La piej bona originala rakonto, ne pli longa
ol du pagoj atI kvar kolonoj kiel la felieto-o de Franca Esperantisto.  —

25 frankoj (Sm. I0.)
THE I3RiTiSH ESPERAN'l'lS'l'. — T,a historio de Esperanto, vcrkota cn de

300o bis 10000 vortoj. — do Sin.
TRA 1..1 FILnrrr.ro. — Poezio pri Filatelio. — 20 frankoj da po.tlnarko

latt katalogo.

La « REVUO » sin okupas pri kolektado de aliaj tiaj premioj, kiujn
« liclga Esperantisto » eventuele publikigos en proksima numero.

Blinduloj en Belgujo
(Ĉerpila el la Pariza Reouo : le Vazlen tin Ilaüi, juillet 1907)
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I. LEĜARO

La Prikonaunutt;a ledo de l'301 (le Marto 1836 a devigis la
Komunu»tkasojn :pagi la prizorgad-kaj instrukostojn de la
blindaj infanoj : nur pro monmanko la Stato kaj la Provinco
helpis per monaldono.

Tiran leĝon, bonegan por la epoko. ni uldis al blinda
belga parlementano, Aleksandro Rodenbach, unu el la unuaj
kaj plcjbrilaj lernintoj (le Valentin Halii,

La Lego pri helbadloko de la 14' de Marto 1876 a kreis, en
ĉiu provinco, ittlerkoinunuman pason, destinatan por pagi la 3,' .
el la prizorgadkostoj ; la ceteran I.A. devas pagi la Komunumo,
kiu por tio recevis monaldonon de la Stato kaj de la Pro-
vinco. Tiu leĝo alportis gravan helpon al la disvastigo de la
blinduledukado ; tamen ĝi havis ankorati difektojn. Malpli ol
la unua, ĝi postulis de la Komunuinoj monoferojn, kaj iuj
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komunumoj malriĉaj tre malfacile konsentis sendi al la insti-
t utoj siajn blindulojn. Aliflanke kelkaj komunumoj sin kredis
t ajtigitaj de la leĝo mem elekti la instituton, ofte kontrati
la volo (le la gepatroj.

Por forigi tiujn difektojn, la Ministro Jules Lfjeunc d ia-
' ►ris kaj igis la Parlamenton aprobi la leĝon de l' 27a de

• 1 tbro 1891, pri la Publika Bonfarado. Tiu leĝo, pri kiu
tntlaj blindulaini1 oj envias nin, tute sen ŝarĝigas la

'mtinlinion pri la superdiritaj kostoj, kaj pri ili ŝarĝas la
^^,tt,►tll^` Kason po unu duono, la Provincon 1)o unu

po tri ukonoj. La Komunumo oficiale
^l infanojn en specialan instituton,

ite kun la gepatroj. Se okazas
la ifltt•reshavíilltaj partioj povas

libera, no deviga ; sed la
►ir I ' I►lintlul , j kontrati

 ofte mal-
r l 111;1111(!lpojn , 	kitlltt	 retl-

I,t rezultato :
iri la itutl d atilro montras ke en tago

ricevis i non : en 1906 fali ol 500. En
k ij Gormunujo, du landoj, kie la instruo estas deviga

l opole:nhavo estas ses kaj okobla kompare je la belga,
n% mir en siaj institutoj respektive goo kaj 1300 lernantojn.
l'in komparo evidente montras, ke la libera agado,
ig.lt;t de la Lan(lestraro, estas pli profitdona, pli potenca

a oitoikana devigo..La unuan oni fervore akceptàs kiel
ron : kontrati la dua oni amas sin', defendi, kaj ofte

sukcesas sin liberigi (le ĝi per pretekstoj nur verkajuaj.

II. INSÏ'ITLTOJ — SOCIETOJ

Belgujo havas ok institutojn por blindaj infanoj :
t La Reĝa i3llndulinstituto (le Woluwe-Bruselo 	 I;o lernantoj.

La Reka Minduliuitistituto de Bruselo	 100 lernantinoj.
1,'.t Bliudulinstituto de Borciiem (Brabanto) 	 20 lernantoj.
I,a Geblin(lulinstituto de Brugo	 So gelernantoj.
La L'lindulinstituto (le Maaseik 	lo lernantoj.

6e La Blindulininstituto (le Maaseik	 i2 lernantinoj.
7' La Geblindulinstituto (le Lieĝo 	 4o gelernantoj.
8' . La Gel.)lindulinstituto de Ghlin 	 120 gelernantoj.

kaj la tcliuika lernejo por plenkreskaj blinduloj en
Antverpeno.	 25 lern.

Ekzistas por blindaj maljunuloj rifutiejoj en I3ruselo, Gento
kaj Monso.
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Ne ekzistas aziloj por blinduloj nekapablaj, nek lernejoj
por nenormalaj infanoj, secl oni faris por ĉi tiuj specialan
sekcion en la hospitaloj cle Neufville (Henegatlo) kaj de
Lovendegem apud Dento.

Ne ankaü ekzistas vartejoj por trojunaj blinduloj : sed
kompcnse, ĉiu instituto aranĝis en si mem vartosekcion, en
kiu ili akceptas infanojn kvin-eĉ kvarjarajn.

Multaj societoj starikis por plibonigi la sorton de la
Blinduloj 	ili estas trispecaj :

I. Blindulsocietoj :

ic La Federacio de l'Belgaj Blinduloj, intencelpsocieto,
kiun fondis en 1886a kvardeko da 1 rnintoj de la Woluwa
Blindulinstituto, kaj kiu . akceptas kiel membrojn ĉiujn blind-
ulojn kapablajn pri pangajno.

2 e , 3', } . Tri lokaj societoj en Bruselo, Antverpeno kaj
Charleroi .

II. Patronadsocietoj :

Ie La Patronadsocieto por la lernintoj de la Reĝa
Woluwa Blindulejo,

2 e Tin por la lernintoj de la Ghlina Blindulejo,
3 e La Protekta Societo por la Antverpenaj Blinduloj.

III. Prizorgadsocietoj por maljunaj blinduloj.

De tiuj ĉi dependas la Aziloj cle. Bruselo (Reĝa Filan-
tropia Societo) de Gento (Hospice Van Caeneghem), kaj cle
Monso (Hospice Terrace).

En sekvontaj artikoloj mi plidetale pritraktos la belgan
blindulagadon : mi montros, ke la blinduloj, per la speciala
instruado, ne nur lernas legi kaj skribi, sed fari as sub inte-
ligenta, arta kaj labora vidpunkto, similaj al siaj neblindaj
fratoj ; ke vere ili fariĝas membroj utilaj de la homa familio ;
ke ili de la homaro ne plu petas neutilan kompaton, ne
almozojn, sed ke ili deziras mem gajni sian panon per laboro
du mana, du spirita, du arta ; ke ĉiu povas kunhelpi la plen-
unlon de tiu nobla deziro, sin penetrante je la devizo de
la Woluwa Patronadsocieto : « Al la Blinduloj donu laboron, ne
almozojn ! »

FR. -WIDOR(),
Profesoro ĉe la Reiza Blindulejo de \oluwc.

apud Bruselo.

i1d
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IITILECO KAJ EBLECO DE LA ALPRENO DC L1NGT0
INTERNACIA EN 11EDICINO

Tia estas la temo de la doktora teno kiun Sr° P. Corret
prezentis, antati kelkaj semajnoj, de la Pariza Fakultato de
Meclicino. Tiu grava verko estis laïlte aprobata de la juóantaro
kaj ricevis la nlencion «tre bone». Gi distingiĝas per multaj
interesaj punktoj, kaj ni pensas ke detala analizo de ĝia en-
havo en tiu ĉi ĵurnalo ne estos senutila.

La atitoro skribinta al multaj ĉiulandaj profesoroj kaj
kuracistoj, por demandi al ili «du ili pensas ke estus utila
kaj ebla la enkonduko de helpa internacia lingvo en medi-
cinon :'»► i:onigas en sia antattparolo iliajn respondojn. La pro -
fesoroj (;rasset (Montpellier), Lépine kaj Soulier (Lyon),
Bergonié (Bordeaux), Bouchard, Achard, André Broca, Fournier,
('h. Richet, Gariel (Paris), ĉiuj cniinentuloj, konfesis, unu
pu,'t la alia, ke la diverseco du la lingvc►j estas grava nlal-
l%olpilu al la in itraktado cle la sciencaj temoj, nome inedicino,
ka) 1n nt. u uvo de intcrnacaa lingvo litrikas pli urĝa. Ni ne
l ont* citi tir (!i drtalc éiujn respondojn ; jen estas tamen tiu
^lo l'rofosor(► I:ichet el Parizo :
I. eblcco de lingvo internacia ne estas utopio, ĉar eksperimento

pruvas absolute ke oni povas paroli du naciajn lingvojn, flandran kaj
francan, provencalan kaj francan, svedan kaj finnan, k. t. p.

2 ° En la studoj medicinaj, multe da tempo estas perdata pro la neces-
eco lerni la lingvojn fremdajn. Oni dediĉas du jarojn al la gerniana

1 ingvo, unu jaron al la angla kaj ilin oni nur malbone komprenas. Post
ses monatoj oni scias bone paroli kaj skribi esperante.

36 Se la lernadaj programoj enhavus la instruadon de Esperanto, post
kelkaj jaroj, tiu lingvo estus alirebla de ĉiuj, kaj tio simpligus  la studojn
mcdicinajn.

Post tiu antattparolo, Dr° Corret, en la unua ĉapitro de
sia verko, parolas pri la medicinaj internaciaj kongresoj. Tie
ĉi precipe rimarkikas la malfacileco de la rilatoj inter
scienculoj de la diversaj popoloj pro la multeco kaj nelern-
ebleco cle la lingvoj. 1) r° Lucas - Championnière el Parizo,
Prezidanto de la tria kongreso de la internacia Societo de
ilirurgio, ĵus okazinta en Bruselo (1908) diris :

«Estas certe ke la multeco de la lingvoj neniigas «parton
de la rczultatoj de tiuj internaciaj kunvenoj» kaj li bedaûras
l:e Esperanto ne estas oficiala lingvo de la kongresoj. D"i
Kabanow el Moskvo, Dcniosthen el Bucarest kaj aliaj esprim-
is similajn ideojn.

Sekvas longa listo da kongresoj nemedicinaj kie oni
proponis Esperanton, pro la malhelpo katizita de la diverseco
de lingvoj. En kongreso de Fizioterapio (1903), 1) e Krikortz
el Stockholm legis en Esperanto verkon originalan, kiu estas
represita plene kun franca traduko, en la tczo pri kiu ni
parolas.
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En la dua ĉapitro, D"' Corret, montrintc ke la nesciado
de la fremdaj lingvoj malhelpas la serĉadojn kaj la legadojn
de la fremdaj medicinaj ĵurnaloj ati verkoj, sciigas ko ĉiu-
tage pliniultigas la artikoloj publikigitaj en Esperanto, ke jam
ekzistas tehnika revuo «La Voĉo de Kuracistoj», ke plie estas
presitaj Anatomia Vortaro, Farinaciologia. Vortaro, k. t. p.

Dum la kongreso de Dresdeno estas fondita la Tutmonda
Esperanta Kuracista Asocio ("1'. E. K. A ) kin jam grupigas
pli ol 700 kuracistojn el ĉiuj landoj kaj faciligas la rilatojn
inter la tutrnondaj kuracistoj, ĉu pri la sciencaj serĉadoj, ĉt.l
pri la internaciaj enketoj, vojakoj k. t p. Ni potcgas niajn
kunfratojn bolgajn samideanajn ke ili aliôu al tiu interesa
societo, kies prezidanto estas Prof. D'° Dor el Lyon ; la vie-
prezidantoj estas D"°- l'Iybs el Altona kaj Whitaker cl Liver-
pool, la sekretario Dr° Robin el Varsovio kaj la kasisto Dr°
Fromageot cl Beaune (Frincujo). Per kotizaĵo de kvin
frankoj ili havos la utilojn de la societo kaj ricevos senpage,
ĉiumonate, la jurnalon «Voĉo de Kuracistoj>>. (I)

Ree ni parolu pri la teno de Dr° Corret. En la tria
ĉapitro la aïïtoro parolas pri la Ruka Kruco kaj la nelacigebla
agado de Lctitenanto Bayol.

En la kvara li pritraktas la keneralan problemon de
lingvo internacia. Li montras ke la alpreno de unu el la nunc
vivantaj lingvoj ne estas ebla pro la konkurenco pri la su-
pereco kin ekzistas inter la popoloj ; neniam unu el la diversaj
nacioj konsentos pri la elekto de la lingvo de alia nacio. La
alpreno de antikva lingvo, ekzemple la latina, ankati ne estas
ebla, ĉar ki estas malfacila, malsimpla kaj i ne tatigas por la
tellnikaj vortaroj. D10 Corret konkludas : «Inter la projektoj pro-
ponitaj, Esperanto estas la sola netitrala idiomo kin trudikas
por la relo de helpa lingvo internacia ; i posedas ĉiujn necesajn
ecojn kaj taŭgas por ĉiuj praktikaj aplikoj. »

Tia estas ankaŭ nia konkludo. Duin la Dresdena kongreso
ni ĉeestis la unuan kunvenon de la kuracistoj-kongresanoj. La
ĉeestantoj estis cl Anglujo, Francujo, Gernianujo, Ruslando,
Polujo, Îtalujo. Estis mirinde konstati ke  la diskutado en
Esperanto estis tre facila por ĉiuj ; io kio ne ekzistas, ho-
datirinde, de la medicinaj internaciaj kongresoj.

Dr° B1.rQuET.

(Armentières)

(i) Petu sp?cimenan numeron de tint j urnalo al la e_efredaktoro Dr
STEFAN MIKOLAJ KI, strato Smadeckich 6. en Lwow (Atfstru,jo).

Asonanca versaj()
(el Luis de Góngora)

1561-1627.
Ne min detenigu,

Nek kulpigu ja,
Pri tio - justeco,
Pri ĉi tio—prav',
Sc tro vi min amas,
Ne venu kun bat',
Estas pli malbona
Mort' en sitentad'

Ho lasu min plori
e bordo de l'Inar'.

bar, paiijn, vi (lotis
Min en fru4t uj '
l'er plexur' mallonga
Kaj longa l)c'nitc!",
Ka) vl mliti fordonis
Al etlzo, tor jam,
J lavanta 5losilujil
De mia malkapt',

110 lasu min plori
Ĉe bordo de l'mar'.

La dolĉokupado
Pri ama rigarci'
Nun, okuloj miaj,
Fariĝu plorad' ;
Vi, do, ne pli tatige
Vin okupus, ĉar
Foriris militon
Jen li, mia pac'.

Ho lasu min plori
Ĉe bordo de l'mar'.

Foriru la noktoj,
Ĉar foriris jam
Kiu maldormigis
Min per la rigard'.
For, noktoj, ne vidu
Solecon en ĉainbr',
Duin en lit' malmankas
La duona part'.

1Yo lasu min plori
Cie bordo de l' mar'.

El hispana lingvo tradukis
VICENTE INGLADA, _

(Valencia). .

AVENTURO , RATazuus
Devigata cliri el Romo, tre malbone vestita kaj ne po-

sedante eô unu moneron, Rabelais elpensis rulon por - iri tro
oportune kaj bone vestita al Parizo,

Alveninte en Lyon a hotelo li postulis izolitan ĉambron
kaj knaboton sciantan legi kaj skribi ; li faris multajn paketojn
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Plej bela knabino
El mia vilaĝ',
Hodiaù edzino
De nur unu tag',

♦ 	 Vidante marŝantan
Lin al batalad',
Al patrino diras
Larmante sen halt',

no lasu min plori
bordo de l'mar'

kara panjo, kin
Povus sen plorad'
Vidi miajn verdajn
Jarojn de juna'
Tute velkiĝantajn,
Kaj sen plendo ajn
Restus, ne havante
Koron por kompat' ?

Ho lasu min plori
Ĉe bordo de l'nzcar'.
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per la cindro kiun li trovis en la kameno. Tuj kiam la bubo estis
alportinta inkon kaj paperon, li skribigis al tiu ĉi sur diversaj

biletoj la jenajn menciojn : « Veneno por la Reĝo », « Veneno
por la Reĝino» , «Veneno por lia Duka Moŝto d'Orleans» k. t.
p... tiujn biletojn li poste fiksis ĉe la paketoj kaj d ris al la
knabo :

«Amiko mia, ne diru ion al iu ajn pri tio kion mi igis
al vi skribi, ĉar vi riskus mian vivon kaj vian».

Oni komprenas ke la skribinto tuj raportis al sia patrino
pri tio kion li ĉeestis, kaj la bona virino ne trankviligis autati
o. ŝi estis denuncinta al la polico la novan gaston alvanintan
en ŝian hotelon.

Tuj post la sciiĝo la policestro kuris al la hotelo kun
siaj pafarkistoj. Li faris demandaron al Rabelais kiu sufiĉe
ernbarase respondis por ke la policestro opiniis ke lia devo
estas kapti la vojaĝanton kaj lian pakajon. Bone gvardita,
Rabelais estis do kondukata al Parizo. Post sia alveno en t u
urbo, li konigls sin kaj petis paroli al la Reĝo, al kiu li
sciigis la ruzan kiun li uzis por veni al Parizo bone nutrita
kaj vestita je la kostoj de lia Reĝa Moŝto

Sajnas ke la reĝo, ansta aû malkontentiĝi, ege ridis pri
la aventuro kaj ke la tuta kortegularo tre amuziĝis pri la de
la vojaĝinto uzita ruzo.

Oni diras ke el tiu okazintajo devenas la esprimo « La
kvaronhoro de Rabelais »(«le quart d'heure de Rabelais ») por
montri la situacion de iu, kiu, devigata pagi kaj ne havanta
monon, penas trovi rimedon por eltiri sin el tiu maloportuna
afero. Frans SCHOOFS.

ESPERANTO f . C LA

Kara I raŭlino Majulineto !
Dankon pro via ĝentila letero 1
Mi ĵus ricevis tiun ĉi, kiam mi estis serĉanta bonan 'e-

mon por mia kolono pri «Esperanto facila»>. Vi do helpis min
neatendite t) kaj mi tut volas plenumi 2) vian deziron.

Via letero estas pruvo 3) ke. se vi ne estas Francino, vi
almenatt pensas france. En Esperanto, ĉiu vorto havas difin-
itan sencon.-- En estonto 4), diru simple, sen la senvalora
vorteto de : Mi decidis skribi.

Mi ŝajnas amegi la novulojn ! Ho ! ho ! anzegi estas la
plej alta grado de ami. Se vi havas fianĉon, 5) Fratilino, vi
gravas 6) amegi lin ; amegu unu la alian ĝis la morto !

Mi ŝatas la novajn esperantistojn, mi ŝategas ilian ne-
haltantan 7) laboron.

...eble ankaû la novulinojn. Amegi la novulinojn ? Atentu,
Fratilino, mi estas edzigita 8)1

— Mi skribos ment, t. e. (tio estas) mi mem kaj ne alia
persono skribos ; vi intencis esprimi pli forte la ripeton de la
skribo. Tiam oni uzas eĉ. Ekz : mia hundo marŝas, kuras, salt-
as, et dancas.

- Ôiu semajno. Tia tempa esprimo estas skribata :
áu, kiel vi uzis ĝin, sed kun prepozicio en ati je,
du, sen prepozicio, en akuzativa formo : ĉiun semajnon,
(ni, ach erbe : ĉ.us/ májne.
Mi konbilas al vi fari ekzerce similajn 9) esprimojn per :

. 1 . t. tego, llinliato, jaro.
—NI au) rnsrie:. Nature, Fratilino, malofte arte/arite. ro)

Kit ! 1 Wace tid opiniam k. Rom/pre isehh! esprimas pli precize
t;t e4ou 4

$**ri ^tsx^111+, 1'$ Ioc hat ar 4lck uk jarojn 1 Per tio, mi
of •/•lqM 11tlt k;' 1 I r'.1.14 pli snaljullil. Ne, vi bavas la junecon,
Hal ko vi •.i,i. Ikk , ok jura. Ksl̂ j vi estas miam juna, se en
rbl koto l'tilaclei 14$ floro dd I'kspero.

-- kid lu.... tuta% ree ioui francr pensita. Skribu
It IdaMNiere

— %nur riniatko pri : proIti de. Noniel la Esperanta vorto
ft omise uxrhle tio (4, ĉar kial diversaj signifoj estas aliaj.
Ni Ililu ; p►olili pr►,

-- Danki antaI1en. Kun tiu verbo oni uzas antaie, tiel
kie) vi skribis : salutas	 od .

A ntaaen rilatas u) al verboj kiuj esprimas movon.
A ntaden I estas la devizo • de • ĉiu bona Esperantisto, do

ankai.1 la via.
Vi kuraĝis skribi. Nu ! malgráû kelkaj malgrandaj eraroj,

via letero estas neniel malbona. Mi eĉ (vidu supren-.1) kon-
statis kian kontenteco ke vi.jam bene uzis  • la akuzativon ; kaj
mi eŝtaŝ certít ke via letero estas komprénebla de ĉiu fremd-
landa samideano. Kaj jen jus la unua kaj plej grava kundiàti    

Estimata Sinjoro Shaldo,

Mi legis viajn artikolojn en «Esperanto facila» ili tre
amuzis min.

Mi decidis de skribi mian unuan Esperantan leteron al
Pi, kiu ŝajnas am..'i la novulojn kaj . eble ankaû la novul-
inojn. Mi skribos ment al vi élu semajno, se vi permesos
tion, sed mi faros erarojn nature, ĉar mi nur havas dek-ok
jarojn, kaj mi lernas Esperanton de nur du monatoj.

Mi petas .vin korekti miajn erarojn. Vi povos fari tion
publike en nia revuo : kiel tio, mi ne bezonos konigi mian
adreson kaj ĉiu novulo povos profiti de tio.

Mi dankas vin antaŭen kaj salutas vin ĝentile.
JOZINO MAJULINETO,

(Skaldo jam substrekis la erarojn !)     

log                            



La Vendisto.— Mi ne havasŝanĝmonon, Sinjoro, vi pagos
morgaŭ, pasante.

La Sinjoro. — Kaj se mi estus dispremigatavojveturante?
La Vendisto (pensante pri siaj kvin centimoj). -- Ho, la

perdo ne estus tre granda

-- 109

Sinonimoj

— O —

♦ 	Snobs parolis pri la belecoj de Svisujo : la belaj urboj, la
altaj montoj, la bluaj lagoj. Li precipe laŭdis la lagon de
Cienevo kaj la lagon Leman'an.

-- Sed ambaŭ estas sinonimaj, rimarkigis Bobs.
Tion mi scias tre bone, respondis Snobs, sed unu

estas multe pli sinonima ol la alia !

mpola lornejo oni demandis knabon :
Kiel lango Adaiim kaj live loĝis en la paradizo ?
Ôii4 maturikis la pomoj ! — respondis la knabo.

(Sj5ritulo)

Ekzameno
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PROBLEMOJ (tre facilaj)

i
PLANTANO.

Oni sendu la solvojn al Sr° Fr. Schoofs, sekretario de la Redakcio,
49 Kleine Beerstraat, Antwcrpen (49, rue de la Pte Ourse. Anvet s . )

En la lasta numero de la 2a jarkolekto ni publikigos la nomojn de la
.solvintoj. Oni povas respondi psetfdonime.

13elaj premioj estos aljuĝataj.

4, Vortoj kreskantaj kaj malkreskantaj. Vokalo —
nomo de litero — kolekto — mallie]paĵo — ligna aŭ fera
konstruero — malgrandigo de prezo — kontraüstarigo —
kreskaĵo por la fumamantoj - ekleziulo — frapo :i. montras la
pasivan verban formon — nomo do litero — vokalo.

5e Vortoj kvadratoj. Agi -- dolĉan senton — radiko de
cirklaĵo — kiu meritas.

6 e Metagramo per o -- o — b — d — k — m — n — s — t
-- z -formu 7 vortojn I;varliterajn, el kiuj nur lca unua litero
diferencas.

k iitition„   een

ioS --

en Esperanto : interkcm, Teni ! Unu vorteto aŭ litero pli aŭ
malpli, ne malhelpos 12) la Joĝantoĵn 13) de nia vasta mondo
inter/ionaligi 14) kaj fratiĝi.

Uaŭrigu vian lernadon, kara Fratilino, klopodu pripensi
simple kaj ĉiam logike, do Esperante, kaj vi sukcesos
baldati unu el niaj plej lertaj Esperantistinoj.

Kiom dolĉe la Zamenhofa lingvo devas soni el via buŝ-
etio, o Fratilino Jozino Majulineto !

SKALDO.
.■•••••■••••...

H(1110RAĴOJ
Patro kiel fianĉo de siaj filinoj

Gaja okazintajo rondiris autatt nelonge . en München. Pri-
vatulo estas vidvo kaj havas du filinojn estantajn respektive
dudek kaj dudek-du jaraj. Ili tamen ne povis anstataŭi al li
edzinon, tial li ekpensis, „laŭ la ne plu malordinara vojo",
nome per gazeta anonco ricevi novan edzinon. Li tamen tre
miris, trovante inter la multaj ricevitaj proponoj ankaŭ la le-
terojn kaj fotografaĵojn de siaj du filinoj. Ci tio ŝajnis sufiĉe
amuzi lin, ĉar pseŭdonime li daŭrigis per skribmaŝino la
korespondadon, ĝis la ambati enamiĝintaj fraŭlinoj fine postulis
vidi sian novan fianĉon. La vidvo ankaŭ ebligis tion al ili,
venigante ilin je la sama horo en difinitan lokon kaj kondièante
blankan dianton kiel rekona signo. Lia ĝojo pri la ŝerco
jam komencis, kiam liaj ambad filinoj antaŭe alportigis
en sian domon blankajn diantojn, el kiuj li fine petis unu por
si, por kun ĝi ekiri al la rendevuo. La mirego de la ambaŭ
filinoj estis granda, kiam ili sentis, havi hazarde rendevuon
en la sama loko kun la sama rekona signo ; sed ĝi ankoraŭ
pligrandiĝis, kiam fine ankoraŭ la paĉjo aperis, kun la sama
malbonsigna blanka dianto, kaj li subbrakinte kondukis ilin
hejmen. Trad. Risinger

(Eho Esperantista)
—o—

En la Antverpena Stacidomo

Sinjoro aĉetas ĵurnalon kaj prezentas por ĝin pagi moneron
da kvin frankoj.

r) neatendite, onverwachts, iz l'in,rovisle, — 2] plenumi, vervullen, rem-

--; 	pruvo, bewijs, preuve, — 4] estonto, toekomst, avenir ; — 5] fianCon,
verloofde. fiancé --- 6] pravi, gelijk hebben, avoir raison, — 7] nehaltantan, -

ono/houdelijk, constant. --- 3] edziĝita, getrouwd, m^trr: , -- oj similajn, ge.
l jksoorlige, semblables, ---- ie] artefarite, kunstmatig, artificiellement 
rilatas, ltccft betrekking, se rapporte, --- t a: malhelpi, rcrhindcren, ente.
ekcr . -- 131 lotantoj, bewoners, hab tants, — 54] interkznattti, etct eTkarr-
fcr ;fcnnis maki, , faire con aissaaice entre eux.



BELGA KRON1KO (I) .

tar la ap..ro de •a Belga • Esperantisto » estas plifruigita duonan
monaton la nuna kroniko estas malpli ampleksa, ol kutime.

ANTVERPENO. Centra Komitato. La csperantista horkantistaro
sub la lerta direkcio de S Ant. Gohr tre bone prosperas. Dc nun la
ĉiusemajnaj ripetadoj okazas ĉiuvendrede je la 8 1 /2a vespere, en salono
(l a eta o) de la : Maison des Brasseurs » . Brouw•ershuis), 18, rue de la
Commune (Gemeentestraat). Speciala enirejo en la strato Breydel.

. BOOM. La kursoj donataj en la tiea grupo treege" sukcesas dank' al
la nelacebla sindonemeco de la profesoro Sr° Fr. Schoofs. (iuj grupanoj
senescepte abonis nian jurnalon.

BRUSELO. Merkredon la ian de Fcbruàro, Sro Paul Blaise, venante
el Londono %ecstis la kunvenon de la grupo « Pioniro r, Li priparolis la
mirirdajn progresojn de laZamenhofa lingvo en Anglujo kaj Usono. Lia
parolado faris grandan impreson. kaj la ĉeestantoj  . entuziasme apladdis
la bonvenintan gaston

CHARLEROI. La estraro de la e Karloreka Grupo Esperantista
estas kunmetita jene :

Prezidanto : Sr •° L. Delvaux,
Sekretario : Sro F. 'Wagner,
Kasisto : Sro P. Hermans,
Dua Sekretario : ST0 F. Philippens,
Bibliotekisto : Sro R. Mayer,
Komitattanoj Sroi A. Counson kaj F. Strivct.

LIEGO. Nova kurso estas fondita dum la monato de Decembro de
Su° Morabito, direktoro de la Instituto Paumen. Afiŝoj per la verda stelo
ornamitaj kaj verde presitaj estis anoncintaj la malfermon de la kurso sed
bedaŭrinde la terura tertremo en Italujo kontradstaris la projekton : la
direktoro reiris al sia lando kaj lia entrepreno ne rcali;is.

MEĤLENO. _lntara relonge ST° Abato E. 11. Lambo, registristo de
la Malgranda Seminario parolis pri Esperanto en la Mehiena sekcio de la
flandramanto societo e Davidsfonds ». La e Gazet van Mechelen » publikigas
tre laŭdan artikolon pri la parolado de nia honorinda samidt ano.

MORESNET'0 NEUTRA. (Amikejo). La Universala Esperantista
Asocio kies si,lejo estas ea Genevo, dediĉas premion al la unua flugmaŝinisto
kiu estos trafiuginta plenan rondvojiron da 30 kilometroj en tri di'erslingv-
aj landoj t. e. Belgujo, Germanujo kaj IIolando, foririnte de Neütra-
Moresnet'o,

REMOUCHAMPS. Sro Raymond Letnailieux fondis dum la monato
de Decembro csperantistan societon, cnhavant.an 15 lernantojn.

VILVORDO. La Sao de Februaro nia fervora samideano kaj kunlabor-
anto Sro Abato Richardson faris tre sukcesintan paroladon pri Esperanto
en la Vilçorda_sekcio pri Universitata Disvasti ;o. Inter la aŭlantaro oni
rimarkis multajn eminentulojn el la urbo. Post la parolado Fr.n0 Vits, libro -

^endistino vendis multajn lernolibrojn pri Esperanto kaj oni decidis fondi..
grupon kaj - kurson. Al niaj novaj. Vilvordaj. samideanoj ni- tutkore deziras
sukceson • kaj progreson ! OSCAR VAN SCHOOR •

1

0

Hzo

Nat Esper81110 in MI Vreemde
SPANJE. — (Ve congres van Es-

peranto).
Over het congres van Barcelona

vernemen wij nog de volgende bt .lzon-
derheden:

De Fransche spoorwegmaatschap
pijen zullen Bene prijsvermindering
van 50 './o verleenen. Van aan de
gr nabtatin Port-Boue tot Barcelona
ie>atl do toiakaart 15 pesetas in t° klas
t1M 7 l.rnetat in". Ieder congreslid
MI 04 , 110 kuit lekomen die recht geeft
lol m'enrn atile, Op al do rrl~ruurwegen
pan 11.1 koninkrijk. Po kosten van
verbidt gehorende het rernKrns mijn Ir.
S. — . 7.3o rh iJ, VI pier dag, voligent. de
plu* tt klop I )air to ' , on Ileig o

t f l 	 l'M ►
PO% A 14 h ftIJ 1t 	 1'n 	..

^bla l l'AHV, url;MNn der le
s, drilt renon leergang van Es-

,r.ro mede, opgesteld dom. den
til e r I (rn ri de ( oppet.
--In de f••estzaal van ele Journal e Ioo,
rue de Richelieu, had op 20 Februari
een uiterst welgelukt avondfeest
plaats, ingericht door de e Librejo de
Raprranto », waar gekende tooneel-
kunstcnaars een tooneelstuk in Espe-
ranto hebben opgevoerd.

— De a Montmartra Esperantista
Kabareto -geniet een voordurenden
bijval.

Armentières. — Onlangs had de
algemeene vergadering plaats van de
esperat,tische groep van dit lieve
stadje. De heer Deligny, van St,
Omaars, gaf er een belangrijke voor-
dracht over het Dresdener congres,
opgeluisterd niet lichtbeelden, opge-
nomen door onzen vriend en mede-
werker den heer Dr Briquet. De groep
ontvangt van de :stedelijke regeering
een jaarlijksch hulpgeld van 150 frank.

Caen. — De stedel.,ke rei , cring
verleent het kosteloos gebruik van het
stadhuis voor het geven var. Esperan-
tische leergangen,

Rijsel. -- ln deze stad worden 36
leergangen gegeven.

L'Esperallto è 1'Elranger.
ESPAGNE. — (Ve congrès d'Espe-

ranto).
Voici encore quelques renseigne-

ments sur le congrès de Barcelone :
Les compagnies françaises de che-

min de fer accorderont un rabais de
5o on,. Dc la gare frontière Port-Boue
jusqu'à Barcelone le ticket coûte 15
pesetas en première et 7 pesetas en
troisième. Chaque congressiste rece-
vra une carte spéciale donnant droit
à une diminution de prix sur tous les
chemins de fer du royaume. Les frais
de séjour et de nourriture pendant la
durée du congrès seront selon la classe
choisie de fr. 5. —, 7.50 et 12.50 par
jour. Comme il n'existe pas d'échange
international de mandats-poste entre
la llelglqu• et l'F sl,agce nous conseil-
loto. it nu% amis d'adresser leurs envois
d'argent à M. Carlo Bourlet, 56, rue
Raynouard, h Paris.

FRANCE. Paris. - Le journal
I rien, organe des aviateurs, publie un
cours d'Esperanto rédigé par M. Henri
de Coppet.

— Dans le salon du •Jonrnal rŬa,
rue de Richelieu la aLrbr ejo de Esper-
anto » a organise le 20 février dernier
une soirée très réussie, où des artistes
dramatiques connus ont représenté
une coméiie en Esperanto.

— Le a Monttnartra Esperanta
Kabareto » continue à jouir de son
succès habituel.

Armentières. - Il y a quelque
temps eut lieu l'assemblée générale
du groupe espérantiste de cette caar-
mante petite ville. M. Dcligny, de St
Orner, y adonné une intéressante con-
férence sur le congrès de Dresde, il-
lustrée de projections lumineuses,
dues à notre- ami et collaborateur M.
le Dr Briquet. Le groupe reçoit de la
municipalité une subvention annuelle
de 150 francs.

Caen. - La municipalité accorde
l'usage gratuit de l'hôtel de ville pour
y donner les cours d'Espéranto.

Lille.— 11 existe dans cette ville 36
cours d'Espéranto,

(t) La grupoj estas petataj sendi siajn informajn plej malfrue antan
la 6a dc ĉiu monato al la subskribinta raportinto, 20 , Strato Vondct,
A n lnerfreno.
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Mayenne. -- Door de pogingen
van Luitenant Duplan werd aldaar
een esperantische grJcp ingericht
onder het voorzitterschap van den
maire, den heer Paul Lintier.  De les
worden op het stadhuis gegeven.

Rennes. — Onlangs werd in onze
stad de federatie van het Westen inge-
richt tusschen de departementen Ille-
et-Vilaine. Loire - Inférieure, Finistère,
Côtes-du-Nord, Morbihan en Vendée.

De voorzitter is de heer Deck ; de
secretaris is de heer Dr Camuzet,
(beiden te Rennes).

Toulouse. — Het gemeentebestuur
verleent aan de esperantische greep
een jaarlijksch hulpgeld van 300 fr.

NEDERLAND. — Op 23" Januari
gaf de heer Blok uit Amsterdam een
welgelukte propagandales in den
Haag. De leergang door den beer Blok
in Amsterdam gegeven telt  15o per-
sonen. In Schagen (Noord - Holland)
bestaat een leergang van Esperanto bij
het Landbouw Instituut. In het dag-
blad « Avondpost » schri;ft Mej. N.
Boon in Esperanto een wekelijksche
bijdrage van 3o tot 40 lijcen.

DUITSCHLAND. Berlijn. —
Lecrgangen van Esperanto worden
gegeven in het Leibnitzgymnasium
S. O.,in de Friedrich Werd. Obcrreal-
schule C., in de Realschule \V., in
Kdnigstàdt. Realgymnasiutn N.O., in
Luisenstiidt. Gymnasium S. en in de
Realschule, NW. Voor dames bestaat
een bijzondere leergang in de « Koch -

schule des Berl. Hausfrauenvereins,
C. Breitestr. 6.

Dresden. — Twee leergangen wer-
den in deze stal ingericht voor de
beambten der Deuts.-Oesterreichische
Dampfschiflahrt-Geselschaft.

Leipzig. -- De s Saksa Esperan-
tista Ligo », die door ongeveer ioo
vertegenwoordigers van 45 groepen
op 31 Januari gesticht werd, heeft
met algemeene stemmen besloten dat
hare leden onwrikbaar getrouw zul-
len blijven aan de Zamenhofsche taal.
De hervormingsgezinde beweging is
in Saksen zooals overal in Duitschland
totaal mislukt, De laatste der 17 Idis-
tengroepeu in Dresden heeft opge-

Mayenne. -- M. le lieutenant Du-
plan a réussi àt fonder dans cette
ville un groupe espérantiste dont M.
Paul Lintier, maire de la ville, a ac-
cepté la présidence. Les cours ont lieu
a la mairie.

Rennes. —Dernièrement a été fon-
dée dans cette ville la fédération de
l'Ouest entre les départements I11e -et-
Vilaine, Loire-Inférieure, Finistère.
Côtes-du-Nord, Morbihan et Vendée.

Le président est M. Beek, le secré-
taire est M. le Dr. Camuzct, (tous
deux à Rennes).

Toulouse. — Le conseil municipal
accorde au groupe espérantiste une
subvention annuelle de 30o francs.

PAYS-BAS. — Le 23 janvier M.
Blok d'Amsterdam a donné à la Haye
une leçon de propagande, qui a rem-
porté le plus grand succès. Le durs
donné par M. Blok à Amsterdam est
suivi de tao personnes, A Schagen
(Hollande Septentrionale) existe un
cours d'Esperanto it l'Institut d'Agri-
culture. Mile Boon écrit chaque se-
maine un article eu Esperanto de 30-
40 lignes dans le journal «Avondpost».

ALLEMAGNE. Berlin. — Des
cours dtEsperanto sont donnés dans
les établissements d'instruction sui-
vants : Leibnitzmuzeum, S. O., Frie-
drich Werd. Oberrealsciutle C., Reals
schule W., Kiinigstiidt. Real-gyrnna-
sium S. et Realschule, N. W. Il existe
un cours spécial pour dames dans la
« Kochschule des Berl. Hausfrauen-
vereins, C., Breitestr. 6. (Ecole ména-
gère de la société des ménagères de
Berlin).

Dresde. — Deux cours ont été
ouverts dans cette ville pour les em-
ployés de la Deutsch. Oesterreichische
Dampfschifl Gesellschaft (Compagnie
de navigation it vapeur Austro-Alle-
mande.)

Leipzig. -- La « Saksa Esperan-
tista Ligo » qui a été fondée le 3r jan-
vier dernier par roo représentants de
45 groupes a décidé unanimement que
ses membres resteront inébranlable-
ment fidèles à la langue de Zarnen hof,
Le mouvement réformiste a totale-
ment échoué en Saxe, comme du reste
dans toute l'Allemagne. Le dernier des
17 groupes idistcs à Dresde a cessé
d'exister ; les membres ont renoncé à

houden te bestaan ; de leden hebben
den strijd opgegeven of zijn tot de
« Dresdena Societo Esperantista »
teruggekeerd.

ENGELAND. — Iu Londen en
omgeving werd een esperantist he
maatschappij van spoorwegbedienden
gesticht. De handclsverecniging van
touristen van het Vereenigd Konink-
rijk neemt twee bladzijden  over Espe-
ranto in haar « Roode Boek op.

Op 6" Februari hield de « Heira
Esperantista Asocio » haar eerste
hankct dat talrijk bijgewoond werd,
• a. door de hh. Kol. Pollen, den 1-eer
n mevr. Moscheles en den beer

Midmond Privat van Geneve.
De Londensche club heeft een ‘vel-

gelukt feest ingericht waar Mej.
Nichull, als een in 't groen gckleedc
engel, zinnebeeldig het Esperanto
v'ous»teldc. Esperantische feesten wer-
den eveneens ingericht in Backhurst
11111, in de Noorder Polytechnische
*riOoi, in de groep Suda Stelo. te
Motte Nluwington, te bolton, te Syden-
bulnl.ln Coventry en te Nottingham.

otgangen te Bournemouth
biut ut  : ntru%t• groepen te

•1 11. 	 - 	 n te Wtt►h►• ''
'A ren 	 :r1- t

14, . 

Illskurs' t 	 In d
I ol, vatlmngrn %.tn
t ern kursua van

.1tt' ook dtx>,r
t^►►r ls gr% olgd.
t '∎ ut.lt onder-

.•enen bltn le

Oulute. Door orgen van den
oppereomntissaris, werd een leergang
von Isperanto voor het personeel der
pc,itcic Inges icht.

GRIEKENLAND. Dank aan de
tocwijdtng van den heer Paul Bone-
titann wordt liet Esperanto officieel
h l het Handelsgesticht onderwezen.

ItIJSLAND. Mosko. Een espe-
t,tnt t. -he st udentengroep die reeds

la lutte ou sont retournés à la « Dres-
dena Socicto Esperantista ».

ANGLETERRE. — Il a été fondé
une société espérantiste entre les em-
ployés du chemin de fer de Londres
et de la banlieue. La société commer-
ciale des touristes du Royaume-Uni
insère deux pages sur l'Esperanto
dans son «Li vre Rouge ».

Le 6 février dernier la s Brita
Esperantista Asocio » a c u son pre-
mier banquet auquel ont pris part un
grand nombre de convives, entre
autres M. le Col. Pollen, M. et Mme
Moscheles et M. Edmond Privat de
Genève. Une fête très réussie a été
organisée par le club de Londres, ou
T-Ille \,chou, travestie en ange
habillé de vert, a représenté emblé-
matiquement l'Esperanto. D'autres
fêtes espérantistes ont en lieu à  Back-
hurst Bill, a l'Institut Polytechnique
du Nord, au groupe Suda Stelo, à
Stoke Newington, à Bolton, à Syden-
ham, à Coventry et à Nottingham.
Nouveaux cours à Bournemouth et à
Portsmouth ; nouveaux groupes h
Stoke on-Trent et à Wisbech.

A Edimbourg a eu lieu un bal très
t t asi pour espérantistes et non•espé-
t aolhte*, oit M 1. Warden et Page
Dol dit une ptt igandc active et ont
feules A gagner de nouveaux adeptes.

t.lsaiow lu chanteur professionnel
' .t t site se hart remarquer pour ses

.tisons espérantistes humoristiques.
ROUMANIE. A la demande du
,ttntandsutt de l'Fcole Militaire il

a été organisé dans cet établissement
un cours d'Esp:•ranto, qui est égale-
ment suivi par des officiers de ia
garnison. A l'Institut des Aveugles
l'enseignement de l'Esperanto est
donré par un aveugle.

Galatz. Par les soins (lu com-
missaire en chef,un cours d' Esperanto
a été fondé pour le personnel de la
police.

GRÉCE. Garce au dévouement de
M. Paul Bonemann l'Esperanto est
enseigné officiellement à l'Ecole de
Commerce.

RUSSIE. Moscou, Un groupe
d'étudiants esperantistes, qui compte
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ivo leden telt, werd bij de Hooge-
school gesticht.

SIBERIË. Tomsk. Eenige jonge
esperantisten hebben in de?e stad
Bene groep: <« Studenta Esperantista
Rondeto » ingericht.

AZIATISCH TURKIJE. Samos.
Twee esperantische leergangen wer-
den onlangs bij de hoogere Handels-
school gesticht.

JAPAN. Onze ijverige geestver-
want, Dr Kroïta van 1Tokio, is door
de vredelievende Jai)anneesche -maat-
schappij afgevaardigd bij het a. s. inter-
nationaal Vredescongres,dat te Londen
zal gehouden worden. Het is de eerste
maal dat een Japannees aan een derge-
lijk congres deelneemt. lir Kroïta is
zinnens enkel Esperanto'_te spreken.
Met den hr Gaston Moch (Frankrijk)
zullen er nu twee zijn.

déjà Tao membres a été fondé à l'Uni-
versité

SIBERIÈ. Tomsk. Quelques jeu
ces espérantistes viennent d'établir
dans cette ville le groupe « Studenta
Esperantista Rondeto ».
TURQUIE D'ASIÈ. Samos. Deux

cours d'Espéranto viennent d'étre
fondés à l'Ecole supérieure de Com-
merce.

JAPON. Notre fervent partisan,
Dr Kroïta de Tokio, a été désigné
par la société pacifiste japonaise,
comme délégué au prochain congrès
international de la Pais, qui se tien-
dra à Londres. C'est le première fois
qu'un Japonais prend part à un
congrès semblable. Le [)r Kroïta a
l'intention de ne parler qu'en Es-
peranto. Avec M.Gaston Moch [Fran-
ce] cela fera deux !

Oscar VAN SC"HOOR.

INFORMOJ
De miri Belga Esperantisto regule aperos je la 153 de

(iu monato.
— Esperantista Jarlibro. Dua Alvoko. En la unua

numero de B. E. ni presigis alvokon al ĉiuj. belgaj esper-
antistoj, al ĉiuj esperantistaj grupoj de nia lando kaj ankaü
al ĉiuj personoj kiuj iel ajn sin interesas pri Esperanto, petante
ilin ke ili bonvolu sendi al ni Ia nomojn kaj adresojn, klare
skribitajn, de ĉiuj anoj kaj societoj esperantistaj.*

Ni jam ricevis ]multajn adresojn kaj la adresaro post  ne
longe aperos, sed ni insiste petas la bclgajn samideanojn
havigi al ni kiel ehic plej baldait Ĉiajn sciigojn kiuj inte-
resas la eldonon de la adresaro. Je la 25' de Marto ni fermos
la cnskribon kaj ni presigos la vcrketon.

La grupoj estas insiste petajaj aldoni la plenan kunmetadon
(le sia komitato, la kunvenajn tagojn kaj horojn, la kunveIl-
ejon, kc.

Liajn i tn formojn oni sendu al l arin-.tciisto Oscar Van Schoor,
Voiideistraat, 20, Antwerpen (Anvers).

HI HLIOGRA.F10
«T3elga Esperantisto» nur recenzas la verkojn senditajn al ki en du

ekzemplerol. (Adreso :Arendstraat, .r. Antwerpen.)

I. Presa Esperantista Societo, rue Lacépède, 33, Paris.
l'H. CART. A la recherche d'une larrb ue internationale.
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Sur la zvo»o al inlernacia lingvo. (12 x 19) 24 pages.
Prix fr. o.25 = I sd.

II. Eldonejo cle P. Hilbner, Miilheim a : Rh.
. kristana Esperanta l antareto, I  I kantoj kun melodio-

tlotoj. (I1 x 15) 20 pagoj.

III. VaporpresAjo N. H. Luigies, Plantageweg, 13a,
Rotterdam.

Garcia Moreno, de Pastro H. :1 I. H. BAI:TEi.s, tradukis
Jt)IX).

N fO Ia de la (fniversala Itatolika Es,beranta Piblioteho.
(10x16) 24 pagoj. Prezo : fr. o,15—IO ekz. fr. i 25 — 5o ekz.

5 fr. — ioo ekz. 8 fr. (afrankite).

I V. Librairie de ]'Esperanto, 15, rue l Iontmartre,
l'.tris.

I. En Svisl induu, Âvin
Faroj, trudttl,t, kaj rlt' k titt
]'reto : ,; Iiunkuj.

)on ologottto hrcltit.t kaj per , bildoj ornamita libro. 1 a
I n rtstalt 	 t vlo miendinda, tiom pro la elekto de kt ori-

gtttalaj tekstoi kiont pro la brile sukcesrnta traduko ;
montras unit h)jun plie la tatigecon' de Esperanto, kiu ebligas
esprimi la plej malgrandajn detalojn, la plej delikatajn nu-
ancojn. En «La lasta ekskurso de Matirico Clèvoz» la leganto
admiras la majestan belecon de  la Alpaj pejzaĵoj kaj sin sentas
potence premata de la draniateco de la rakonto ; li sekvas
plezure la humorajan noveleton «Bomt Mallibcrulo», tre vivplenc
rakontita ; la enlociiga rakonteto «Patrino» ege lin kortuŜas. En
«La Venkonto» li konatiCas kun la vivo de inalfeliĉaj italaj
kamparanoj, pelitaj trans la svisan limon pro politikaj okazint-
aĵoj. En «La Trrullpisto» estas pritraktata speciala flanko de
l'intensa vivo de l'intelekta urbo, kie la edukado speciale
emas disvolvi la rezonadon kaj jugadon ée infanoj.

«En Svislando» estas bona akirajo por nia literaturo. Ĉii
meritas honoran lokon sur la legotablo de (iuj esperantistoj.

2. LUIGI. GIAMBENE. j ra hi Esperanta literaturo, 50
eIéerpaĵoj el malsamaj verkaĵoj - esperantaj (12 X 18) 112 pagoj.
Prezo : 1.15 fr.

1'iu ĉi antologio enhavas eltirajojn ol la ĉefaj jani en
Esperanto aperintaj verkoj. Oni trovas en gi poeziajojn, fabelojn,
anekdotojn, unu komercan leteron, predikon, interparoladojn,
filozofiajn pagoj]', aritmetikajojn, spritaĵojn, ke.

La verko estas bonega lernolibro : i alkutiniigos la lern-
antojn al la plej diversaj temoj esperante pritraktitaj. (ami
estas plie ç;atiliia propagandilo, montranta kc Esperanto tailgas
ne nur por la literaturo, sed ankaii por la sciencoj.

ra l; v» toi el
11:ANI ).

verkoj de svisaj aii-
(15 X22) 104 paĝ0j. 
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V. Librairie Hachette & Cie, 79, Boulevard Saint -

Germain, Paris.
I. jaro L. L: ZAMENHOF. Lx Sentencoj de Salomono, libro

el la Biblio. (15 X 22) 6o pagoj. Prezo : fr. 1.5o
Nia kara majstro publikigis la rasintan jaron biblian libron :

la Psallnaron. En sia antattparolo li deklaras ke li entre-
prenis ne traduki la « Psalmaron » kiel verkon religian, sed
kiel gravegan verkon de la homara literaturo. Tiun tradukon
li faris kiel eble plej forge, havante antati siaj okuloj krom
la hebrea teksto, ankaŭ kelkajn naciajn tradukojn.

Oni rajte povas supozi ke la traduko de la « Sentencoj »
estas farita en la samaj cirkonstancoj.

Kvankam la Biblio estas « malklara en multaj lokoj »,
mi tamen tre bone komprenis la parton de la « Sentencoj »
kiun mi jam tralegis, kaj komparante la esperantan eldonon
kun la franca traduko farita de Le Maistre de Sacy, mi kon-
statis la perfektan konfortni on de ambati tekstoj.

2. MICt1EL BEcl El. et E. GROSJEAN - MAU1'IN. Cours
élémentaire pratique d'Espeianio d'après la méthode directe
combirée (12 x 18) 166 pages. Prix i franc.

Le. présent « Cours élémentaire » a été conçu et rédigé
dans l'esprit de l'instruction ministérielle (en France) du 3  t
mai 1902, relatif à l'enseignement des langues vivantes par la
méthode directe.

L'exposé de cet excellent livre se trouve dans les lignes
suivantes, que j'emprunte à la préface :

Ce cours s'adresse non seulement aux élèves des écoles en général et
des cours publics, mais aussi ît tous ceux qui veulent et doivent étudier
sans maître.

11 s^ compose de quarante leçons comprenant chacune :
1 0 un texte facile suivi d'un questionnaire;
2° une leçon pratique de grammaire et de lexicologie ;
30 des exercices oraux ou écrits sur la formation des mots, des ver-

sions et des thèmes d'application et d'imitation ;
40 de nombreuses séries de phrases nouvelles :
5° un double vocabulaire.
Les textes traitent de sujets pratiques et usuels : l'école et le travail.

la maison et la famille, l'homme et ses besoins corporels, le temps, la
température et les saisons, la ville, la campagne, les trois règnes de la
nature.

Je ne doute nullement que l'ouvrage de M M. Becker et
Grosjean-Maupin ne soit bientôt répa , du dans tous les pays
de langue française et je lui souhaite de grand cœur tout le
succès qu'il mérite.

La verkoj, pritraktitaj en la supra rubriko, estas akireblaj
ée

O. FORST, Meir 69, Antwerpen (Anvers).

-- I17 —

N 1..1)ISKI.ANT)sCHE BOEKHANT)F.T., 	 S. Jacohsmarkt, icl.
Et;x et C'', 3, rue du Bois Sauvage, Bruxelles, kaj

e•u Hui aliaj gravaj librovendcjoj.	 A'M vrLJs.

« La Spritulo ». La titolan pafon (le la 5a eldono ornam-
belet;t bildo : « sonĝo de knabo post la unua Esperanta

leciono » ; literoj ĉ, ,
.i... saltetas super la
nialkvieta dormanto tur
mentante lin, dum sur
librujo leksikonoj kaj
gramatikoj por naciaj
lingvoj koleras kaj mi -

nacas la malfelican ;
éion lumigas de supre
la kvinradia stelo iniet-
;tntc. --- l'rc amuza
estas legendo kun 13
luldctoj verkita kaj ilus-

`^—	 t rita de lerta bohema
ilttl•>boinnto: «l'ri homo, kiu koleris pro la grandega sukceso

•I. Lttlxrinto kaj s la a Sltrittilt) ».
1n trua kaj pensiga estas la alegoria bildo de l' sekretario

du l;t Plevna grupo koncerne « la batalan kampon  de lingvoj
mternaciaj » ; ĉarma la ilustrita noveleto « portisto kaj poŝt-
kiirto » ; interesaj la Bismark'aj anekdotoj. — — « La spritulo »
r•tak sendube potenca kaj « grava propagandilo », kiun  ni kore
rekomendas al niaj legantoj. Postulu provnumeron (2 sd) aït
atendu tuj jarabonon (sin. 1,20) de l'administrejo de «La Sprit-
tito • : Leipzig (Germanujo), Kürnerstrato, 31. Vi certe ne
pentos tion.

Akirebla en Iielgujo
I.ibrairie SSineu.v, Bruselo :
eu iltertens, (Bout-de-Cigare), Avenue de Kevser, Anvers.

' : 	 : t

LITERATIJRA PARTO
MAJSTRO IIUYGRE

DE

ROSALIE LOVELING
RUSAtite. LovELING naski ;is en la vilako Nevele (Orienta Flandro),

je la 19° de Marto 1834.
La aro da poeziaĵoj kaj prozajoj per kiuj ;i riu igis la tlandran literaturon

estas, kvankam ne ampleksa, tamen tiel grandvalora, ke Rosalie Loveling
brilas sur la unua vico de la flandraj literaturistoj.

r
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De multaj jaroj i verkis por diversaj flandraj kaj holandaj jarlibroj
kaj revuoj tre rimarkindajn poeziaĵujn. ili estas kolektitaj kune kun tinj
de. sia talentplena fratino Virginie, kaj cldoni.taj dum 187o. Poste, amhart
fratinoj verkis prozaĵujn, eldonitajn sub la titolo .V ecllcn (1874) kaj Xicuae
Novellen (1876).

La verkoj de Rosalie Loveling estas karakterizitaj de amindeco kaj
viiina dclikateco. Ili estas plejululte êerpitaj el la kamparana vivado kaj
atestas pri profunda kono de la homa koro.

Rosalie Loveling mortis la .+an de Majo 1875, en la plena florade de
sia vivo. Sia malapero estis por la tlandra literai u'o granda perdo, unu cl
la plej grandaj, kiuj povis ĝin trati. `i citas forprenita de ni en la momento
kiam ni povis atendi la plej belajn fruktojn de ŝia granda talant°, prosper-
inta ĝis plena matureco.

I

Majstro Huyghe estis maljuna viro, altkreska kaj mal-
grasa. Antaŭ deko da jaroj li aukoratl loĝis en tin ĉi vilaĝo
kun sia edzino, en dometo malalta kaj alridetanta, iom mal-
proksima de Ia aliaj, kun blanke kalkuniita muro kaj yin-
berujo sur la tegmento. Oni da:triĝe lin llomis Mastro, ĉar
antaŭe li estris lernejon. Nunc ambati estas for, li kaj lia
edzino : aliaj personoj loĝas en lia dometo, kaj malgrandaj
infanoj ludas antan la pordo sur la sablo.

La Vilaĝestro ankoraii ofte rakontis al siaj infanoj ke tien
li iris lernejon, kaj kiun ĝo;on la lernantoj havis je l'tago de
la «Puranimaj Infanoj» kaj je l'festo de Sankta Gregorio. Li
iliem iam akiris la unuan premion por verse skribita letero :
li ankorail ĝin konis memoro :

Majstro Huyghe, kiun ni honoras.
Kiam vi batas, ni nin doloras ;
Sed vi estas certe, sen kontraildiro.
Lerta instruisto kaj bona viro.

Majstro Huyghe ne batis la infanojn, li tion nur skribis
pro la rimo, li diris. La aliaj knaboj enviis lin pro tio, kaj
diris ke lia patro estas lin helpinta.

Majstro Huyghe estis perdinta iom post iom siajn lernant-
ojn ; unu post la alia estis irinta al la komunuma lernejo kaj
tiamaniere fariĝis mémkompreneble, ke li ne plu estris lernejon.
Beatrico, lia edzino, ne malkontentiĝis pro tio : Majstro
Huyghe fariĝas ties maljuna, ŝi diris, kaj estis tro embarase. Plie,
la infanoj tro malpurigis la kahelaron kaj ili ja sukcesus vivi
sen tio.

II.
Majstro Huyghe, havis malantaŭ sia hejmo malgrandan

kampon : tie kreskis liaj terpomoj ; li ankaŭ gluis karton-
skatolojn por la vilaĝanoj kaj flikis iliajn pluvŝirmilojn ; en tio
Beatrico helpis al H. Okaze li ankati estus enructinta vitroka-
helon en fenestron aii ekzameninta horloĝon, en kiu io difekt-
iĝis. Tiamaniere ili modeste vivetis.

119

I k itrit'u koji' pro la traiikvileco en sia dometo, de kiam
11.111 4 )j tic nu plu konloze lernis sian lecionon.; gi aspektis

.%4lI ntun1•, kiam la lignaj benkoj el ĝi z;stis formetitaj.
4ur ^ï.t 1 nutlalta soĝeto kudrante antaŭ la fenestro, duin

1 1nvOte laboris sur la kampo per sia fosilo, kaj de
toin1►►► .i supron rigardis tra siaj grandaj, rondaj

+,ttikrto, kaj la vitroj de la bildoj pendantaj de
^•n 1.1 'unlinno. Tiuj di estis por Majstro

, t is la bataloj de Napoleono. Sur la
i n1•t1► de la granda armeestro,

1)1)t1►j .

t ua N .I )t )l eolloll, kiel oni tion
Ii l)iln.tnêe eliris, pikinte
ttt ► 4nr 'ian frakon : tio

hi	 .11l,11 \,spoleonistol;
1	 ^ 4, 1N 	 ti1.111 standardon kaj

111111o, ► ,1r li estis, kiel
tl 	 1 n 1n1, li	 i tie ripozis.

)l 	 «,rtagoj	 la junuloj el la
i~ 1 t'i1 14lm estis iiaj lernantoj, alvenis por
.t i>h►rlV •- ili esti~ kvazan lia,) infanoj — unuj

t, liliaj mtt' la sojlon, eĉ kelkaj sur la trotuaron..
111111 u l aistr1) Huygheuvghe rakontis al tiuj junuloj, kiuj ne sciis

1tatltli 111 i t 11 i, pri la tempo de sia juneco, kaj kio tiam
t4giii11A IJtriki solti.ltl). Kiam li estis difinita de la rekrutloto
Ili it++Ilr, iii I1.t patrino ne plu vivis : « estas kvazaŭ iri al la
t{4ta4I Mn, • li (litjs.

1 1 lttont n1•ni.tm estis vidinta la arnieestron, sed li estis

41drintd vol li en la armeo konlunikiĝenian admiron, kaj nun
tk I.11.1 1 n ti pli la bataloj en kiuj li partoj)i'enis, kaj kiel liaj

kattmt.ttIoj estis rigidigitaj de la neĝo, kaj kiel ili antaiieniris
llonnetante, subtenante unu la alian. Li rakontis pri la batalo
kiun ili estis perdintaj, kvankam ili sin brave estis defendintaj. Ili
4.4 u'stik batalintaj sur la strato, kaj viro kontrati viro.

I.a junuloj ŝatis tion aiidi, ĉar Majstro Huyghe ĝin ĉiam
lillrle rakontis samtnaniere, nenion aldonante. Kelkfoje okazis
k© kelkaj aliaj Napoloonistoj ĉeestis, kaj ekrakontis, sed tiuj
i i diris tiajn strangajojn, ke Majstro Huyghe ne povis sin
deteni (le ridi, kiam la junuloj demandis al li, du tio estas vera.

I:n Breslaŭ'o Majs'ro Huyghe longtempe estis estinta
milita tnalliberulo, kaj loĝinta ĉe maljuna vestfaristo. Li volonte
ankoran estus vidinta la bonan virinon, kiu flegis lin kiel
patrino, ne pripensante ke sendube ŝi de longe mortis. Estis
kvazail li reviviĝis, diufoje kiam li parolis pri tin tempo.

Beatrico tamen ne povis aprobi lian admiron por la granda
armeestro « tiom da homoj mortintaj pro unu homo ! » ŝ i



diris, kaj ŝi treliiis, pripensante lian respondecon je l'tago (le
la lasta jula(lo.

HI.

Majstro Huyghe estis koninta Beatricon antatl oi iri  al
la milito kaj li estis petinta Ŝin atenti gis kuim li revenos. Sajnis
al Ŝi neeblc ke li tie restus kvankam ĉiuj restis, sed estas kelk-
foje kvazaŭ la malfeliĉo ne iris tien, kie oni ne atendas  tiu.
Beatrico ne estis l in atendinta, kaj ĝi ne estis alveninta. Ŝi
ĉian firme estis esperinta ke li revenos, kaj li revenis. Estas
speciala clolĉeco revidi post multaj jaroj iun pri kiu oni pensis;
alian homon sed tamen la saman ; oni plezurigas observi kiel
fidele ili ankorati simililas.

Majstro Huyghe estis estinta korporalo en la armeo ; li
estis bone instruita kaj tio estis feliĉo, tiamaniere li povis
starigi sian lernejon. Je tiu tempo ne valoris la penon lernigi
al la infanoj metion, ili ja ĉiuj estas por la kanono, diris
la gepatroj kaj eĉ se ili estus konintaj unu antaŭ sia foriro
ili ne plu estus estintaj lertaj pri gi je sia reveno. Estas eble
pro tio ke la malmultaj restantaj soldatoj ĉie la unua imperio
fariĝis malriĉuloj.

Majstro Huyghe cetere ne ricigis : tiu , kiu kutime faras_
tiom da metioj havas nenian bonan, estis do plej ofte la kompato,
kiu igis la vilaganoj sin turni al li, « Se mi estus en via
stato, » iam la Vilalestro estis clirinta al li, « mi irus en la
malriĉulejon ; pro via bela meblaro vi estos facile akceptata :
tie vi povus fini senzorge vian vivon. »

Tio estis supermezure êagreninta Majstron Huyghe, kaj
kiam Ii ĝin rakontis al Beatrico, Ŝi ekploris kaj clil is : Kion
tio povas fari a l li ĉu ni suferas mizeron ati ne, ĉu ni ĉiam
ne pagis lin ? » ĉar ili logis en lia dometo.

— «Jes,kaj ni nenion ŝuldas al in ajn,» diris Majstro Huyghe
fiere, « kaj I)io provizos pri tio. Beatrico, tiom longe kiom
mi vivas, vi ne iros en la malriĉulejon. » « Ho, ne, tiel
mizeraj ni ne jam estas, » diris Beatrico.

Malriĉulejo estas bona institucio, kaj en preskati ĉiuj , la
malriĉaj maljunuloj estas bone ftcgitaj kaj zorgitaj, sed iun,
kiu, kiel Majstro Huyghe, estas alkutimi inta al propra hejmo
kaĵ pli bonaj tagoj, tiu pripenso terurigas.

Kun la afabla permesi de F V IRGINIE LOVELING,
esperantigis

(Dafirigota)	 AMATUS.
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