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Belga Liens Esperantista

KONGRESO DE 1509
Anlver4eno, la 26a" cle Zktajo 1909.

%llíirt.aE2 (-- )a,n1clecriz, (üw,
Ni havas la honoron inviti vin por ĉeesti  la BELGAN

ESPERANTiSTAN KONGRESON, organizotan en Verviers,
okaza de la ĉiujara kun iren0 de la Belga Ligo Esperantista.

Tiu ĉi kunveno, kiu alprenos tiun ĉi jaron la proporciojn
de kongreso kaj kies .programon vi legos dorsilanke, estos, pli
ol iam, tre interesa. La Urbestraro de Verviers oficiale salutos
la gekongresanojn en la Urbdomo kaj niaj Verviers'aj amikoj
rezervas al ili festan, plej agrablan akcepton.

Ni esparas ke, konsiclerante la gravecon de la tagordo kaj
la ŝatindan novan formon de la kenerala kun veno de la Belga
Ligo, la Geesperantistoj multnombre respondos al nia alvoko.

Ni prezentas al vi, Estimata Samidean(in)o, nian plej
afablan saluton.

La ĝenerala Sekretario, La Prezidanto,
Léon CHAMPY. 	 VAN DER DIEST=ANDELHDF,



t ' 11 — Fosteno
Pelleter, 3

1; 1 	 It 	111 t, t ut lest t ► (k^ ►ncorto kaj halo) en la somera
il^an(ij do I,t M Chalet dos Boulevards M.

on I;t « Chalet des Bouk vards » , Avenue
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l a Belga Esperant lsta Kongreso

T- AGORDO
de la k's enerala kunveno (le la Belga Ligo Esperantista
okazonta en Verviers, 1)imancon la 27 de Junio 1909, je
la IIa matene, akurate.

Kunvenejo : Salono de la societo Aide Mutuelle,
Rue Xhavée, 9

Ie Parolado de la Prezidanto.
2` Raporto de la Sekretario pri la ĝenerala kunveno de

la 20a de Septembro 1908.
3v R tprto da la Sekretario pri la agadoj (le la Ligo dum

1908-1909.
Raporto (le la Kasisto. Bilanco.

.5" I)isdono de la cliplomoj pri profesora kapableco.
G' Literatura konkuro. Disdono de premioj.
7e Revizio de .kelkaj artikoloj de la regularo.
8 Propagandaj rimedoj.
9e Elekto de ses membroj de la komitato, lait Art. r de

la regularo. L<1 elirantaj komitatanoj estas S roj L. Champy
(Antve.rpeno), Komandanto Duverdyii (Brugo), Abato Richard-
son (Bruselo),. Fr. Swagers, 1) -ro R. Van Melckebeke kaj O.
Van Schoor(Antverpeno). Ĉiuj estas reelekteblaj.

Por ebligi al la cxcncrala Sekrctario la efektivigon de la punkto 3a
la grupoj estas petataj sendi al li senprokraste, raporton pri siaj agadoj
dum la pasinta jarpenodo.

neee

PROO R A MO
DE LA

a Beiga Esperantista Koiigreso
VERVIERS, la 27an de Junio 1909.

kk
Io I ; 2 h. — (tre akurate). Akcepto de la kongresanoj delegitaj

en la Urbdomo, de la Skabenaro kaj de la Komununla Kon-
silantaro.

II h. — Ĝenerala kunveno de la B. L. E. en la granda
salono de « Aide Mutuelle », rue Xhavée, 9.
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t►• !Arndt) itt ,$,, ek+ktirso al la B.trejo (le la Gileppe, tra
^ ►+trt'j (k H>iorrcim'$11. kaj (le la Borchène, gis la limoj (le
..tregl► Ilerzogenwal(1.

1 . 	 t• 1. 'sii,nango, sen trinkap, estas fr. 2.5o ;,( 	 Sm. 1).
t e 	 ,,,., 'a striaalaa komitato pctas la l'rezi.ianton de iiti grupo

t • t+ t 	 le eNittltryp(or•a de eu) llartopronontoj. kaj sendi la opin sunion
M	 t^^a Ptrsay. Rue Xhaves, 9, plej merise la 20.1i. de Junio.

A 1 Verviers !
,`, 1$ 	 1 nia j	 •.tI111(I('(I)s j por	 ke iii

nt11al$ft4.lII1Ii 	 1$ kongreson,
1 * 	 'a' 	 fit,t 11111 nt`rt► de B. E. publiklgas,

enterilel Kra' do ht kunsidu kaj la klopodoju de niaj
VarvieI aj umikuj, kiuj nenion preterlasos por agrabligi la
teetu(Ih'U de la kongresanoj en sia èarina urbo.

I.a l ' 1 ;►.••tr.tru oficiale akceptos la membrojn de la kongreso :
jen kyazan historia fakto en nia movado, kiun ĉiuj Esperant-
, ..t, ►j ĝoje kunstat► ).

I.a kunvenu (le multnonlbraj esperantistoj okaze de la
lo aigre•.) ebligos al ili la elmoltrull de iliaj reciprokaj sentoj
k sinllrtt i() kaj (le amikeco ; 	 i pruvos ilian fidon en ' la

Il. I.. 	 ; ki estos atesto de fideleco al nia kara Majstro
1)-ro Zamenhof kaj al la esperantista estraro, kiu reguligas la
rVOlucion (le nia lingvo.

Precipe laŭ tiu senco, la Verviers'a kongreso havas
grandan signifon.

Diversaj frentdlanclaj esperantistoj estas invititaj kaj akceptis
la mvit011.

Ni interŜanĝu kun ili la manpremon (le samideana frateco I
Belgaj esperantistoj, ĉiuj al Verviers
Ĝis agrabla renkonto, la 27 "t, de Junio

B. E.
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BELG A. LIGO ESPER A.NTISTA
REGULARO (I)

I. — Celo kaj Agado

.ART. t.--Sub la -titolo : 4 Reiga Lige E0 raa,rtbda» estas fondita societo
de adeptoj kaj aprobantuj de 1E;spe ranto en I3.lgujo.

ART. 2. — La :c I3elga Ligo Esperanti.;ta » celas proi agandi, ekster ĉia
politika atí religia demando, la helpan lingvon internacian F;speranto, kaj
pligrandigi la interrilatojn de Belguju kun la ek.sterbelgaj landoj.

Art.3.-- Por trafi tiun celon, la Ligo kreas monan kapitalon por helpi
la grupojn, garantii la vivadon de l'oficiala organo cle la Ligo, cldoni kaj
clissendi tiuspecajn presajujn propagandajn,• organizi paroladojn, kursojn
kaj ekspuziciojn Esperantajn, kaj efektivigi ĉiajn projektojn kiuj, post matura
pripcnso de la komitato de la Ligo, montrigis utilaj, ail helpi al
efektivigo.

n. — Liganoj, ligaj grupoj, kotizajoj.
Aiee..t. — La Ligo konsistas el liganoj kaj ligaj grupoj.
ART. 5. — La kotizajoj de la liganoj estas jenaj :

a) (";iuj liganoj pagas ĉiujaran kotizajon da almenaŭ 1 fr. aû sumon
da 25 fr., pagatan unu fojon pur dam.

h) La liganoj, kiuj donas ĉiujaran kotizajon da almenala 10 fr. aŭ
sumon da 20C fr.. pagatan unu fojon pur dam, estas nomataj
Pro lek /en la  Liganoj.

c) La liganoj, kiuj donas ĉiujaran kotizajon da almenaii 23 fr. ah
sumon da soo fr., pagatan unu fojon par dam, estas nomataj
Bonfiarantaj Liganoj.

La protektantaj kaj bonfarantaj liganoj; ricevas de la Ligo la oficialan
Organon.

ART. 6. — Ôauj lokaj aŭ regionaj esperantistaj grupoj povas fariki ligaj
grupoj kondiĉe (0)

e) kc ili kalkulu almenall to grupanojn
6) ke ilia regularo estu akceptita dc la komitato de. la Ligo.

(e) La membroj de la ligaj grupoj pagas al sia grupo la ligan
kotizajon, en îaii ekster la grupa kotizajo, lasi regulo ditinota de ĉiu grupo
( Rimarko de la kcxnitato ).

III. -- Organizacio kaj funkciado de la Ligo.
ART. 7.	 La

komitato.
Nur la direktanta

 
komitato proponas kaj akceptas la membrojn de la

honora komitato.
La direktanta komitato konsistas

e) el ses liganoj elektataj ĉiujare
en la art. 12.

h) el la delegitoj de la grupoj.
La di rektanta komitato elektas dujare inter siaj membroj unu prezidantun

unu generalan sekretarion kaj unu sekretarion-kasiston.
ARr.8. — f:iu liga grupo, kalkulanta almenaŭ 25 grupanojn, sendas

1 dblegito>n al i u K a n ita u : ĉia gca} o kalkulanta almenaa 75 grupanojn
sendas a delegitojn .

(t) Ni pablikigas la oficialan tekston de tiu regularo, por faciligi la
diskutadon pri kia revizia.

La regularo datumas de la 30a de Junio 1933 kaj estas iomcte ŝan ita
dum la generala kunvenu de la 2$a de Julio 1907
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1 m K1uIM11 1 I. L fat eitaj1Ite (iajn delegitojn, kelkajn tagojn antad la
tettmala hum rn.. 1tn gin d14$ en lu tut. I2.

+ y 
1111 9I .. M10414011* komitato tuj ansta

^
tatfigas la komitatanojn,

444414411g il, I:1 44114 k11t; 'i'no, kiuj eksiAas titi ni ut as : ankati la gr upoj
444i 0441 al ah ■.1, rkaikintujn au mortintajn.

:Sb1 Io 	I. 	durkt,antanta komitat) kunvenas almenaïf tri fojojn
1<111141/r 	 411f la (reslunta ) k()n111utanol p nus vi doni.

1 -41 kfnllt1111t 1>»14 .t. 11•td()ni n111 `./ almenatl la (hum() de kiaj membroj
(Voo11at la kunrrnun. 111 ()kami dr ne 11 )(Mono pro nesulita ĉeesto de la
étomi a1M11111, 411111 ktinvettii ponts deci(i pri tiuj jam priparolitaj demandoj
ki uttta a)t1 1 s lan la numbrta da cee1Itant ij en ti ti dua kunveno.

Mn tu di-I*'at1° no Intt'111t teosti en ia kunveno de 1' komitato, li
eitra *Os mhNa4141 IMn teigttloj difinitaj de I' C. ru 	mem.

Ilatrl 1. k 1114tu144.j, la kumt1414010) inte111lataas per rondirantaj leteroj,
1tollolMrj ite la Llra4dahlo

.1011 I t 	 1,a M41 141114 	 kltNlthalla direklas lu aferojn de la Ligo kaj
te rlta$MtOINd1M*, 114at1()ttt11-. Ir la Mo do la 1.lgo.

lem ohm d« w+A11+«n11, ia' la k/tnlntnd$rantal l p.0 toj de	 la komitato
tobaiss boto pa411tbttll, la 14ut'sfdae tu auta dreidaa.

1101 ti 	 AtINIpta1M bouten & la 1.40 ( kaxals iu ujtre. te tin kunvcno,
104o4 01401, 1. 6,4004141 I0$a$11a0  pal Oltl agado k.11 lui la 	 tnonelspezoj
a1p 110 it00$Mta bau, 14 kstMlanlaj Ilxansj pin II% semis kir te siajn votdonojn,
04 mat psi ta t'kl41141141) M/ntti111tanuj.

I4 14011fd0 siollo beethila al la Itganoj atlmrnaf dek tagojn antaiu la
&mNffale

IV 	 Organo de IL Ligo. -- Ŝanĝoj en la regularo.
1Mt a t 	 l.a Ligo elektas kir! sia oficiala organo 	
I nt )utnalo .-sciis tute sendepcnda de la Ligo. (li enpresas tiujn

1.41.4.111ln, avizojn, komunikajojn kaj aliajn dokumentojn, kiujn sendas al
gi la ktunitato de la Ligo.

.1It t . 14. 	 La liga jaro, same kiel la jurnala jaro, komencas la 'tan de
Srplrnlbr I,

ART. 15. 	 Nur  la Ligo, per kcncrala voĉdonado, povas fari ian ŝangon
en la jena regularo. Por ke la proponita sango estu akceptita, gi, devas
1lcrv'i Ia 2/3 de l' voloj.

Akt. 16. - La demandoj, je kiuj ne respondas iu artikolo de la jena
1 ey(tllaro, estas solvataj de la direktanta komitato.

	»yx	

Ĝenerala kt$nveno de la belgaj oficistoj
de la Universala Esperantista Asocio (U.E.A.)

La Pentekostan lundon (31111 de Majo) okazis en la koketa
urbeto Huy tre grava kaj tre interesa kunveno de la delegitoj,
sub-delegitoj kaj konsuloj de U. E. A. Tiu tutmonda societo
kalkulas jam pli ol Goo oficistojn en pli ol 500 urboj el 43
diversaj landoj.

La kunveno okazis en la « Hôtel de l'Aigle noir » je la
Io I 2' matene. 22 membroj ĉeestis, 13 aliaj sendis raportojn
atí senkulpigajn leterojn.

S-ro Abato Richardson, Vic-Prezidanto de la B. L. E.
prezentis malgrandan raporton pri la intimaj rilatoj inter la U.
E. A. kaj la B. L. E. La rektaj .celoj de la du societoj estas

estraro de la Ligo konsistas el honora kaj direktanta

en. la ;enerala kunveno muntrata
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esence diversaj : efektive la Belga Ligo celas la propagandon
de Esperanto kaj la varbon de novaj adeptoj al ĝi ; - siaflanke
U. E. A. celas prezenti servojn al la esperantistoj per Esperanto
kaj praktike utili al la komercistoj, industriistoj, turistoj  kaj
studentoj.

U. 1r,. A. kaj B. L. E. povas prezenti unu al la alia reciprokan
•ĉiaruan interhelpon : B. L. E. valorigos la senperan, pratikan
profiton de U. E. A., — U. E. A. trovas siajn klientojn inter
la esperantistoj, kiuj, kuniĝintaj, pligrandigos la B. L. E.

La parolanto tutkore gratulis la belgajn esperantistojn pro
ilia senlaca, kuraĝa propagando kaj pro ilia energia atesto de
fideleco al la Zamenhofa Esperanto. Li faris alvokon al la fervoro
de la ĉeestantoj, por ke, siaflanke, ili agonie klopodu por la
clivastigado de U. E. A. Por trafi tiun celon, intima unueco
nter U. E. A. kaj B. L. E. estas nepre necesa.

S-ro Landenne, el Huy, raportis pri la historio de U. E. A..
en Belgujo kaj pri ĝia nuna stato. En nia lando ekzistas jam
pli ol ;o oficistoj de U. E. A.  Ni esperu, ke antan la fino de
la nuna jaro, ĉiu belga urbo havos almenaû unu delegiton ati
subdelegiton de la Asocio.

La raportoj de la dele;itaj estis tre interesaj ; ili' montris
la multnombrajn servojn faritajn al Esperantistoj anglaj, rusaj,
francaj, holandaj kaj alilandaj en la plej diversaj fakoj : komerco,
turismo, edukado eĉ en medicinaj aferoj. Per U. E. A. fremd-
landa malsanulo trovis la adreson de klinikejo ; multnombraj
turistoj ricevis sciigojn pri hoteloj kaj restoracioj ; al studentoj
oni donis informojn pri lernejoj;

Fine la kunveno pridiskutis la plej bonajn novajn ri-
medojn por propagaudi Esperanton. Oni decidis la fondon de
« Propagandista Societo », aro da geparolantoj kiuj donos
konferencojn pri esperantoj en la diversaj belgaj urboj. Kelkaj
gesinjoroj prezentas siajn servojn al la B. L. E., kies prezid-
anto estos la direktoro de la nova entrepreno. Ili estas  jam
sesope, oni povas esperi ke baldaŭ ilia nombro duobligos.

Oni decidis ankati pri aliaj propagandiloj : konstantaj ri-
latoj inter ĉiuj oficistoj de t; . E. A., abono al nia nac a revuo
« Belga •Esperantisto », starigo de gvidistaro esperantista dum
la ekspozicio internacia (le Bruselo dum 1910 kc.

Post la kunsido, la membroj tagmaii is kune en la « Hôtel
de l'Aigle », kaj faris belan ekskurson tra la pentrindaj
i•.irkaŭaĵoj de Huy.

Oni disiĝis iom • malĝoje, sed kun entuziasma «Ĝis la
revido ! »

Tiu revido okazos la 271„ de Junio, dum la kongreso en
'erviers, kiun ĉiuj promesis ĉeesti.. 	 A. R.
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GRATULOJ
La 25" de Majo edzikis en Sint-Niklaas (Orienta-Flandrujo),

nia bena amiko S-ro Julio Clerbaut, prezidanto de la Boom'a
Esperantista Grupo, kun I'-ino Karolino Van Oppens.

B. E. prezentas al la simpatiaj junaj geedzoj siajn plej
• sincerajn gratulojn kaj tutkorajn bondezirojn por ilia longdatira

feliĉo. 	 B. E.

La gepatraj lingvoj kaj Esperanto
Nia bona kunfrato,«Tutmonda Espero» el Barcelono, enpresas

en sia Maja . numero la belan artikolon de S-ro Patrick Parker,
aperintan antaŭ du monatoj en « Belga Esperantisto ».

La hispana revuo sekvigas la viglan pledadon de nia estim-
ata kunlaboranto de kelkaj pripensoj, kiujn ni ne povas
preterlasi komuniki al niaj legantoj, kaj kiujn ni plene aprobas :

.\1 ni, idoj de titi d lando kiu tiom laboradis por la dek ndo de sia lingvo,
la ideo devas ŝajni bonega. \e nur pro tio, ke la estonta ligo helpus la
konservadon de nia kara kataluna lingvo, sed pro nia arto al Esperanto
mem.

Ofte uni diras al ni, ke Esperanto post longtempo mortigos la naturajn
lingvojn ; la plej bona respondo kiun ni povas aldoni, estas starigi, per Es-
peranto, ligon pur ilin konservadi. Tiamaniere vidante ĉiuj, ke la espe-
rantistoj ne estas malamikoj de siaj gepatraj lingvoj, sed kontraŭe ke ili
uzas Esperanton kiel ilo pur defendi ilin, multaj  el tiuj kiuj min nin atakas
enirus entuziasmc en Esperanton.

Pur Esperanto ! pur nia kataluna lingvo ! Studu tian aligon al S-ro Parker !
E. Pr:LLtcER.

:a-

Internacia kongreso por plibonigi la
blindulsorton, en Napoli (Italujo)

;oan de Marto — 3an de Aprilo 1909.

Graveco de Esperanto en la Blinduledukado
(Paro/ado de 1-'rato Izidoro)

(FINO)

Kie do kuŝas la kaŭzo de tiu nekontentiga situacio ?
1,. En la muitkosto de la libroj kaj gazetoj , kiu estas de

dek-ĝis dudekobla la kosto de ordinaraj presajoj ; •
2' En la ega elemcnteco de la presilaro ; la presejoj nur

ekzistas en la institutoj, kaj tie la presado nur povas esti
flanka afero, nur povas produkti la nemankeblan, la urĝe bezonan.
Pur tia laboro oni ne povas pripensi la pliperfektigon de la
presilaro.

Kaj precipe en la lingva malsameco, kiu dispecigas la
uniljttnopan blindularon en centopaj grupoj ; kiu konsekvence
iga. sensignifan la nombron da libro-aĉetantoj, kaj malpermesas
nian reliefpresadon fariki industrio ; kiu, po granda parto,
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kafizas la multkostun de la presproduktado ; ja kiu estas la
l a kafizo de l'katizoj.

Nur internacia lingvo, en ĉiuj institutoj kaj al ĉiuj blind-
uloj instruata, povas doni al nia presado tatigan evolucion,
al la literatura kaj scienca instruado de l'bl'nduloj, veran
signifon.

Sed,ĉu la studo defre,'idaj lingvoj ne plibonigus la situacion ?
Ni vidu : En malgrandaj landoj dulingvaj, oni pro neceseco
lernas tiujn du lingvojn ; en tiaj landoj unulingvaj, la plej
inteligentaj blinduloj lernas unu, kelkfoje du lingvojn de
proksimaj popoloj : sed en la grandaj landoj, kie oni povas
samtempe esti klera kaj nur koni sian nacian lingvon, oni, en
la blindulejoj, ne trovas tempon por (remdlingva studado. Tamen
de niaj unuaj kongresoj ĝis nun oni ĉiam proklamis la utilecon
de la fremdaj lingvoj por la blinduloj, kaj en tiu fako neniun
progreson ni faris dum tri kvaronojn de jarcento... Kial ?. .

Car tiu studo estas ege malfacila en si mem, pli malfa-
cila en niaj institutoj pro manko de tempo, de lernolibroj kaj
vortaroj reliefe presitaj, de profesoroj sufiĉe lertaj pri la
fako, en unu vorto, de ĉio nepre bezona.

Kial plie ?... Car tiu studo, eĉ plej bone prizorgata, eĉ
plej multon ĉirkaiianta, restas tamen fatale nekompleta ; ĉar
pro tiu nekompleteco, ĝi ne donas sufiĉe da tutaj kaj individuaj
profitoj, kaj efektive perdas sian utilecon kaj gravecon.

Sed la situacio estus tute alia kun la internacia lingvo
Esperanto, ĉiam instruata, tiom facile lernebla.

De malpli ol dek jaroj oni komencis propagandi Esper-
anton ĉe la blinduloj, kaj la rezultatoj jam estas ŝatindaj .

Kiam, en i9o2 t dum la Brusela kongreso, Doktoro Dor
el Lyon, parolis pri nia afero, ne dek kongresanoj komprenis, kaj
liaj vortoj, kiel neatentindaj grajnoj, falis kvazafi perdiĝinte
en ne preparitan teron. Tamen ili ne perdiĝis : Sinjoro Jamin,
fervora esperantisto, ilin elterigis, ilin transplantis en la Woluwan
blindulĝardenon, kaj tie ili estas nun vivplena, pli ol cent-
branĉa arbo.

En multaj lokoj, jam antafte, samtempe kaj poste, aliaj
esperantisto', la plej ĉefaj, klopodis por nia afero : Sinjoro
Thilander, malgrafi sia triopa korpdifekto (li ja estas blinda,
surda kaj kripla), estas la iniciatoro de esperanta movadaa ĉe
la blinduloj, kaj li ĉiani ankorati estas unu el niaj plej fervoraj
pioniroj. Sinjoro Cart, en Parizo ; S-ro Adams, en Londono  ;

S-ro Sepulveda, en Santiago de Cilio ; S-ro Robin, en Buca-
resti ; S-ro Harvey, en Bostono ; aliaj, kies nomojn mi ne
konas en Boheinujo, Italujo,Germanujo, Meksik-kaj Brazillando,
k. t. p. estis en siaj respektivaj landoj la iniciatoroj (le nia
afero, kaj datlrigas senhalte sian antaueniradon. En la tuta
esperantistaro ili nur trovas plejĝentilan, plejkuraĝigan kun-
helpon.

NnntetnI)c, 1. ,putanto estas intruata en ĉir •aii dudek e
1,t (oira i inidltlltul, 	 en ittj nur al kelkaj, en aliaj al i•itij lern-
iiiltij ;

at t ^ l,^ h' prerit,t t I'% no : 1:•e/Jur a/da l.ie i/'), dlank' al la
tund ineut,t agado de 'lII 'tu Cart, portas ciunionatc al pli
ol ducent t•itil.tndal blinduloj la ĉefajn elĉerpaĵojn el la esperanta
lttorittuto ;

Inter ili kaj inter la institutaj lernantoj naskiĝis ion' post
lout intorkorespondado, kiu ĉintage farigas pli intenca : Ne
tor1liI as plu monato, en kin nia Wolu\vc Blindulgrupo Esper-
atttinta ne ricevas de, ne sendas al fremdlandaj kuntratoj
1►I e j interesplenajn leterojn.

Lernolibroj kaj alispccaj ĉiujarc  plii,t;as.
Vorto 'ualsuprenveninta de trono sur kiu sidadas apud

plejsindona korboneco, plejlumiga scienco , vorto multvalora
kaj konlpetenta, venis antan kelke da monatoj alporti al niaj
klopodoj kuraĝigon plej ŝatindan ; Sia Regina Moŝto Elizabet'
de Rumanujo, la malavara fundintino de la « Luma Blindul
hejmo en Bucaresti », la klera verkistino Carmen Svlva tiun
vorton elparolis :

11i sincere deziras, ke baldai' Esperanto fariĝu  la potenca
ligilo, kiu kunigos la tutmondan Blindularon. »

Gesinji►roj, tiun noblan deziron, mi hl)diati havas la  ho-
noron proponi al viaj aplauduj, al via aprobo, potante vin pur
alpreni jenan tagordon :

« La Internacia Kongreso pur plibonigo de l'blindul-
» sorto, kunveninta en Napoli en t909;t

» Konsiderinte
Kiun) da profitoj la internacia helplingvo Esperanto

» havatigos al la hlindularo ;
» Kiom utila ĝiu estos por,niaj estonta] kongresoj ;
» Esprimas la deziron
» Ke Esperanto estu instruata en Ĉiuj blitlduiinstitut-

» oj, kaj
» Ke ĝi fariĝu la oficiala lingvo de niaj internaciaj

» kongresoj. »

Malnovaj belgaj kutimoj
La festo sur la monto

Proksiiue de la Brabanta kaj Henegafta (de Hainaut)
lime, troviĝas en la belga pruvinco Orienta Flandrujo, meze
(le pentrinda regiono, la koketa urbeto Gerardinonto (Geeraards-
bergen, Grammont).

Je ĝia okcidenta flanko serpentumas tra fruktedonaj kampoj
kaj verdaj llerbejoj la 1)endro ; Oriente altikas krute la Mal-
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nova Monto (Oudenberg), de kies supro oni ĝuas belegai
perspektivon kun larĝaj  horizon toj.

Ciujare okazas sur tin altajn, je la karnavala dimanĉo,
stranga, jarcenta festo.

11 Iiloj da vizitantoj alfluas je titi tago en la antikvall
urbeton por ĝin éeesti.

La civilaj kaj ekleziaj aŭtoritatuloj, la ŝtataj kaj kon nin-
111I1aj fuiikciistoj, la altranguloj de la urbo kal cle la ĉirkaïi-
aĵo kune kun portisto] de korboj plenaj je krakenoj kaj mas-
teloj (lokaj kukoj) antariirataj de la policistaro kaj de muzik-
ist:iroj, procesie la montonk tj haltiĝas Ĉe kapel-
eto, dediĉita al la S-ta Virgulino. Intertempe ĉiuj sonoriloj de
la urbo resonas bruege, kanonpafaro ektondras kaj la discipl-
oj de Orfeo iodas siajn plej gajajn muzikaĵojn. Kiam la dio
Febus'o estas favora, neniu kontrailstaras la deziron partopre1  i
en la suprenirado.

Post malgranda preĝo en la kapelo, la aŭtoritatuloj sur -
iras rezervitan estradon sur la supro de la monto, alta je 113
metroj super la nivelo de la maro.

Dum la mnuzikistaro ludas uni prezentas vinon, veritan
en pokalon de éizita arĝento, kiu de jareentoj oni uzas pur
la cirkonstanco, unue al la dekano (êefpastro), poste al  la urbestro
kaj fine al la tuta urba konsilantaro. Sed... en la suko de traŭbo,tiel
atita de nia pravavo Noaho, naĝadas junaj gobioj - el kiuj

ĉiu trinkanto devas almenaŭ engluti unu. Post la ensorbo cle
tiu novaspeca vinsatica kajo, la dekano kaj la urbestro
ekjetas la unuajn mastelojit al la brua popolamaso. Je tiu
signalo le altranguloj ĵetas larivice ĉiuspecajn bakaĵojn ; oni
konkursas por ĵeti plej nialproksimen. La pluvo cle manao ĉe
la Israelidoj certe ne havis tiom da allogo, kiom tiu ĉi pluvo
de frandajoj. La febra ĉaso por ilin ekk.lpti, la saltadoj de la
maskitaro, la kriadoj, Ĉio tio kulligita kun la rava panorarno
kiun uni admiras de la monta supro, estas riii irkinda vidaĵo.

Vespere, je la sepa, uni ekbruligas bareleton, fiksitan al
fera palis° apud la kapelo, kaj ple:ligita je gudro kaj aliaj
bruleblaĵoj.

Ekzistas diversaj legendoj rilatantaj al la jarcenta festa
kutimo kiun mi remenloris.

La plej kreclinda estas la jena :
Duin la Xla jarcento, Gerardo de Hunnegem, fondinto de

la urbo, estis la landsinjoro de la regiono ; lia nomo, Gerardo,
pravigas tiun de la urbo. Je tiu epoko, li kaj liaj du fratoj
estris la siijorlandojit Hunnegem, Asselie kaj Paniel. Ĉar ili
ofte militis koatra,i aliaj I ni:1;injoroj, ili kontraktis interligon
kaj okaze de danĝero, ili vokis pri helpo unu al la aliaj, per
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granda fajro, kiun ili bruligis sur la monteto de sia fendo :
jen la deveno de la brulanta bareleto.

Ĉiujare, la tri fratoj kunvenis sur la altan monton kaj ili
lu migis sian interligon per nova jejuro. Je tiu okazo ili trinkis
la vinon de la paco, kaj Illanĝis panon kneditan kun salo,
Riminnlo de datn'a amikeco. Post la ceremonio, ili disĵetis
frand.iĵoju al siaj regatoj, por ke ili partoprenu en la feliĉo
de la tri landestroj.

Rilato al la tiàetoj en la pokalo, Ŝajnas ke ne ekzistas
ktriIabla klarigo.

Sur nid Itolg4 taro okura1K 'nuite da similaj festoj, tre in-
tri.- -'II iun folkh)nI vidpunkto, 11 nur citi) , la kon.itan turniron
• ir I.u tttrçon + on Mons() ; 1,i 13itu lian karnavaloli ; la pro-
eosion tie la rolikvujo tio S '' I ICrmoso en ltons'o ( Renais).

leu bela inatorio por legindaj artikoloj en « I3elga Esper-
antisto », materio ĉerpita el la vivo de nia popolo mem, laie
propra naturo kaj pentrinda originaleco.

_\J IA 'TuS.

a•d

De Hoop (I)

Iu'n nieuw gevoel doortrilde deze wereld :
Een luide stem klinkt over land en zee ;

Nu voer' een zachte winti, haar dragend op zijn vleug'len,
Van plaats tot plaats die roepstem met zich mee !

Zij roept ons nooit tot bloed'gen strijd  te zamen,
Ontrukt den man niet wreede aan zijn gezin ;

Zij leert der wereld thans, clic eeuwig oorlog  voerde,
Vat vrede is, en wat heil'ge menschenmin.

1)e « Hoop », 't symbool der scharen vrede- strijders,
Is steeds hun kracht ; een heil'ge talisman !

Hun werk draagt rijke vrucht ; verbroedering der volk'ren,
Wat « Esperanto » slechts der wereld brengen kan !

't Verschil in spraak hield land van land gescheiden„
Verdeelde 't volk door alle tijden heen ; -

Een taal die elk verstaat, schenkt onderling waardeeren,
En liefde rukt den seheidsmunr ras uitéén.

Onzijd'ge taal, dat z<tl de waarborg wezen
Voor wereldvreé, het hechtste fundament !

De volk'rcn zullen dan elkaar iii 't harte lezen,
Een wereldbond, die zich een volk erkent  !

(i) Verscheen in her nt 6 van r. Holando Pioniro
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Geen tegenspoed ontmoedigt onze strijders ;
blijven sterk : liet werk van vrede wacht !

Tot 's werelds schoonste droom, tot eeuwig heil der volkien,
Een wereldtaal	 aan 't menschdom is gebracht.

(Vrij vertaald uit liet Esperanto).
ZUTPHEN, Februari 1909.

H. .MENÂLDA.
(mut 	 toestemming)

Humorajoj
La Urbano kaj la Casos telisto

Urbano, promenante sur la kamparo, renkontis ĉasoŝtel-
iston, de kiu jani kelkfoje li aĉetis éasajon.

-- Bonan tagon, Sinjoro, diris la vilaĝano, ĉu vi eliris el la
urbo do kelka tempo ?

— Bonan tagon, amiko ; jes, mi eliris el ĝi de du horoj. Sed
kial vi demandas min pri tio ?

— Nu, Sinjoro, ĉar mi sendis al vi belegan leporon.
— Ho ! tre bone, respondis la urbano, mi dankas vin. Ak-

ceptu tion, mia bravulo. Kaj li donis malavaran rikompencon.
— Dankon, Sinjoro. Cu mi povas ankoratí sendi ĉasaĵon ?
—Certe, ju pli ofte des pli bone. NU, atentu pri laĉasgardistoj !
— Ho ! nenio tiniinda, Sinjoro ; mi estas singardema.

Ĝis revido, Sinjoro.
— Gis revido, amiko.
Kiam, vespere, la urbano .reeniris hejmen, li demandis

sian edzi imoir, ĉu la leporo estas bela.
leporo ? ŝi eliris mire.

— Mi renkontis nian ĉasoŝteliston, kiu diris, ke li ĵus sendis
leporon.

— Mi nenion ricevis.
Efektive la leporo ne estis alveninta, kaj ne alvenis.
Kelke da tempo poste, la urbano ree renkontis la

ĉasoŝteliston.
— Nu ? li ekkriis ; kaj la leporon, kiun vi sendis al mi ? Cu

vi scias, ke mi ne ricevis ĝin ?
— Sajne ĝi ne volis obei !
-- Kiel !
— Nu, jes ! kiam mi renkontis vin lui jus ekvidis leporon

kaj, ĉar mi ne havis pai lon, mi tre laûte diris al li : « Iru tuj
en la urbon, al Sinjoro B....» Gi certe malmemoriĝis, ĉar vi
scias ke la leporoj, kurante, perdas la memoron.
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— Ho, ho ! tian leporon, vi sendis al mi, (liris la urbano
ridante : de nun, amiko, se vi sendos ankoraü casa.jon, zorgu
unue, ke gi havu plumbon en la cerbo !

E. V. Ho\INCKS.

- o-

Inter pentristoj

— Kin estas la subjekto de viii pentrajo por la proksima

La Fortuno.
Ridinda estas elekti tian niainovaĵon. 	 •
Sed... rrti riprezentas kin sur pnetírnatika rado.

-o—

vera okazintajo

Pronrcninte, du sinjoroj babiladis. Unu
trotuaro ; la alia, Liu estis kripla, apogis unu
trotuaro kaj la alian sur la strato. La unua, kiu tre balbutis,
diris al la alia :

— Se vi Ĉiam marŝus
kripla.

— Kaj, respondis la kriplulo, se vi neniam malfermus
vian buŝon por paroli, neniu seins ke vi balbutas.

(A. LANDENNE).
Trafa respondo

Advokato tre malgranda venis juĝelon por defendi sian
klienton. Alia advŭkato, vidante lin, moke lin demandis, kiu
li estas.

— Advokato !
Tiam la unua ridege ekkriis :
— Kin ! Tia malgranda advokato ? Mi ja povus vin

kaŝi en mian poŝon !
— Vi povas, trankvile respondi: la mokato, — sed mi

rimarkigos al vi, ke tiam en via poŝo estos pli da saĝo, ol
en via. kapo !	 (LE MONDE ESPÉRANTISTE.)

PRI LA SPRITAJ LUDO! (Sekvo)
Enigmo estas dubiga aü dusenca priskribo de ia persono

aü afero. Por tia priskribo, oni uzas dirmanieron malklaran
kaj eĉ ŝajne kontraüdiran. Tre ofte la enigmo estas simpla
divenajo (`ra„ce, devinette ; /Ien dre, raadsel. l

Logogrifo estas enigmo kunigita kun anagraino. Enigmo,
ĉar oni proponas trovotan vorton ; anagranio, ĉar el tiu trovita
vorto, oni proponas multon da aliaj vortoj trovotaj per ana-

tiele, oni neniam seins ke vi estas
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gramo. Sed rimarku, ke, en logogrifo, oni povas uzi ne nur
ĉiujn literojn de la vorto, sed ankoratí du, tri.... literojn.
Kompreneble, estas necese sciigi, kiom da literoj la divenanto
devas uzi por la farado de la trovotaj vortoj.

La literoj estas nomataj Piedoj. Per la nomoj kapo, koro,
vosto, oni montras respektive la unuan, centran, lastan literon
de la vorto. Ekz. J)atro enhavas kvin piedojn. Pestas la kapo ;
t la koro ; o la vosto.

Ŝarado estas alia speco (le enigmo, en kiu, krom la
difino de la vorto incm, oni difinas ĝiajn silabojn, kiujn oni
nomas : la unua, la dua  la lasta. Per la nomo tubo, oni
montras la vorton trovotan 	

E. V. HONINCKS.

PROBLEMOJ

Enigmo. — Mi havas nek kapon, nek piedojn : tamen pieda
besto naskis min. Mi estas nek kvadrata, nek ronda. Se  oni
agas kun mi senperforte, kion ajn oni provos, mi kuŝos sur mia
ventro kiu estas nek antaŭe, nek flanke, nek poste. Mia koloro
estas nek griza, nek nigra. Mia sorto estas plorinda, ĉar plej
ofte oni manĝas min tute nuda, kaj eĉ tute kruda.

Ŝarado. — Neniam mia unua jasas ; En vi mem mian duan
vi trovos. La trian donos litera nomo ; La tuto estas pa-
renca ino.

Logogrifo. — Sur miaj ses piedoj, mi estas ujo. Prenu  ilin
duope : vi havos sil -ban kapon, koron kaj voston.

I. • Sen koro, mi ĝoigas la dancamantojn. — 2. Demetu
la kapon, jen mi estas rigida bandaĝo. 3. -- Kontraŭe, demetu
la voston, jen mi staras malhelpante. — Nun prenu du kon-
venajn el miaj piedoj, vi trovos :

4, 5 — du prepoziciojn ; 6, 7 --- du prefiksojn ; 8, artikol-
on ; 9, — konjunkcion.

Tri piedoj fariĝos : to, kolekto ; i i , elemento ; 12, metala
adjektivo. Per kvar piedoj, krom la suprediritaj (t-2-3) estas
troveblaj :

13, malhelpajo ; 14, ŝatata eco ; 15, frukto ; 16, ŝtelista
ago ; 17, promenejo ; id, adjekktivo ; 19, unu el la kvar
antikvaj elementoj.

Cu vi ne opinias, ke mi estas pli ol ujo : ujego ? Tamen
tre ofte mi estas malgranda !

PLANTANO.

IIP

1

i
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Lingva Komitato
La Esperantista Akademio eldonis la raporton de Prof.

Th. Cart, direktoro de la sekcio por la Komuna Vortaro ; ĝi
enhavas tabelon de ĉirkaŭ Sao novaj radikvortoj kun kvinlingva
traduko. Titi tabelo estas nun subInetata al la aprobo kaj kritiko
d• la I .i n tiva Komitato kaj la vortoj akceptataj esti►, aldonataj
al nia l •niversala Vortaro. •

()ni vidas per tin, kiel malveraj kaj partiaj estas la asertoj
tie lielkuj relutini•toj, kiuj pretendas ke nia lingva Komitato
nr I 1 h1)1-av.Ili laboras malrapide, sed des pli zorge, ĉar ĝia
laboro estas h ii i. lannt.

DI VERSA J INFORMOJ

V• Intert►tariu kungravo eaperantista en Barcelono. Grava sciago.
l.,a Ilcigo, kiuj intenca. Iru taI►reni en la kongreso de Barcelono povas akiri
tiujn informojn pri vojakaj kostaj, w►jl►Ianu, fakaj kunvenoj kc.-

Pur plimalgrandigi la sendelspezojn, ili bonvolu sendi sian alition al
la kongreso al la suba adreso kaj ankaŭ la monon pur la kongresŭ kotizaĵo,
inkoj(, man ;ajoj kc.

• 	(iajn bez(natajn informojn sendos plezurege la Centra Belga Oface;o,
O. Van Schoor, farmacisto, 20, Vondelstraat, Antwerpen.

Aĉeteblaj je la sama adreso :
Esperantistaj steloj (Gasse), fr. 1.—.
Ilustritaj po§tkartoj kun la lasta portret() de ll-eo Zamenho`', fr. o.m.
La gaja kantaro (12 kantoj laŭ regionaj konataj melodioj, fr. o.25.

— Alvoko al la Junuloj. — I.a Grupo Esperantista Henri 1V, fondita
en Parizu autaü 4 monatoj kaj cclanta la propagandon de Esperanto inter
la junuloj rapide progresas. (xia honora prezidanto, estas  Oro-Zamenhof mem,
kia honora Komitato enhavas  : S-rojn E. Boirac, C. Bourlet, Th. Cart, tic-
konatajn Esperantistojn en Parizo, R. Pichon. P. Pierrotet. En Parizo, la
grupa, havas 3 sekciojn dep_ndantajn de ĝi, kaj - fariĥontajn illemstaraj
grupoj, kiam ili posedos io membrojn. En la provinco, ĝi organizas nun en-
keton pri la fondo de K Franca Federacio de la junaj Esperantistoj ».
Ne bezonas insisti pri la graveco de tiu agado, kies sukceso alportos al
Esperanto . f„rtan autaŭen pu§on, sed pur sukcesi la Grupo Henri IV,
bezonas la helpon de ĉiuj junuloj. t i do petas ĉiujn junajn samideanoj ke
ili bonvolu interrilatigi kun gi, sendantc informojn, avizojn. k. t. p. al
kiuj la Grupo ciarn respondos. Sin turni al la prezidanto, S-ro J". Ruaiari„
252 IBuulevard Rasp:ail, Paris aŭ al la sekretario H. van Etlen, Io, rue 1•'iniefl,n ,

l'ara:s (2 e)

La. Revuo en sia Marta numero malfermas enketan pur kolek  ti
faskon da deklaracioj plej taŭgaj al la ĝenerala propagando por Esperanto.

Tial estos por gi tre grave ricevi de la csperantistoj respondon pri
la du sekvantaj demandoj :

I. Kiel, kial kaj de khi vi estas varbita al Esperanto  ?
2.> }:ian specialan celon kaj profesian uthon vi konsideris kaj jam ric. vis ?

1
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Oni estas petata sendi la suprediritajn. deklaraciojn al la redaktoraro
de la lier'rca, 79, Boulevard Saint Germain, Pari'.

3" S-ru E.W.Outen 76 Kimbolton Ave, Nottingham, England, volas pasigi
kun sia edzino, sian someran libertempon ĉe Antverpena esperantisto. Oni
skribu kondiĉojn al tiu sinjoro, kiu ankaŭ akceptas reciprokan viziton.

BELGA KRONIKO ( ' )

AN TVERPENO.— La potenca ligo :..\nt.werpen - Vooruit ! » (Anvel., en
Agan! ! :1nlverJv'n i anlatien !) publikigis tre belan kart-leteron ilustritan, kun
teksto pri la vidindajoj de la urbo en flandra, franca, germana kaj angla
lingvo kaj en Esperanto. En la infi)rmeju pur frelnduloj, 1lieirplaco, n-o 3R,
niai csperantistaj amikoj baldaŭ povos ricevi sciigojn en Esperanto. La
societo « Antverpeno antaŭen » promesis sián sindonan apogon al la esper-
antista movadu. Jen certe tre grava kaj goiganta fakto.

--- La jurnala « le Matin »; kiu jam tre ofte sin lriontris tre favora al Esper-
anto, enhavas en sia numero de la 2a de ,lunio tre interesa korespondajo el Huy
rilate al la kunveno de la Universala Esperanto Asocio (U. E. A. ), kaj sub-
skribita de nia estimata kunlahoranto

BOOM. — La 8a„ de kajo, nia simpatia sanlidcan0 Julio Clerbaut, Pre-
zidanto de la tiea grupo, prezentis al sia anlikaro festenon okaze- de sia
adiatidiro al la fraüla vivo. Liaj amikoj donacis lin per belega lnemoraju,
aldonante siajn tutkorajn bondezirojn pri feliĉo. S-ro Camille Babilon, je la
nomo de la Booma Grupo Esp gratulis S-ron Clerbaut, dankis lin pro la
gis nun faritaj servoj al tiu grupo kaj kune kun S-ru Frans Schoofs, kiu gratulis
le la nomo de « La Verda Stelo », esperis ke li daŭrigus la pacan bataladon
pur Esperanto. Tion ĉi la Prezidanto. solene promesis.

BORGERHOUT. — Per la zorgoj de e La Verda Stelo » tondikis la
5a" de Majo nova grupo nomata e Laboro » Cxia sidcjo estas en la kalejo
«Dc Passer » Turnhoutschcbaan 36.- La 19an de Majo tiu grupo organizis
kunvenon dum kiu nia santideano Frans Schools liveris ĉiun informojn pri
Esperanto.  Speciale interesiga estis la paroladeto kiun S-ro Van der Biest —
Andelhof faris pri • la kvar tutmondaj kongresoj kiujn li ĉiujn ĉeestis. S-ru Roc,
prezidanto, dankis la du parolintajn. Li sendis ankail siajn dankesprimojn al
e La Verda Stelo » kiu iniciatis pri la starigo dc « Laboru » kaj helpis kian
etektivigon. Respondante al multaj petoj, la grupo decidis arangi someran
kurson, kiu komenciĵos la 26." de Majo.

BRUĜO, — Laŭ la deziro de la plej sir►donaj cl siaj membroj la Brujga
Grupo Esp)erantista daŭrigus siajn kunvenojn (interparoladojil)duin la somera
periodo, la unuan kaj la trian vendredon de ĉiu monato), je la 17 1;2 horo,
en la domo de la prezidanto, Speelmansrci, 10.

S-ta TRUDO. ( St'1'rtriden, St 1 rontl. ) lia lokaj ĵurnaloj Ga.zel van S e
Ïrniden kaj De sleW. van HasJ'egoua: puhlikigas en sia numero de la 29gt de
Majo, tri interesajn artikolojn pri Esperanto.

WILLEBROEK. - La jus fondita grupo e La Espero » havas 63 mem-
brojn inter kiuj dekduon da traïílinoj. La éiusenlajna kurso komencigis la
paslntan monaton kaj plene sukcesis.

(xi estas farata de S-ru C'amille Babilon cl Boom kaj okazas en la bela
lernejo por knabinoj, kiun la kt, nt uluma administracio honvolc metis je la
dispono de la grupo.

OSCAR VAN SCHOOR.

(1) La grupoj bonvolu havigi siajn informojn al la subskrihinta raportanto
plej rualfrue antan la 5» deeiu monato. Ili ankaŭ estas petataj sendi al li
la jurnalujn de sia nrbo aü regiono, cnhavantajn artikolojn pri Esperanto.
Adreso : Vondelstraat, 20,. Antwerpen.
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Nei Esperno in den Vreemde 	 L'Espérallto à l'étranger
SPANJE
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% iet • , tipaces aan-

.gt beschermers
,trlos van Bou t.-
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t men landschc'Zaken en
,le rheidspersonen der

st.ttl. I k- , I i tcit'geeft een hulp-
geld van IX) .ctas en richt con
groot galafeest in ter gelegenheid van
het oflicieel onthaal der Esperantisten.
Dr Zamenhof zal bij zijne aankomst
door het stedelijk bestuur ontvangen
%•orden ; de stedelijke wachten en de
municipale ruiterij in groot uniform
zullen hens t.ot eerewacht dienen. De
stad stelt ter beschikking van de in rich-
tende kunlnlissie 't Paleis van Schoo-
ne Kunsten ; hier zal de plechtige
opening van het .congres plaats heb-
ben en het bal in nationale kleeder-
ilrachten.

1)e prachtige lokalen van de Hou-
geschoctl en van de Handelsbeurs
zullen het congres voorbehouden
wezen • de maatschappij e Ateneo »
zal al de congressisten als eereleden
opnemen ; de maatschappij « Orfeo »
zal in haar weelderigezalen schitterend
van licht een bijzonder feest geven
niet Catalaansche muziek en dansen.
Allerlei schilderachtige uitstapjes

zullen door het Comiteit. ingericht
worden. Belangrijke prijsvernlindc-
worden door de Fransche en Spaan-
selle spoorwegmaatschappijen toege-
st aan.

FRANKRIJK. — De landelijke
congressen van Esperanto zijn thans
aan de dagorde. Zoo had op 2 Mei dat
der Burgondische groepen plaats te
Beaune, en`dat der westelijk midden-
federatie te 'l'ours, op 30-31 Mei. Op
20 Juni werd het congres der Rhone--
bonden gehouden te. Viennne (Isère)
en op 25 Juni dat der Noordergroe pen
(Departementen Nord, Pas-de-Calais
en Somnlc) te C'ondé aan de Belggische
grens. Wij hopen dat dit laatste door
vele van onze landgenooten zal bijge-
woond worden die er aan zullen hou-
den, niet onze Fransche samideanoj
te verbroederen. (Zie ons nummer
van .pril, bl. 136.)

VEREENIG D KON IN1KR.IJK.-
De winterconcerten zijn thans door
uitstapjes en feesten in open lucht ver-
vangen. Negen voordrachten hadden
in den laatsten tijd in Groot-Brittanje
plaats ; de voornaamste bladen van

ESPAGNE. — MM. Carlo Bourlet
et de- Menti, qui ont fait un voyage en
Espagne, annoncent que le con grès
de Ilarcelunc surpassera en splendeur
tout ce que nos réunions annuelles
nous ont offert jusqu'ici.

S. M. Alphonse XIII a accepté la
présidence d'honneur du congrès ;
parmi les hauts protecteurs on remar-
que le prince Carlos de Bourbon, les
ministres de l'Instruction publique et
de l'Intérieur et toutes les autori-
tés de la ville. La municipalité accor-
de un subside de 2500 pesetas et orga-
nise une fête de gala pour la réception
des espérantistes. A sort arrivée le Dr
Zamenhof sera reçu par les autorités
communales : les gardes urbains et les
cavaliers municipaux en grand unifor-
me lui feront escorte. La ville met à la
disposition du comité d'organisation
le Palais des Beaux Arts oit aura lieu
l'ouverture solennelle du congrès et le
bal en et)SUli11et nationaux.

i.es superbes locaux de l'Université
et de la Bourse de Commerce seront
réservés pour le congrès ; la société
« Ateneo» recevra lés congressistes
comme membres d'honneur : la
société « Orfeo » donnera une tète
spéciale avec musique et danses cata-
lanes clans son luxueux palais étince-
lant de lumières. Diverses excursions
pittoresques seront organisées par le
comité.

D'importantes réductions de prix
seront accordées par les sociétés de
chemin de fer françaises et espagnoles.

FRANCE. — Les congrès régio-
naux d'lspperallt.o sont à l'ordre du
jour pour le montent. Ainsi eut lieu
le 2 niai celui les groupes bourgui-

dgnons à Beaune, et le 3o-31 mai celui
e la fédération oécidentale du Cen-

tre a'l'uurs. Le 20 juin sera tenu le
congrès des fédérations rhodaniennes
à Vienne (lsèrc) et le 20 juillet celui
des groupes du l^ord(Depat'tetnents du
Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme)
à Condé, à la frontière belge. Nous
espérons que beaucoup de nos corn-
patriotesus'y rendront et v tiendront
a fraterniser avec nos samideanoj fran-
çais. (Voir notre numéro d'avril .

page 136.)
ROYAUME-UNI. — Les concerts

d'hi v•r sont remplacés par des excur-
sions et des -:fêtes en plein air. Neuf
conférences ont été données récem-
ment dans la Grande--Bretagne ; les
principaux journaux de Burnle ,Hud-
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liurnlcy, Huddersfield en Leeds
nemen regelmatig artikels over Espe-
ranto op.

,e The Sheffield \Veek.l v \ ews »
deelt alle Zondagen artiekelen mede
onder de rubriek .: Esperanto, notes
and news about the international
langetage ».

1 e :N orwich heeft de hr Privat met
grooten bijval cene voordracht gehou-
den voor de studenten van het a "l'rai-
ning College ». ln Southsea en Wor-
thin' maakte onze ijverige beroepszan-
ger Harrison Hill een doelmatige
propaganda. In de vergadering van den
nati malen onderwijzersbond te More-
combe we rd Bene voordracht over
Esperanto gehouden ; men had er ook
een zeer belangrijke tentoonstelling
ingelicht.
• VEREENIGDE STATEN.—Het
verslag van Majoor Strauh, officieel
afgevaardigde van de I nie bij 't Dres-
dener congres is verschenen in a The
.\rmvand \avv register » van 16 Ja-
nuari j. 1. Het werd tegengete ekend
door den Staatssecretaris van Oorlog
en was gevolgd door deze goedkeuren-
de nota a De studie van het Esperanto
moet bij 't legeraangeinoedigd worden,
want het is te gclooven dat de voorge-
stelde internationale taal geroepen is
om een belangrijke rol te spelen in de
betrekkingen van volk tut volk. Er
wordt aanbevolen op deze quaestie
de aandacht te t rekken van het .1 m ri-
kaansc h Rood Kruis ».

Op het ougenblik waarop het tegen-
woordig; nummer miest ter pers
gelegd worden waren onze berichten
uit llaitschl:ind nog niet aangekomen.

Frit oorzaak van overvloed van stof
is deze kronijk n►: rkclijk moeten inge-
kort. worden.

OSCAR V.tx SCxoolt

oF 	 e

ISPI 'RA 1 >TO FACILA
AL FRAÜLINO JOLINO MAJULINETO

Kara ,raiilino,
Vi plendas tial ke via kurso pri Esperanto ĉesis ; vi tu ti n

ne sidas kiamaniere okupi vin Esperanta.
Mi opinias ke via kapableco eb•igas kaj devigas vin praktike

-uzi la lingvon, t. e. legi esperantajn librojn kaj revuojn kaj
ekkorespondi kun fremdlandanoj.

La plej granda utileco de Esperanto kuŝas en tiu kores-
pondado. Dank'al la Zamenhofa elpensitaĵo mi rilatas kun ne
malpli ol 27 landoj. linu el miai plej fidelaj korespondantoj
estas hinda bramano. Letere mi pritraktas (i) la religiojn, morojn
kaj vivnlanierojn de l'Okcidento, li tiujn de l'Oriento.

Por montri al vi kiel facile vi povos kompreni la stilon
de az'.a samideano, miri transskribos precize el lia lasta letero
liait informon pri

Madhukarismo
« Antel jarmiloj, tiel kiel nun, multaj religioj dividis la

mondan logantaron.
Vivis tiam en la hiluda urbo Bradjo, sur la bordoj de la

bela rivero Jatnuno , eminenta saĝulo, kies nomo estis Madhukaro,
t. e. la mielfarislo (2).

'l iu ?dadhukaro, post multaj pripensoj kaj komparoj, trovis
veron, banon kaj belon en ĉiu religio. 1 ial li • ne komprenis,
kial la popoloj povas interdisputadi kaj eĉ interbataladi pro
religiaj aferoj.

Kaj li ĉerpis (3) la veron, bovon kaj belon el ĉiu de li
konata religio, kaj, per iliaj komunaj elementoj, kununetis ĝene-
ralan religion.

Kaj en fina kanto, kiun li nonlis « la 'l'riunlfkanto t'e la
tutmonda religio » li konigis al siaj kunloĝantoj (4) de Bradjo
la belajn prineipojn de sia religia elpensitaĵo.

Unu el tiuj principoj estis : « Faru en tiu ĉi vivo tion
multe da bono kaj tiom malmulte da inalbono kiom eble. »
. Alia r egulo : « Provu ĉiutage plifeliĉigi alnienaai unu

proksinlulon. (5) »
__lia : « Estu severa pri vi mem, indulga (6) pri la aliaj. »
Kaj la sala  Madhukaro sukcesis varbi inultaja anojn en

la bela urbo Bradjo,  kiuj, je la honoro de la eninentulo,
nonlis la tutmondan religion .11adhllkarismu kaj sin mem
:lladhnkarisloj. kiuj ĉi portis kun si flavan (7) mnielpoton el
kiu ili prezentis iom da. mielo al ĉiu varbota samideano.

Kaj laailonge de la bela rivero Janiŭno, en tuta Hindujo.
baldaŭ eĉ ankaŭ en ĉiu najbara lando. Madhukarismo disvast-
iĝis, (8) per la sonoj (le la Triuulfiumno, en ĉiu urbo kaj
vilaĝo.

Oni povis diri ke Madhukarismo trtomfts ĉie, tial ke ĉiu
mondan►_► povis aliĝi (g) al ĝi ne forlasante la specialan religion
de siaj gepatroj : la saĝ a elpensinto nur colis li•atecon sur
la tero, fratec n kaj amon antaŭ la sola kaj mneina kreinta
Porto de la mondo.

Sed... samtempe vivis ankaŭ en Oriento, en la urbo
Brindabano, granda klcrulo, (to) nomita Pistaĉo. Estu li kiu
unue en sia urbo, iĝis Madhukaristo, kaj entuziasnic varbis
le tutan loĝantaron al la tutmonda religio, kies tira estro li
Iĝis.

Nu tiu Pistaêo miris kaj koleris tial ke tiu sentimeuta
religio tiom rapide estis alprenita de la homaro, kiu  male
ĝis tiam apenaŭ atentis liajn proprajn sciencajn produkton.

Kaj, forgesante la noblan celon de Madhukaro, li invitis
tiun scieneulon detalete studi la i ladhukarismon kaj kune
ekzameni, ĉu ne alia, plej bona tutmonda religio estus ebla.

Jam post kelkaj monatoj da studo, kelkaj scienculoj kune
sciigis ke ili akceptis jenajn konkludojn de la granda Pistaĉo :

i` En Madhukarismo, la elementoj de la specialaj religioj
ne estas honeste riprezentataj ;

en la Triumfhimno, kelkaj versoj ne estas konfortllaj je
la princip,'j de la versfarado ;

3- ruĝaj inielpotoj estas pli decaj ol flavaj.
Kaj, lasi tiuj konkludoj ili ŝanĝis la tutmondan religion,

nombaptis ĝin Pistaĉismo , kaj ekpropagandis ĝin ĉie.
Tial ke ili nonlis la fidelajn Madhukaristojn malsprituloj (rt)

kaj sin men inteligentaj progresenntloj, ili sukcesis trompe varbi
kelkajn anojn.

dersfeld et Leeds insèrent régulière-
ment des articles sur l'Esperanto.

k The Sheffield \Veekly News »
publie sous les dimanches des articles
sous la rubrique a Esperanto, notes
and news about the international
languae ».

_1 Norwich M. Privat a fait une
conférence très réussie . aux étudiants
du a 'l'raining Collegt' ». .1 Southsea
et Worthing notre servant chanteur
professionnel Harrison Hill a fait une
propagande des plus efficaces. _\ la
réunion de la fédération nationale
d'instituteurs h Morecombe il a été
tenu une conférence sur l'Esperanto ;
on avait organisé une exposition très
importante.

ETATS-UNIS. — Le rapport du
Major Straub, le délégué officiel du
gouvernement de l'Union au congrès
de Dresde, à paru dans « The arme
and Navv Register » du 16 janvier
dernier. Il est contresigné du Secré-
taire d'l'.tat à la Guerre et suivi de la
note approbative que voici:«L'étude de
l'Espéranto dans les milieux militaires
doit être encouragé, car il est à croire
que la langue internationale proposée
est destinée à jouer un rôle impor-
tant dans les relations de peuple à
peuple. 1l est recommandé d' attirer
sur cette question l'attention de la
Croix-]Yogi' américaine .

Au moment de la mise sous presse
du présent numéro nos informations
d'Al I emagne ne nous é tai en t pa enet met'
arrivées.

A cause d'abondance de matières
cette chronique a du être considéra-
blement abrégée.



.0

188

Sed pli malfrue tiuj scienculoj laluzis unu pro la alia kaj
faris novan religion kun bluaj mielpotoj, alian kun blankaj
sukerpotoj, k. t. p.

Tialnaniere, tiuj generaloj, pro detalaj aferoj, blinde (12)
forlasis bone organizitajn militistarojn, en kiuj ili naskis malordon
kaj senkuraton, kaj fine ili mortigis la noblan frateceman ideon
de la saĝulo . . . .

Cu vi konas la legendon pri la elekto de birdreĝo ? La
birdoj decidis elekti reĝon tiun kiu povus flugi plej alten. En
la konkurso, la aglo (13) atingis la plej grandan altaĵon, sed
vidis, kiam liaj fortoj estis tute elêerpitaj, ke de su. liaj ilugiloj,
kaŝiĝinta kolibrio levas sin kaj flugas ankorati pli alten  I

Ho ! kiom tiu ĵaluza Pistaĉo kaj liaj amikoj pensigas
min pri malfortaj, sensignifaj kolibrioj,. ruze serĉantaj sian
gloron sub la flugilo] de la granda « Madhukaro !... »

Nu, mia kara Fraŭlinc;, cu vi bone komprenis la tekston
de nia hinda samideano ? Cu jes ? Decidu do korespondi kiel
mi kun ĉiulandaj esperantistoj.

Eble mi renkontos vin ĉe la nacia kongreso de Verviers'o
kie kunvenos certe ĉiuj agemaj belgaj esperantistoj. Tiam mi
havos la plemuron prezenti al vi, neniel iom da mielo el iu
flava, posto, sed glaseton da bonega « Eliksiro Esperanto ».

Gis titi renkonto !
Via sindona

SKALDO
KLARIGOJ

i) pritrakti. behandelen, traiter; 2) mielo, honig, miel, far-
isto, maker, faiseur, fabricant; — 3) êerpi, putten, puiser ; —
4) kun]oĝantoj, medeburgers, concitoyens; — 5) proksimulo, even-
naaste, prochain; — 6) -- indulga, toegevend, indulgent; —
7) flava, geel, jaune; — 8) disvastiĝi, zich verspreiden, se ré-
pandre; -- 9) aliĝi, aankleven, adhérer; — Io) klcrulo, geleerde
savant; — II) malsprituloj, domkoppen, imbéciles; — 12) milit-
istaro, leger, armée; — 13) aglo, arend, aigle, — 14) kaŝiĝinta,
dat zich verborgen had, qui s'était caché.

Bil-3LIOGRAFIO
« Belga Esperantista » nur recenzas la verkojn senditajn

al ĝi en du ckzempleroj (Adreso : Arendstraat, 26, Antwerpen).

I. H. F. Adolf Thalwitzer, Koschenbroda — Dresden.
l'. E. K. A. jarlibro, eidonita de la Tutmonda J?sferanta
Kuracista Asocio, kun la. portreto de D -ro L. L. Zamenhof.
(16 X ro) 98 pagoj. Prezo brourita Sn). 0,4 ; bindita Sm. o,6.

II. Esperanto Verlag Máller & Borel, Lindenstrasse,
18-19. Berlin. E`:PE1 \.Ni'o BIBLIOTEKO INTERNACIA. N-ro I.

Legolibrelo tradukita de JEAN BOREL. (r9 X Io) , 44 paĝoj.
— N-ro 2. Fabeloj de Andersen.tradukilaj de F.SKEF.i.-G iRI.ING.
SaIna formato, 42 patoj. Prezo de ĉiu libro : 25 centi nioj =:.
0.Io Sm.
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Jen bonvena eldono pri kiu ni sincere gratulas la ageman
Íil'H U )n 1+Ii')ller & Borel. La li bretoj estas tre rekomendindaj,
tic! pro sia faci.a, korekta stilo, kiel pro sia interesa enhavo.

Mi ti- ilc'gis ilin gran(lplezure.
III. Presa Esperantisto Societo, 33, rue Laclpède,

l'^tris. Li/eralurtr A lm.an.zl o dc' Lingvo Internacia (18 X 12)
94 pilkoj. Prezo ne montrita.

I'iu interesa libra) enhavas plej  • ritnarkindan artikolon « la
l dro Iço8 b skribit; ut de I)- ro P. CORRET, — la. tre similajn
pIlrtrotojn (la lit S- ruj Boirac, Bein (Kabe),
tirah.swtr11k1, 'l'il. (' trt, (l , • S.til tire, Gaston 1\'Iooh, John Ellis
l *\ li(ô11p1T, I',(ul Nylon, \'ilian l - \,t kaj V\'ac:':rill kun literatur-
,%i,,J verkildi (Ir ĉiu el Ili — k_ii linr tre Ilumo)ral] fantaziaĵojn de
r km )n14.10)41. '.l h llilll ktlli\'('lln 'n de Iliaj akadetnial1Oj, kiel
^► i►rllrl(1 Il ' I►t klrrit gild1► gin vidis... en sonko, kaj kiel
111 \ I(Ii1N 111.1111 V111i11('iltlll(1111... katikilt(I1('. La karil:ítturoj estas
t1 ►' *prit(' elpen'illlj Li' III tj•tro (Irsegnit,li de IamovIKO

IV. Eldo11njo de V-vino P. J. Casie & infanoj,
It(•Idr`tr,titt, I.1, Antwerpen.

/'djl •r,,j k.ij 	 huj, kolektititj de la lernantinoj de la supera
\'ii'Ina kurso de la Antverpena grupo esperantista (19o8-1 909).
Prezo 5o ccntintoj = Sm. 0,2.

Jen kokete presita, tre reko nendind t libreto (ie (20 X 13)
48 patoj. Mi rekomendas ĝin varme al miaj csperantistaj
amikoj kiuj certe, legos ĝin kun granda plezuro.

V. Librairie Hachette et C^  Boulevard Saint Ger-
main, Paris.

A.Brazilio, Parolado de S-no EVERARDO BACKHEL"SER,Pre-
zidanto de la Brazila ligo I?sprrantisla, farita ĉe la « Societo de
Geografio » en Parizo (2I X 14), 28 patoj.  Prezo fr. 1,50.

La 9a" de Decembro 1908, en la granda salono de la
«Societo de Geografio» en Parizo, S-ro EVERARDO BACKHEUSER,
helpa profesoro ĉe la Politekaika Lernejo de kio de Janeiro,
prezidanto de la Brazila Ligo Esperantista, faris paroladon pri
sia lando.

La kunvenon prezidis lia Ekscelenco Sr° GABRIEI. DE PIZA,
plenrajta ministro cle Brazilio en Francujo.

S r ') Prof. CARLO BOURLET faris unue mallongan parolodeton
por prezenti la oratoron al la publiko, poste sukcesplene S-ro
EvERARDO BACKHEUSER faris sian paroladon kaj fine lia
Moŝto, S-ro plenrajta ministro, GABRIEL DE PIZA, diris kel-
kajtl tre afablajn vortojn pri Francujo, pri la paroladinto kaj
pri Esperanto, kiuj vekis entuziasman aklamon.

Tiu okazaĵo estas, kiel diris S-ro BOURLET, kvazati historia
fakto kaj cetere la parolado de S-ro Backheuser estis interesplena
resuma studo pri Brazilio, tial la « Revuo » publikigis la tekstojn
de la tri paroladoj faritaj duin tiu memorinda vespero,



-- Y90 —

cldonante la ĉi supre cititan libreton, kiu estas ornamita de belaj
ilustraĵoj.laii kliŝoj do la Pariza, eldonista firmo AILLAUU K.' K 0 .

B. E1)mo\1) ABOUT. La R: ro de la llon!oj,esperantigita de
GASTON MocH, esperantista akademiano, (21 x r4) 248 paĝoj.
Prezo fr. 3.5o.

La verko de Edmond About « le Roi des Montagnes »
estas 'universale konata kaj ŝ.ttata. Lati la 153.1 milo de la
franca eldono Gaston Moch liveris tre sukcesintan esperantan
tradukon. La libro enhavas 158 ilustraĵojn de Gustave Doré
kaj estis, let la lacidinda kutima) (le la firmo Hachette et Ge,
tre zorge, sur bona paporo presita. AMAT t'S.

LITERATURA PARTO

LA MORTO DE LA MALJUNA CAPELLEMANS
1:'1 lu bila romano « Pauline J'lalhrood »

DE

LEOPOLD COUROUBLE.

Leopold Coarouble naskiĵ;is en Bruselo dum la jaro 1864.
Li skribis multajn tre mcritplenajn verkojn, inter alie diversajn kies

subjektoj estas pruntcprenitaj el la vivo en Kongolando, kiun li vizitis.
Sed li estas Cefe konata kiel historiisto de la familio Kackebroeck. En tiu
burga epopeo, li pentris kun granda kaj profunda observa spirito► la bruselan
viv manieron do la malálta urbo — le bas 11e la ni//e — kaj prezentas siajn heroojn
ici ironie, tamen tiamaniere ke oni eksentas simpation pur la personoj
kiujn li priskribas : metiistoj, negociistoj, rentuloj, éiuj kun originala parol-

manicro, plenaj je bonhumoro, sincereco kaj — saneco.
l'iu humoristo multfoje ĝojigas siajn legantojn, sed kelkfoje li farikas

kortuŝanta kaj skribas tre sentplenajn pagojn.

Tiun merkredon, patro Capellenans estis ploj malsanega :
la kuracisto deklaris ko li no pretervivos la nokton.

François maldormis de tri tagoj en la granda ĉambro de
l'unua etaĝo ; apenaal li estis ripozinta dum kelkaj horoj
pro la petegoj de Rosalie. Kaj h restadis tie, senkuraĝe,
senlarine, auskultante la babilon de l'inalsanulo iĝinta pli parol-
ema ol iam duin lia deliro.

Oni estis dirinta ke la maljunulo remeinoras sian tutan
junectenlpon. Li gloris sian karan preĝejturon ; li vidis stratojn,
pontojn, trinkejojn tre malnovajn kiuj de longe malaperis. Li
vokis siajn amikojn, li ekkoleris kontrair S-ro Platbrood,
kiun li insultadis per buŝo tordita kaj siblanta. Kelkfoje li
eksilentis unu moinenton , por tamen tuj rekomenci la landon
de l'nlalnova urboparto kaj glori la Senne kiu iam serpentunlis
tra la popolnĉa kvartalo.

— 	 I

re, it subite kviotikis kaj roumis la saĝoa. Tiam,
Otan Nhon, Liu y ois lian frunton, li (lins per voeu

ter ktiinl►irnebl.i :
nv, 8 *kr, tlapraw longe tnmti : »
, pséjo • ta•liondi% I,i pinulo. » Morgan vi sidos

a1Ni iit+$u. •
A nialluuutt► tomate okridetis kaj inurnruris :

• ^It►rg:^ut, nmrgatl...
1.t driirii^ ke uni le%ctu lin iom pli, kaj Iduin li estis apo-

stantt' sut 14 kapkuseno :
. I 10 nui ostan tiel malgaja, li diris, foriri kiam vi

1rauva% tiam (Ia inalĝojo ! Sed, fileto, vi devas esti kuraĝa
Cotyle, t in pensas ko tio tiares baldatt... Vi scias kie estas
la t amie) tir Patrino. Nu, ĝi estas por Panlino... Vi ĝin donos
je nii.i nom() al

Kaj ekvidante	 il 111 iifeliĉan servistinon plorantan silente :
« Nu, venu, Rosalie, prenu mian manon... Mi ne forgesis

vin. Sed i 1► 'nu prizorgos miajn nepetojn. du no : »
• I lo, Sinjoro 1 » ckploregis la bona virino, rotante sur la

Ilion %han tiialjunan kapon, senkonscience pro malĝojo.
i.l tuta l►lilt►nge parolis, ŝajnis dorineti. Kaj tiolf•e li mortis

ie 14 dokit, inter la Iuukol tir sia aile.

,a int►rgartan vesperon, oni kuŝigis la maljunan Capellemans
en la tltioblan ĉerkon. La laboristoj estis alportintaj perlan
kronon : tre kortuŝataj, jetante la benitan akvon per buks-
branĉeto, ili vicepasis antan sia Mastro kies vizaĝo dormis
kviete, tre bele meze de 1' fluo (le la blanka barbo kaj hararo.

Jam la lutleroj ruĝiĝis en la fajrovazo, kaj François,
laborvestite, kovrite per sia leda antatituko, per la blovilo
plifortigis la fajron. Car,• rifuzinte ĉian help:)n, li estis volinta
fermi mem la grandan zinkan keston.

Kiam dio estis preta, li kliniĝis kaj liaj lipaj multajn fojojn
kisis la glacian frunton de l'mortinto. Fine li surinetis la
metalan kovrilon kaj komencis la lutlaboron je la luno de
la torĉoj.

En la fundo de l'ĉambro, Rosalie rigardadis, senbruigante
siajn plorojn, tenante la naztukon sur la buŝo.

Sed li, tre kviete, havante la atenton fiksitan sur la laboro,
laboradis metode, rampante sur la genuoj Ĉirkaü la grandega
ĉerko.

Post duonhoro, la laboro estis finita. Tiam li surmetis la
lignan mantelon, ŝraaibis ĉiujn kuprajn bulojn, kriigante la
I. vt'rkaĵon per la premo de la ŝratíboi.

Li restariĝis. Sed kiam li vidis la longan flavan skatolegon
pretan por la forigo, grandega kortuŝo lin ekkaptis : li ne
povis sin reteni ; liaj larmoj ekspruĉis kaj ŝanceliĝante, li
ekkriis per korŝiranta voĉo :

— « Ve ! mi estas tute sola nune ! »
Kaj li pripensis la suferojn, la bonecon de sia maljuna

patro ; kaj li subite memoris aregon da anraĵetoj de l'kara
viro ! Kaj li riproĉis al si, ke li ne estas aminta sufiĉe sian
patron.
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Li falis sur seĝon antan la lito, kaj havante la kapon en
la litkovriloj, h longtempe l)loradis, preskaŭ sufokiĝante pro
ploregoj.

Kaj jen la sonorilaro de S-ta Katerino ekkomencis
uiortsonoradi anoncante la funebran diservon do l'morgaŭo.
Tiam, pripensante la amegon de ]a plumbisto al la fidela prcĝ-
ejturo kiu festis lian edzigon kaj hodiaŬ ploras lian morton,
la junulo ekiĝis en nova ploregado.

Sed je la momento kiam la sonorado eksilentis, mano
prenis malforte la ŝultron de François.

— « Nu, mia kara, vi devas esti kuraĝa....
Li levas siajn plorplenajn okulojn `kaj rekonis Joseph

Kaekebroeck.
Li ckprcmis liajn manojn :
— « Mi estas sola ! » li ekĝeinis en nova nialespero « mi

estas tute sola ! »
Joseph lin starigis kaj igante lin turnu :
— « Ne, » Ii. clins„ « rigardu... »
Tiam, en la malfermu de l'pordo, en la hel a lumo de la

lampo kiun Rosalie levis super sin je la tuta longeco de sia
brako. François ekvidis junan fraŭlinon tre belan, kiu ge-
nufleksis, streĉante al li siajn petegantajn manojn.

— « Fran9ois, François, pardonu al mi ! .. .
Li rigardis ŝiri mire, nenion komprena.nte ĝis nun, tiom

li estis malfortiĝanta pro laceco kaj larmoj. Envolvite en larĝa
mantelo kies multaj faldoj disiĝis tere, havante sian hararon
disvolvitan sur la ŝultroj kvazari unu  al jenaj sanktaj virinoj
de Rubens, plorantaj je l'piedo de l'dia kruco.

Li kredis je supernatura aperaĵo. Subite li ekkriegis :
— « Pauline ! »
Li kuris al ŝi por ŝin levi...
Kaj la. geaainantoj rigardis unu la alian, la manojn en la

manoj, la okuloj, en la okulfundoj, fie sciante paroli. Kaj subite
ili sin ĵetis en la brakojn unu de l'alia kaj kisis unu la alian,
skuataj per ploregoj, preskaü senkonsciaj pro amo kaj pro doloro..

M

Tiam la bona Joseph Kaekebroeck elparolis tiuj 1 ĉi pro
fetajn vortojn :

— « Ploru, ploru, karaj geainikoj ! kv'etigu viajn korojn
Sed pripensu ke la bona patro Cappcilemans vidas vin kaj
malgojigas pro via ĉagreno. Konsoliĝu I Estos ree ĝojo !...
S-ro Platbrood pardonos al Pauline kaj --- mi certigos tion al
vi — vi geedziĝos je la oredziĝo de Geavoj Van Poppels'! »

Kun afabla promeso de la ail toro esperantigis
D-ro W. VAN DER BIEST.

•	 Pied
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