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Vivu Zamenhof !
Kvindek jaroj forflugis de

la momento kiam en r859,nask-
iĝ s,• en la rusa urbeto Bjelo-
toko, Ludoviko Lazaro Zamen-
hof, nia amata Majstro, kiun
en ĉiu lando de la .tero mult-
nombraj samideanoj respekt-
plene kaj dankmme nomas.

Dank'al lia ideala animo,
dank'al lia obstina laboremo, la
ideo, kiu iam pli ol ducent jarojn
kermis en la cerbo de la plej
eminentaj pensuloj de la civi-
lizita mondo, kaj kiu ĝis nun ne
sukcesis efektiviĝi, iĝis fakto.

Dank'al lia neĉesanta agemo
kaj senhalta pristudado, ĉiuj
homoj de bona volo povas
nuntempe facile interrilati,skribe
kaj parole, en ĉiuj fakoj de la
homa akti.veco.

De lia plej juna infaneco, laü diro de la Majstro mem, la
ideo, al kies efektiviĝo li laboris dum sia tuta vivo, aperis ĉe
li. Neniam ĝi forlasis lin ; li vivis kun ĝi kaj eĉ li ne povis
imagi sin sen ĝi.
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Granda ekzemplo por ĉiuj homoj ! Dediĉi tutan vivon al
la efektivigo de ideo, - al la realigo de io i leala en tiu-ĉi
jarcento de materialismo kaj monavido ! Dediĉi siajn fortojn,
sian tempon, sian sonon, sian koron kaj sian animon : vere
tio estas .belega kaj adnlirincla tasko kaj nur malmultaj homoj
en ĉití' ja-cento estas penetrataj de tiel ideala sento. Efektive, la
angla filozofo esprimis verajon, dirante ke « la homg►j kun
« karaktero estas la konscienco de la homaro ».

Certege granda estus la merito de nia kara 'Majstro, se
li nur estus dunl sia tuta vivo laborinta por (lonaci al la homaro
la mirindan interkomunikilon kiun ĉiuj Esperantistoj korege
ŝatas, uzas kaj propagandas. Sed pli granda, senlim c pli
granda sin montros antaŭ niaj okuloj la celado kaj la klopodoj
de Doktoro Zamenhot, kiam ni ekzamenos nur dum unu
momento la deveno de lia laborado, la origino de la nobla
ideo al kies efektiĝo li laboris dum sia tuta vivo.

Neniu pli bone o] li mem povas klarigi al ni la tialon de
la esperanta lingvo ; mi do dŭntl al 1i mem la parolon, elĉerp-
ante el lia letero al N. Borovko la jenan :

« Mi naskiĝis en Bjelostoko, gubernio  de Grodno. Tiu ûi
« loko de mia naskiĝo kaj de miaj infanaj jaroj donis la
« direkton al. ĉiuj miaj estontaj celadoj. En Bjelostoko la
« loalitaro konsistas el kvar diversaj elementol : Rusoj, Poloj,
« Germanoj kaj Hebreoj : ĉiuj el - tiaj éi elementoj parolas
« apartan lingvon kaj neamike rilatas la aliajn elemeutoju.
« En tia urbo pli 91 ie la impfcselna naturo sentas la multepezait
« malfeliĉon de diverslingveco kaj konvinkiĝas, je ĉiu paso,
« ke la diverseco de lingvoj estas la sola, an almenaü la ĉetit
« katizo, kiu disigas la homan familion kaj dividos ĝin en

nialamikajn . partojn. Oni edukadis min kiel idealiston ; oni
« min instruis ke ĉitij homoj estas fratoj, kaj dume, sur la
« strato kaj sur la korto, ĉio, ĉe citi paŝo igis min senti ke
« homoj ne ekzistas ; ekzistas sole Rusoj, Poloj, Germanoj,
« Hebreoj, k. t. p. Tio ĉi ĉiam forte turmentis mian infanan
« animon, kvankam multaj ' eble ridetos pri tiu ĉi doloro jaro
« la mondo ĉe la infano. Car al mi tiam ŝajnis ke grandaĝaj
« posedas ian ĉiopovan forton . mi ripetadis al mi, ke kiam
« mi estos grandaĝa, mi nepre forigos tiun ĉi malbonon ».

Tiu letero pri la deveno de l'Esperanto devus esti la
evangclio de ĉiu Esperantisto. - Per ĝi li lernus ne nur la
noblajn, kialojn kiuj incitis la infanan animon de nia Majstro
ellabori sian mirindan artefaritan lingvon, sed ankati la
obstinecon kaj la sĉnĉesan agemon kiuj karakterizas lian vivon,
kaj la multnombrajn barojn kaj ha]tigilojn kiujn li devis venki
kaj kiuj certe estus haltigintaj viron, ne havantan tiel fortan
entuziasmon, tiel bonan koron, kaj tiel grandan animon kiel
nia nobla Majstro.
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Cetere iti relegu nur la. bone konatajn poeziaĵojn de nia
Klota jubileanto : La fojo, L'Espe.ro, Preta Alvoko sub la
t'erda Standardo, k. t. p., kaj ni pli kaj pli penetriĝos de la
ideo, ke Doktoro Zamenhof ne nur estas sciencplena lingvisto
kiaj tilologo, sed samtempe granda filozofo, sentema poeto kaj
ant tt ĉio grandkora viro.

Tial do ni hodiati ĝojas ; ĉar iii festas la kvindekan nas-
kt inemortagott de la en)inentulo, kiu oferis siajn grandvalorajn
talentojn al la materia kaj morala progresado de la homaro.

i,i akceptu la tutkorajn bondezirojn de la tuta Beiga
Espetantistaro ; li vivu, li vivadu, feliĉa kaj korkontenta, kaj
li vidu ĉiame progresanta sian mirindan elpensaĵon, nian
koran Esperanton !

Vivu Zamenhof !
Vivu Esperanto !
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BELGA LIGO ESPERANTISTA
l'rotoholo pri la honritata kunveno, okazinta en  Antver-

peno, la tian de Novembro 1909, en salono de la « Taverne
Royale ».

S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto, malfermas la kunsidon
je la to a 3;4 matene.

Ceestas :
Delegiloj de la generala kun veno : S-roj L. Chatnpv, Fr. Swagers, D-ru

R. van 1lelckeneke kaj O. Van Schoor, Senkulpi ;•is : S-ro Pastro Richardson.
Delegiloj de la grupoj : S-roj Van der Biest-Andelhof kaj Ad. Finet

(Antverpena grupo esperantista) ; Fr Schoofs kaj lstace (Verda Stelo, Ant-
verpeno) ; Fl. de Keyser (Suda Lumo, Antverpeno) ; Ilavermans (Berchema
grupo) ; F-ino A. Guilliaume kaj S-ro O. Chalon (Pioniro, Bruselo) ; le -no
B. Ledène kaj S-ro A. J. \Vittervck (Bru;: a grupo esperantista) ; F-no M.
Posenacr (Laboro, Borgerhout) ; S-roj J.Clerbaut (Booma grupo esperantista) ;
Gri.goir (Zamenhof, Bruselo) ; L. Delvaux (Karlorega grupo, Charle-
roi) ; Parotte (Esperantista grupo, Verviers) kaj Willemsen (Verda Flago,
Mariaburg).

S-roj D-ro Dupont kaj J. Albert (Bevne-i-lensav) senkulpil is.
Malfermante la kunsidon, S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto,

anoncas ke pro sia malbona sanstato li intencis ne èeesti la kunvenon ; li
nur estas veninta pur kc oni ne povu konkludi el lia foresto ke li evitas la
diskutadon rilate al la anoncita interpelacio de.la Bruscla grupo « Pioniro ».

Car en la kunvenejo trovigas kelkaj nekoinitatanoj, la kunsidantaro
unuvoêe decidas, ke estonte, nur tiuj personoj povas Ceesti la komitatan
kunvenon, kiuj estas speciale invititaj de la Prezidanto.

10 Raporto pri la lasta kunsïclo.
S-ro CSampy, sekretario, legas la prolokolon pri la lasta kunveno,

kin estas aprohata sen rimarkoj.

S-ro Delvaux rtmarkigas ke ..lntvcrpeno estas tro ekstercentra urbo
I or kunveni ; li esprimas la deziron ke (°iuj kunvenoj de nun okazu en
I truselo.

La Prezidanto repondas ke tiun ĉi fojon li invitis la komitaton por
Lunveni en Antverpeno lati speciala deziro de S-ro \Vittervck kaj kelkaj aliaj
Lolegoj ; estonte la komitataj kunvenoj okazos en Iiruselo,

3e. — :4liv de novaj grupoj.
Oni voĉdonas pri aliko de sep novaj grup'j , kiuj estas unanime ak-

i.•ptataj. Estas la jenaj :
Verda Stelo (Liego), •Espero (\Villcbroek), Mehlena grupo (Mechelen

Malines), Esperanta Pioniro (Bruselo), Verda Stelo (Verriers), Genta grupo
(Gent, Gand), Sercza esperantista grupo (Seraing).

S-roj Sebruyns (Gesto), Scheyvacrts (Me1tleno) kaj G. Van Dvck
( 11•illebroek) estas invitataj cniri la kunvenejon 1.aj partopreni en la diskutado.

F-ino :Moreau (Esperanta Pioniro, I3rusclo) kaj S-ro Pirnav (Verda. Stelo
Verviers) estis sendintaj senkulpi;an leteron.

La Prezidanto diras tutkor.•n bott.venon al la novaj dclegitaj kaj konstatas
la Kiam antaŭen irantan marŝon de la Ligo.

30 Intctpelacio de S-ro Chalon, je l'notno de Pioniro ».
S-ro Chalon legas intersckvc la cirkuleron dissenditan de la Prezidanto

je la 2 ta de Majo, la respondan leteron de « Pioniro kaj la cirkuleron
*!e la .a cle Junio. Li konkludas ke « Pioniro» ne alprenis novan direkton
je tiu tempo kaj ke la Prezidanto tttalprave konsilitiis kun la konlitatanoj
de la Ligo por eksigi lian grupon. Je titi tempo « Pioniro h restis fidela al
sia rcgularct.

La Prezidanto klarigas sian a.gntanieron, Li sin apogas sur la teksto
mem de 1.1 (irkuleu'j de • Pioniro h kaj opinias ke li estis prava informante,
ht kontitatittiojn, por konsiligi kun ili. Lin li estas sendube ke « Pioniro »,
*IO ctkupante pri la studado dt. lingva p'oje•kto, kontratibatalanta .Esper-
'tttgt, ne plu agis lutt la progt•anto kaj la principoj de la Ligo.

Lorgentt• pri sia devo, t:in altrudas lin observigi la regularon de la
Ligo, li denuncis la konduton de « Pioniro ».

La tuta t cestantaro aprobas la ag'nanieron de la Prezidanto, escepte-,
I'•ino Guilliaume kaj S-ro Chalon, dtfegitoj de « Pioniro La prezidanto
kaj la sekretario ne voêdonas.

^. Propono de « Pioniro » pri iang o en la rt•g tclaro de la / iT e.
La Prezidanlo rimarkigas ke la komitato ne havas contpetcntecon pur
i la regularon ; nur la kencrala kunveno havas tiun rajton.
>-ro Chalou respondas ke li nur volas esprimi la deziron 'ke estonte

i .roponataj anoj estu kvare esprintitoj en la tagordo.
se A'on/likto kun la grupo « Pioniro »,
S-ro Chalon ree provas praVigi la konduton de sia grupo ; kvankam

ki antaü kelkaj tagoj akceptis la lingvon de la I)elcgacio kaj forlasis la
Zumenhofan Esperanton, li pretendas ke « Pioniro  » rajte povas resti grupo
alij,;anta al la Ligo. Li opinias ke la grupoj devas resti liberaj. Li finas
(tirante ke eksigi « Pioniron >? estus trudi punon al multaj eminentaj personoj.
kiuj estas anoj de tiu grupo, kaj kiuj de longe kaj laŭdindc laboris pur la
ideo de la lingvo internacia.

S-ro Swagers demandas al S-ro Chalon ĉu li parolas je lia propra
nomo aŭ êu li estas la interpretanto de la tuta grupo « Pioniro ».

S-ro Chalon certigas ke li havas la plenan aprobou de sia societo.
S-ro Swagers proponas la eksigon de « Pioniro ». S-roj Delvaux

kaj Parotte opinias ke tia decido estas tro absoluta kaj proponas ke
,• Pioniro » eksigu propramove.

S-ro Witteryck ankati proponas la eksigon.
Longa diskutado okazas, kiu ne sukcesas §anfii ies opinion.
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S-ro Van der Biest-Andelhof petas S-ron Witteryck ke li prezidu
la konsidon, kiu fine pt'onuncas la eksigon de Pioniro » ttnuvoĉe, krom
F-ino Guillaume kaj S-ro Chalon ; S-roj Parotte kai Delvaux ne voĉdonas.

Konsekvence la delegitoj de « Pioniro » forlasas la kunvenejon. Antaŭ
ilia foriro S-ro Van der Biest certigas al ili ke nur principaj aferoj
agigis la komitaton, kiu neniel intencis trafi la personecŭn de la grupanoj
de .< Pioniro

S-ro Van der Biest, prezidanto, kiun la longa diŝkutado tre lacigis,
forlasas la kunvenon ; S-ro D-ru Van der Biest anstataŭas lin kiel dcicgitŭu
de la Antverpena grupo esperantista.

S-ro Witteryck daürigas la prezidantecon.
6° Profono pri starigo de ekzameno pri kapaóleco.
S-ro Swagers klarigas tiun proponon rimarkigante ke .okaze de. la lasta

ekzameno oni konstatis ke bi ne sufiĉe trafis la deziratan celon. Li proponas
ke oni organizu du ekzamenojn : unu pri kapableco kaj alia pri pr'tfescra

kapable- -o. Post interdiskutado en kiu partoprenas S-roj Witteryck, Finet,
Havermans kaj Swagers oni decidas. principe ke ..-ystos organizataj du
ekzamenoj. La. speciala.regularo estos .pridiskutata durn la proksima komitata
k u n venu.

E 1ortta .agado de la Ligo _tr'L la propagando.
S-ro Swagers . ritnarkigas. ke. Car la rcformcmuloj .uzas.•ŝenrajte la

nomon Esperanto s pur naski konfuzon kaj tiamaniere erarigi.la publiKun,
nia Ligo devas konigi la veran situacion.

La kunsidantaro decidas, lati propono de S-ro Schoofs, ke la estraro
de la Ligo prenos tiun taskon sur sin, kaj redaktos oficialan deklaracion
kiu estos sendata al ĉiuj jurnaloj.

Se Elekto de Inspektor'o for viziti la helgajn grupojn.
S-ro Witteryck opinias ke tia aranĝo sukcesos kuraj igi kaj faciligi la

propagandon de nunaj grupoj kaj en diversaj cirkonstincoj ankati d e mal-
novaj societoj.

Diversaj parolantoj rimarkigŭs ke, por trafi tiun celon, nu estas necese
ke oni havu specialan inspekto on. Sufiĉus ke la Prezidanto delegu ( . iu el
la komitatanuj kiu lŭ ;as en la regiono. pur viziti la grupojn. La rezultatu
estus la sama kaj la elspezoj multe malpli gravaj.

9° Pr'opono de S-ro 11 ïtter -ck u i la. reutton Belo Esperantisto rar lia

propa,;ande) de la Liga.
Pri tiu temo S-ro Champy rimarkigas ke <, I elga Esperantisto» estas

tute sendepcnda de la Ligo. l.i tamen jam prop onis ke la jurna lu enhavu
propagandan aldoncn, kiun la Ligo povus uzi.

S-ro Sehoofs rimarkigas ke, usante la eksterlandan kronikun kaj
aldonant.e kelkajn pliajn informojn pri ll3elgujo, oni havos sufiĉe da teksto
por presigi <, lnfornrilon » sendotan ĉiuntonate al la gazetaro.

La propono de S-ro Schoofs estas akceptata ; por faciligi ĝian efektiv-
igon iujgrupoj estas petataj sendi kiel eble plej multe da informoj kaj sciigoj
al la redakcio de :: l3elga Esperantisto >.

rce Ihaloto de la Estraro de la komitato.
La prezidanto, la du vic-prezidantoj, la sekretario kaj la kasisto estas

reclektataj.
La kunsido disi};as je la ta 3/4.

La generala Sekretario,
LioN Ciivsrrv.

Kelkaj pensoj pri la familia edukado (le la Blindllloj,
dedicitaj al la patrinoj de blirdaj infallctoj

Kiel ĉarma estas se jara infano, al kiu, de Yia naskigo,
'atrino amega kaj inteligenta dediĉis siajn zorgi(-ijn. .si estas
Vere la angeleto, de Dio -en familian heMiori sendita por
pliforte unutgi la .gepatroin, plivarilligi ilian reciprokan amon,
por ver§i en la lacigan kaj senêesan laboradon ion : dolĉan,
1011 ripozigan, ion refortigan:

1 ia infano estas normala ; ĝi andas kaj vidas ; la fizika kaj
intelekta edukado, kiun al ĝi donis plejzorge lui patriliii kaj 1/t
ceteraj 1?ejmanoj, havis tiujn du sentojn por nepre necesaj
motoroj. Oni povas diri. ke la normala in faim lernas niulte'gè
tlttiti la unuaj jaroj de sia vivado. Sesjara, ĝi parolas sian ge-
patran lingvon tutsame kiel ĝin parolas • ĝia j hejinanoj- ; i
konas la nomojn, eeojn de la plimulto fila estajol el sia
domo kaj el ĝia ĉirkadajo ; ĝi scias la celon de grandnoinbro
da objektoj, la kialon (le grandnombro da agoj ; ĝi  -' eu ne
plu estas fremdulo en la  abstrakta kaj spirita mondo ; ĝi :inter
la bono kaj malbono iani komencas rlistingi.

. efacile estas klare difini lui metodon u atan de la Ixátrino,
kiu - i.erte en la familia edukado ludas ia_ĉefan rolon...\.i povas
tamen - certigi, ke Si . tiras plejgraiidan_ profitón; e 1. la. intmioro,
pligrandan ol el la intelekto, el la vola dé . la .infaneto. Si
montras-al ĝi i Parolas al ĝi. .`i- ludas  • kaj Iibŭrás kun gi,

preska í ne rezonas - kun ĝi. Si komprenas, ke .la • intelekta
regono nur Povas - efiki -sur jam k 'nataj objektoj do sekvas
la naturan Ordon • la memoro- konatigas, - la intelekto ,juĝas la
konaton, kaj la volo decidas lail la intelekta juĝo. Ct4  . efek-
tive ni ne. konstatas ĉe ses-ai sepjarai infanoĴ riĉegan nic-t ioron,
nur koinencantan intelekton kaj volon tre malfortan

En tio mi trovas la katizon .de -la malfacileco de la unua
blinduledukado. Car la memoro de la normala  - i • fano- estas
senĉese nutrata de la patrino, kiu &ion montras al -ĝi,ŝia parolo
nur akompanas ad sekvas la montron. La- unua necesa ago de
la infano estas observi. Nu tion ne povas- la blindu1e, ,Iaj la
patrina parolo pri nekonatajoj estas por li senobjekta, kaj
grandparte perdiĝas. La normala intàno ne nur lernas -per ]a
patrina aŭ alia montro ; ĝi mem observas la tutan tagon, ĉar
011 la Hejmo krii ekster ĝi sin montras alia okulo :Mil kaj
mil objektoj ; ĝi demandis sian patriiioil pri klarigoj, pri nomoj,
aŭ ĝi juĝas mem. La blindulo nenion vidas, nenion havas
p.>'r demandi ai sia patrino. Kompreneble la neago de lia
meuloro alportas fatale la . neagon de lia intelekto kaj volu ; la
nt'a •0 de la spirito alportas fatale la neagon de 1'korpo, kiu
tutajn tagojn sidas ad pliĝuste ku as sur seĝeto. Estas por li,
(ltn liaj unuaj jaroj, vivo malintensa, senmova, estas  ne . vivo,
estas nur jena viveta(L 1.

.ili povus trovi aliajn kaŭzojn pri la inalsukeesr1 de la
unua blinduledukado, se itii ilin serĉus en la nescio de inult
aj gcpatroj,• en ilia malriĉeco, tempmanko, kaj en la difektoj
ile forigitaj, kiuj ordinare akompanas la blindecon. Sed mi tion
ne faros, por ne trolongigi tiun artikolon ; mi montros ke
estas necesa speciala edukado, kaj tio sufiĉas nun. •

Iro patrinoj, kiuj jam tro priploris la malfeliĉon de viaj
plikaraj infanoj,per tiuj konsideroj mi ne volas pliigi vian suferon.
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Mi havas ankatt por vi kuraĝigajn, esperigajn vortojn. Inter
la sesjaraj blinduloj estas multaj vivplenaj infanoj, kun êiaina
rideto sur la lipoj , kun ĉiama ĝojo en la koro. Ili ankaŭ estas
la <tnĝeletoj de la hejmo, kaj poste ili alportas al siaj familioj
sian parton da gloro kaj da bonstato. Sed legu, relegu kaj
studu la jenan kotlsi]aron mian ;plenumu ĝin en la edukado
de viaj blindaj infanoj, kaj tiuj ci vin benos iam kaj dankos
vin pro via intelienta arll(l al ili :

i'- Igu vian infanon observi kiel eble plej multe per la
fing ro /alpado, kiu devas por ĝi anstatatii la vidpovon. Parolu
multe al ĝi pri la objektoj observatoj, kaj igu gin paroli kaj
rezoni.

2 e Ne permesu, ke ĝi sidu kaj kuŝu tutajn tagojn ; igu
ĝin mari, kuri, ludi kaj labori. kiel vi faras al viaj ceteraj infanoj.

3e Ĉe viaj instruoj, flanklasu nek la intelekton, nek
la volon, sed plejzorge kulturu Ia memoron, ĉar intelekto kaj
volo nur povas agi sur la konoj de la memoro akiritaj.

4C Neniam plendu vian infanon pro ĝia blindeco, ĉar vi
ege malfeliĉigus ĝin : la ĝoja, senzorga rido de l'infano estas
aI ĝi almenaŭ tiom necesa, kiom estas ĝia korpa nutrajo.

s' Ne tro dorlotu ĝin, dirante, ke ĝi estas jam sufiĉe mal -
feliĉa Neniam ĝin privilegiu super 'ial gefratoj : kiel al ili,
permesu al ĝi nenion malbonan ; kiel de ili, postulu cle ĝi ĝen"-
tilecon al ĉiuj kaj ĉion bonan la►'í ĝia aĝo kaj povo.

6e Prizorgu la purecon, la sintenadon, la boi nanierecou
de via blinduleto ; al vidpovaj infanoj tion instruas grandparte
la vido ; al blinduloj nur la parolo kaj la ofte refarata ago.

7` Korektu zorgo kaj kun patrina pacienco la nervajn
gestojn kaj la ceterajn malbonajn kutimojn, kiuj tre ofte de-
venas de la blindeco kaj povus malsukcesigi la postan socialan
situacion de via infano.

8' Ne trofidu al via amo, ĉar ofte ĝi estos pli blinda
ol via infano main ; do : ne helpu tro al ĝi ; igu ĝin lerni
plej baldate sin vestumi, lavi, kombi, senhelpe kaj boninaniere
manĝi. k c. Laŭ ĝia povo, postulu de ĝi, kiel vi postulas de
,ĝiaj gefratoj, ke ĝi helpu al vi en via laboro. Tiamaniere vi
gin antaügardos kontratt la pli nialfeliĉiga difekto al blindulo
propra : la apatio afe indiferenteco.

9' Kiam ĝi estos ses-a n sepjara, sendu ĝin al speciala in-
stituto, por ke ĝi ricevu la tutan cdukadon kaj instruadon, al
^citt ĝi rajtas.

Se via bienhavo ne permesas al vi la por tio necesan
moiielspezon, tion Miros por vi la kasoj de l'Interkomunumaro,
de l'Stato kaj Provinco.

Por la necesaj sciiĝoj oni ĉiam povas sin turni al la  di-
rektoro de nia instituto, kiu estas samtempe la sekretario de la
Patronsocieto de la Blinduloj.

Frato IZIDORO,
profesoro ĉe la Reĝa Blindulinstituto de

Woluwe (13ruselo).

-

EI Rumanujo
I )uln la litonato de :\ tigtisto okazis en Bukaresto esperantisto

kongreso, kiu kunigis grandan liflmbron (la rumanaj, serbaj
kaj bulgaraj santideanoj. S-ru (TITIGLEA, sekretario de. la
Rr1ma,ra 1 s/erantisla S(►cido, publikigis raporton pri titi
éi interesega kongreso, raporton el kiu, parte citante kaj parte
resumante, mi Ĉerpas la sekvantaju sciigojn.

(ri estas la unua kongreso esp' rantista okazinta en ĉefurbo
de lando, kaj des pli ĝi estas signifa kaj interesa, ju pli oni
pensas, ke ĝi estas farita en lando, hie esperanta propagando
eniĝis nur apcnafe de du jaroj kaj, ke la R. E. S. malmulte
estis helpata en la aranĝoj kaj preparoj de tiu ĉi kongreso.
Ankaft en la Esperantistaro pri ĝi malmulte oni sciis, kaj pro
tio efektive ĝi ne povis ricevi ian helpon eksteran. Tuinen,
la kongreso estas nova ekpaŝu al pli firma ilovado en orienta
Eteropo : Esperanto en Rumanujo, Bulgarujo, Serbujo enpakas
novan, fortikan kaj (lafu -an vojon.

La akcepto de l' Bul,aroj kaj Serboj okazis Sabate ves-
pere, la ;Ian (le Julio, en la Norda stacidomo cle Bukaresto
je la sonoj (le nluzikistaro, kiu ludis « La Espero » kaj je la
krioj « Vivu Esperanto 1 ». «Vivu la bulgaraj liaj serbaj Esper-
antistoj » ! La stacidomo estis plenega. Post entuzrasmaj salutaj
paroladoj oni aranĝiĝis en longa procesio, kun tentoj da flagoj
rumariaj, serbaj, bulgaraj kaj esperantistaj. Oni trapasis la
ĉefajn stratojn (le i'urbo kantanto kaj kriante « Vivu Esperanto » !

Dimanĉon, la Ian de Atigusto, je la. IO I 2 matene en la
salonoj « Liedertafel », la plej belaj el Bukaresto, okazis la
solena maifermo cle )'kongreso, kiun ĉeestis pli o] Soo personoj,
per « Patro nia », dirita de bulgara pastro en Esperanto. Oni
diris la salutajn paroladojn, kaj duin la kunsido alvcnis gra-
tula letero de D-ru Zamenhof, kies legadon sekvis longa aplaŭ:1o.
Alvenis ankatt telegramoj de S-ino Rosa Junek, cle esperantistaj
societoj en Bulgarujo, de diversaj esperantisto] el la lando,
k. t. p.

Posttagnleze oni vizitis la Ĉefurbon kaj ĝiajn diversajn
instituciojn. Vespere je la 9a, okazis granda vesperfesto teatra,
muzika kaj arta, kies sukceso estis granda. Horo de Esperant-
istoj kantis «La Es,bero» de DE MÉNIL kaj aliajn kantojn.

Orkestro de blinduloj de «Vatra Luminoasa» ludis la reĝan
rumanan himnon kaj aliajn muzikajojn. Dancado fermis la
vesperfeston.

La duan tagon, Lundon la 2an de Atigusto, komencis la
laborkunsidoj de )'kongreso, kiuj daüris matene kaj posttagmeze.
Parolis multaj samideanoj pri diversaj temoj kaj post la paroi-
adoj oni alprenis diversajn gravajn decidojn.

Mardon, la 3an de Atigusto, okazis la ekskurso al Sinaia,
somera restadejo cle la reĝa familio kaj somerurbo en montoj.



Per speciala vagonaro oni alvenis tien je la la posttagmeze
kaj `iel Moeto la Reĝino Elisabeto akceptis delegacion de 30
personoj, kondukitan cle D-ra G. Robin. Sia Mo. to afabF -

parolis kun du kaj demandis pri la ceteraj, kiujn Si ekvidi--
enirantajn en la kastelo l'ele' . ('e l'respondo, ke ili restas
ekstere, Si diris : «I)o mi iros al ili». 1)um interparolado, kin
(lanriti 20-30 minutoj, Si interesiĝis pl'i la esperantista mova do
kenerale, speciale inter la blinduloj. l)iversfoje Si respondis
per esperantaj frazeroj kaj fine promesis lerni Esperanton. Kiam
:1 )-ro Robin atentigis Sian MoSton pri la fakto, ke la kongreso
estis malfermita per la preĝo « Patro nia » en Esperanto, Si
nepre •volis andi tiun preĝon en Esperanto. I)-ro Robin kon-
tentigis Sin. Ce l'disiĝo Si diris, ke okaze de nova renkonto
en la venonta jaro, Si parolos esperante kun la kongresanoj.
Ce la foriro Si diris esperante al ĉiuj « Gis la revido »  1

Okaze de tiu ĉi kongreso oni povis konstati, ke la esperanta
movado estas bone juĝata en Rtmlanujo. Tion ĉi oni konklud-
as lad la bona akcepto farita al la petoj cle niaj rumanaj
amikoj de la Ministrejo cle internaj aferoj, kin permesis liberan
trapason de la landlimo dum la kongreso je la prezentaclo de
la kongresa karto ; de la Ministrejo milita, kisi afable metis
al la dispono de la esperantistoj militan oficiran lerncjon de
infanterio por la enl.oĝigo de ĉiuj kongresanoj ; ĉe la Fervoja
direktejo. kiu faris rabaton cle 50 por clu posedanto de la
kongresa karto. Same la diversaj institucioj, muzeoj, fabrikoj,
kiujn la kongresanôj vizitis, tre afable kaj amike akceptis ilin
kaj aranĝis konvene, por ke Ĉlo estu konteiltiga par ili. Fine la
kongreso estis tre sukcesinta entrepreno por la Esperant-
ista propagando ĝenerale ; pri la efiko de ĝi farita en esperanta
enlanda niovado ĝi signos epokfarantan daton en la historio
de Esperanto en Runlanujo kaj en orienta Enrop°.

Vivu nia Regina Sainideanino ELIZABETO, vi vu la poetino
.\k■tt:N SYLVA !

í^ 	K

Belga Esperantisto » recenzis antan nelonge libreton,
tttolitan la Vizio de la Poeto.

opinias ke tiu ĉi humila verketo meritas ph ol biblio-
g1,IIian artikoleton, pro tri precipaj kanzoj : pro sia antorino,
Iro sia enhavo kaj pro la celo par kin ĝi estas eldonata.
Aliflanke mi grandplezure konstatas la talenton cle la tradukinto
kiu sukcesis konservi en sia tradukajo la sentaltccon, la fre
(won. la poetecon de l'originala teksto.

La auitorino estas nia respektinda samideanino la Reĝino
ik' Ruinanujo. Mi ne intencas rakonti Sian vivon ; cetere niaj
z,elegantoj jam konas Sin kiel poetino, bonfarantino, pro -
lektlintino cle I l i nduloj kaj pri Sia favora sintenado rilate al
nia kai. lingvo Esperanto.

I,« l ' aiu de la l'oelo estas iantaziaĵo : la fama roma
poeto c ►vII)O, antanrigardante la estontecon, ekvidas la
• Luman Ilejlnon », kiun fondis antan nelonge la homama

iLmty t ■ de Ruinanujo. Ne estas eble priskribi la inirindan
don k►tj la .ultecon de la sentoj esprilnitaj en Vizio de la Poeto.
i la argument°, kiu igie Li verket'►n ankoran pli rekoniendinda

la tolite), ke 'i e+ttae eldintat. l pur la profito de la propa-
PN 	 1r hllt•luis►)

l)-ilw .\ MA"l'I DO.

sr .%

EES 1'ERANTO FACILA

Vizito de fremdlanda samideano

S-ro I)-ru Robin, prezidanto (le la Rumana Esperanlisla
Societo, faris petskribon al Sia Mosto la Reĝino  ELIZABETO,

por ke Si bonvolu doni al la R. E. S. la eksklusivan rajton
cle tradukado cle Siaj verkoj, kaj ke Si bonvolu preni la
diritan societŭn sŭb Sian altan protektadon. Je la 1 a de
Septembro S-ro Robin recevis respondon cle la Reĝino, — an,
plibone, de nia kara samideanino, poetino CARMEN SYLVA,
patrino de la malfeliĉuloj kaj de la blinduloj. La amata Ree,rino
skribis, ke Si amban akceptas.

La entuziasmo de la rumanaj samideanoj estas nepriskrib-
ebla : ĉiuj esperantistaj societoj en Ruinanujo, kiuj estas branĉoj
cle la R. E. S., estas nun sub la protektado de Sia MoSto la
Reĝino. La ĝojo estas por la tuta esperantistaro : ni devas
ĉiuj festadi je tiu okazo.

1/rr servisliuo ( flalidre : tuinen ŝi jam parolas iomete (1)
. •I^ r,^illel. -- Sinjoro, jen estas Esperantisto, kiu deziras paroli
kien vi.

llr'. --- kiel vi do scias, ke li estas Esperantisto'
.l iia Servislino. — Tial ke li portas verdan steleton kiel vi.

(enirante mian saloneton). 	 Sinjoro ! Kio llavigas (2)
al mi la plezuron cle via vizito ?

Samideano. — Sinjoro Skaldo, mi havos la Honoron prezenti
min mem. Mi estas Jozefo Dvorak, el Prago, komercisto pri
porcelenaĵoj.

:11i, — \Ii estas tre felida konatiĝi kun vi, S-ro Dvorak.
ĉar mi estas tre scivola (3), kiel vi trovis mian adreson  :'

Sain. --- lfo, tre simple. Mi nur venigis la belgan adresaroli
esperantistaii _de via «Centra oficejo. »
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21fi. — Tio pruvas la sukceson de tiu nova aperintaĵo (4).
Balclatt ĉiu lando havos sian nacian adresaron, kaj tiel Esper-
antistoj ĉie trovos amikojn kaj hejmon.

Sane. -- Ofte vojaĝante, mi mem jam ege profitis pro la
peresperantaj interrilatoj.

Mi. -- Mi supozas, ke vi vojaĝas  afere (5)

• Sam. — Jes, S-ro, tamen, se mi povas kunigi plezuron liaj
utilon, mi ĉiam faras tion.

Mi. — Cu mi do povas utili al vi por via komerco
Sane. — Eble. Mi deziras ricevi tre kredindan (6) informon

pri in ĉi tiea firmo. Cu vi konas la ekspediston Krokstin
& k ?

— Ne, S-ro, sed nia samideano (Ĵubluto, kisi loĝas
proksime de tie ĉi, okupas sin pri ekspedajoj kaj certe povo-
helpi vin. Cu ni volas tuj iri kune al li ":

Sain. — Vi estas tre servema (7), S-ro, sed ni havos tempon

sufiĉan. Mi restos tri tagojn en via urbo.
Mi. — Tiani vi havos la okazon êeesti la morgattan kun-

sidon (8) de nia esperantista grupo ; tie vi vidus mian amikon.

Sain. — Plezurege, S-ro, se vi volas ebligi tion al  mi.
Mi. — Kaj samtempe mi prezentos \ in al atístra poeto. Via

samlandano estas unu  el la plej respektindaj avoj el nia grupo.
Li clparolas Esperanton, flue (9) klare, mirinde... kiel vi,
S-ro Dvorak.

Sane. — Vi certe volas Bati min, S-ru ! Mi nur penas elparoli
Esperanton tiel kiel mian gepatran lingvon. Cu nia attstra poeto
kelkfoje deklamas siajn versaĵojn dum via kunsidoj

Mi. —Certe ! Li ofte havigas al mi noblan ĝojon.
Sam.— Ho, tio estas tute ĉarniplena. Poezio estas la dia (10)

vino de la vivo ! Poezio estas rimedo kontratt....
.ili. —Ciuokaze, ne kontratt soifo, S-ro Dvorak ! Lu mi povas

prezenti al vi glason da vino ati da biero
Sain. — Senkulpigu (ii) min pro mia. rifuzo : mi neniel

trinkas alkoholajojts.
_ili. --- Sed vi certe akceptos tason da teo art du kafo'

.Sane. — Taseton da teo, se mi povas elekti. Poste, ĉar mi
unuafoje (12) vizitas vian urbon, vi tre dcvigos min,rikomendante
al mi bonan esperantan gastejon (1 3 ).

Mi. — Cu vi ne ankoratt elektis hotelon

Sane. --Ne, Sinjoro, mi lasis miajn valizojn en la stacidomo.
Bone. Vi do unue refortigos (14) vin tie ĉi. Poste

nti kondukos vin al bona hotelo. Fine ni kune faros protuen-

a.don en la urbo.

.Sane. — Dankon ! dankon ! samideano. Pro via helpemo
mi sentas min tie d tute kiel hejma. Kiel nome tian alablecon

,ili. -- Atiskultsl, S-ro. Se Esperanto estus naskinta nur tiun
i nterltelpeinon (15),	 jam estus' . treege laïtdinda. Ne dankli min
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tiom ! Tiu afableo estas ja internacia devo, ĝi estas la interna
ideo, ĝi estas la animo de nia movado, ĝi estas tiel - grava
kiel nia bela lingvo mem. Ni nomu ĝin : samideaneco !

SKALllo.

Klarigoj. — (t) iontete : een klein beetje, un tant soit peu. — (2) havigi :
verschalt:n. procurer. — (3) scivola : nieuwsgierig, curieux. — (.}) aperintajo :
nieuwe uitgave, publication nouvelle. — (5) afere : voor zaken, pour affaires.
— (6) kredinda : ve rtrouwbaar, digne de foi. — (;) servema  : gedienstig, ser
viable. --- (8) kunsido : zitting, séance. — (y) flue : vloeiend, couramment. —
(to) dia : goddelijk, divin. — (tt) senkulpigi : verontschuldigen, excuser. —
(12) unuafoje : voor den eersten keer, pour la premiere fois. — (13) gastejon :
gast huis, logement. — (14) refortigi . ververschen, restaurer. — (t;) in Ier-
hel pe mn : onderlinge behulpzaamheid, désir de s'en tr'aider.

Du bonegaj libretoj

Ciu esperantisto deva: nepre akiri la « Belga Adresaru
Esperantista por 1910 » kiu cie kelkaj tagoj aperis.

La libreto (13 x I I) en'.avas e:1 156 paĝoj kalendaron, la
historion de Esperanto en Belglando, la regularon (le la B. L.
E., la kuiimetadon de la honora kaj tie la agada komitato de la
Ligo, artikolon pri la revuo « Belga Esperantisto », la adresaron
de blindaj esperantistoj, la liston de la belgaj grupoj kaj konsul-
ejoj, fine la plenan adresaron (le la belgaj esperantistoj.

La malalta prez) de la adresaro ( Fr. 0.50 = Sm. 0,2) ebligas
al ĉiu esperantisto ĝin aĉeti.

Sin turni al la Centra I:sj'eranlista Belga - Oficejo (C.E.B.O.) ;
Adreso : Vondelstraat (rue Vondel), 20, Antwerpen (Anvers).

Nia fervora kaj klera samideano S-ro A. J. Wittervck el
Bruĝo, publikigis tnalmultekostan cidonon de la bone sukcesinta
verketo « l'L'speranto puur tous », kiun nia revuo recenzis en
la Oktobra numero de B. E., paĝo 183.

- La libreto estas tre rekonlendinda kiel propagandilo. Gia
prezo nur estas dek centiinoj ; la eldonisto konsentas doni
rabaton al la grupoj.

Esperantistoj, disvastigu la brokuron kaj aĉetu ĝin grancl-
kvante !

Unua internacia katolika kongreso
Lasi la dce..ido de la katolik,tj Ruuvenoj duin la Barcelona

kongreso, la Kalolikoj cl 4; diversaj landoj organizas
internntcian kongreson en Parizo, kiu okazos dutte la Paska
liberleinpo de 1910 (30 Marto-3 Aprilo).
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Lia C'efepiskopa Moto de Parizo, per►ncsas al Lia Sinjoro
Moŝtu I3audrillart, rektoro de la « Institut  catholique » vizitigi
de la tutmondaj kongresanoj la historie faman Abatejon de la
Karmelidoj en la strato Vaugirard, kiel centran kunvenejon de
la kongreso.

S•ro Pastro Richardson, vic- prezidanto de la B. L. 1^..
pre.idos la komitaton.

Por ricevi kongreskarton kaj ĉiujn detalojn, oui bonvolu
sin turni al la honorinda kasistino, S-ino Baronino de Ménil,
46, Boulevard Magenta, en Parizo.

La prezo de la kongresa karto kun l)ala insigno estas
I'r. 2,50 -= Sm. 1,

>:e : _
HUMORA RAKONTO

La malkara vespermanĝo
1. A. rAfi 1.A MANGO

La gaslo. — Sinjoro gastigisto, ĉu :ni povas vesperinanĝi
ée vi pur mia mono ?

La gasli„oislo. — Certe, sinjoro. Kioil vi deziras manĝi
U lule Supon

La gasto. — Jes. Mi mankos kun plezuro bonan supon.
La gaslig islo. - 	Poste pecon tia bovo kun legomi ►j ':

Kian rostajon vi preferas ? Ni havas bovidrostajon kaj	 af-
rostaĵon.

La gasto. --- Mi preferas la 'afrostajou, kaj se vi volas
doni al mi poste ion' da fromaĝo kaj fruktojn pur la deserto,
lni manĝos kid princo. Cu mi povas havi ankati botelon da
vino kaj tason da kal) pur mia mono Y

La gczslig:slo. — Sendube, sinjoro, kaj mi havas bonegan
vinon. Cu vi deziras ruĝan atí blankan vinon

La gaslo. — En Somero, mi preferas la blankan vinon.
La gastigisto. — . Bonvolu sidiffi ĉc tiu di tablo, sinjoro ;

la kelnero servos tuj al vi.

2. POST LA MANC70

La gastigisto.	 Ctl vi hune vespermungis, sinjoro ?
La gasto. — Tre bone, sinjoro gastigisto, kaj jen estas

mia mono.
La gastigisto. — Kiel ! Kvindek celetinloj : Vi Auldas al

llli kvin frankojn, sinjoro. .Iru la kalkulo.
La us/o. - kvin trankoju ! Pardonu, sinjoro gastigisto,
ne petis de vi mnangon por kvin frankoj, sed por mia mono.

Jeni, mi ne havas pli da `i.

—

La gastigislo. — ,ili vidas ke vi estas petolulo, kaj vi
meritus konatimi kun la polica komisario. Sed mi donacas al
vi vian vespermangon, kaj mi cd aldonas moneron da  du
fraukoj. Vi nur ne parolos cd unu vorton pri la afero, kaj
iros alian fojon de mian najbaron, la gastigiston de la « Blanka
Urso ».

La gaslo. — Via najbaro de la « Blanka Urso » ! Sed
mi tagmangis de li, kaj estas li, kiu sendis min al vi 1

(Iŝl la bonega kaj rekomendinda :: ('ours elementairc pratique d'Es-•
peranto d'après la mc'thude dire; te combinée de Michel Becker kaj E.
Grosjcan -Maupin. Oni legu la rcccnzun pri la libro en la unua jarkolekto
de B. E., pako 116.)

Inter avaruloj

— I)u avaruloj sin renkontis.
--- \Ii malsaniĝis, diris unu el ili, mi havas stomakdoloron.
— Akurate kiel mi, estis la respondo ; mi venas de la

kuracisto. Kaj dar ni ambaŭ havas la saman malsanon, mi
permesas al vi transskribi la recepton, kondiĉe ke vi pagu al
nli unu frankon.

Tro naive
Ea ino. — Diru, rran`o, kion vi farus, se 111i estus muortinta ?
Edzo. — Ne parolu pri tio, kar11lino, lui pensas ke mi

freneziĝus.
Edzino. — Ĉii vi reedziôus
Edzo. — Ho ne I tiel freneza mi ne estus I

PROBLEMOJ (

I. Antaŭ ĉiu el la sekvantaj vortoj, metu unu literon, por
formi aliajn vortojn. La aldonitaj literoj, akrostike legitaj,
cie)nos proverbon (sep vorto)). EIcz.: Muzo -{ a = amuzo. —
Arbo -1- v = varbo, k. t. p.

^l`Iuzo — igi — iu — blato --- cl: — eliri -- al — ero — melu
— amo — signi — ido — do — ia — fero — rapo — rado — maro
-- arto — 1)0110 — inko — nu — ulo — 1)ullo — abato — ino --
velo — arbo — leganta — ombro -- ordo -- leo — afi.

2. Kunmiksajo. — Jen pecoj da vortoj : ne anagrallll-
ante, konvene ordigu ilin unu post alia, kaj vi legos fraton
cl la Ekzercaro. (Tin frato enllavas to vortojn). Mal — mojn —

(t) Oni sendu la solvojn al S-ru Frans Sthauls, sekretario de la Redakcio,
49, Kleine l3eerstraat, Antwerpen, (.9, rue de la Petite Ourse, -1nvers).
Prefere skribitajn sur pcAta karto.

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

Belaj premioj estos aljukataj.
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kaj — in -- fe — ho — fe -•-il —li — la — li — as — ĉo —as
ĉo — i` - of — kun - te — te — dis.

3. Enigmo. - -
 Kara leganto, liti prezentas al vi estaĵolt

strangan, de vi ja kouatan. l'in besto sova}ra estas samtempe
nialsovaisia, cc k.tresetla. Ofte la(ttlinda fero ecoj, kiuj estas ja
grandaj, -- ĉar ki ĉcstas zorgenia kontrati siaj idetoj, kaj ki
puni as nian lokejon je malaniikaj musoj, -- ofte ankati âi

estas pelata, batata pro tro grandaj inalecoj : ĉar tiu besto
plezuro ŝtelas fromakon, eĉ viandon, eĉ karajn birdetojn ;
kaj la fripona besto, ekkaresinta, per ungoj nemalhdanton
perfide vendas... Estas sufiĉe : nun. Sed ne imagu, ke
i estas la kato !	 PI.AN'l'ANO.

BELGA K RON 1 KO
GRAVA AVIZO

atendas regule antaic Icz _fino de hu ;nouato nova)oju
1)ri Icr. esf)era►tta rrr9va(lo el la diversaj bel{raj urboj kie ekzistas
„rruf oj arr. lohvas santi( /Canoj.

50a DATBEVENO DE LA NASKI( .;0 DE D-RO ZAMENHOF. —
l';n diversaj belgaj urboj tiu nt in ►rittda okazintajo esto; tre brile festata.

La grupoj estas petataj sendi p:ej baldaïi detalojn pri sia festa kunveno
por ke tiaj ci povu esti presataj en la .Januara numero de Beiga Esperan-
tisto

BRU(i0. - La . Journal de liruges „ du la .ta de Decembro publikigis
tre interesan artikolon pri .. l'Esp :railto dans les relations commerciales ".

Nia nelacigebla amiko, S-ru 1\'itter}ck, faris la .}an de Decembro parol-
adon pri Esperanto en la t3ruAa sckciŭ de la grava societo 4 \Villemsfonds- •,
kaj la tian pri la sauta sui)jektu ĉe la Nederlandsch Verbond en Ostendo.,
kie fondikis grupo.

Lia sukceso estis tre granda. s lielga Esperantisto » prezentas siajn tut-
korajn gratulojn kaj plej sinceran dankon al la fervora propagandist e) .

BRUSELO. -- l'-ino M. Moreau. vic-prezidantino, faris tre interesan
paroladon ĉe la grupo s, Esperanta Pioniro ., pri sia e•oja;oen  la belegaj insuloj
lialearaj. Nia agema santideanino parolas tualrapide kaj tre klare ;ŝia Espe-
ranto estas tre kor5'kta. Fi, la novaj grupanoj tre bone komprenis Sin kaj
kuis la belan paroladon.De la t.a des Novembro, eiiv•rsaj novaj membroj ali is
la grenon.

CHARLEROI. _. La Karlorc a Grupo ne iacifas batalacli por la dis-
\ üStitrt) de la lingvo internacia. (xi jus komencis sian trian jaron de pro-
i►agancIO per publika parolado pri la k vin gis nun okazintaj esperantaj
kongresoj. La eminenta acida ntaro. kiu kunvenis en la ,randan salonon de
la Karlarega Ilorso, stulte interesi is pri la miriiidaj pragresr►j de la esl•er-
antista movado, kaj entuziasute aplatidis la helan Zantenhoran imnum La
Espero

Kiel la pasintajn jarojn, la prezidanto de la grupo faras ĉiu' emajne, ; is
Pasko, en la Reka _\teneo, publikan kurson pri Esperanto.

La lecionoj kunigas nombron sufiĉe grandan da aŭdantoj, kaj oni plene
rajtas kontentiki pri la sukceso de la kara afero en harlŭrego kaj kiaj
i irkaŭajoj.

Kiom tio, la plej fervoraj grupanoj kutivenas ĉiunterkredc por perfekt-
}i per diversspeca kaj tre efika ekzercado : legado, interparolado tekst-
klarigo k. t. p.

WESTMALLE. - La salena akcepto de vilajestro estas tt.te ne molofta
ukazantajo, sed la fakto farigas citinda se la magistrat () estas e_sperantisttt,
kiel okazis la 24 an de Novembro - en Westmalle, kokcta vilatio je 20 ki-
lometroj oriente de Antverpe•no.•

La fcstita urbestro estas S-ru D-ro Karel Cuvelier, frato de nia estimata
samideano S-ro Ernest Cuvclicr, farmaciisto en .- nt.verpeno.

La tuta vilafo estis flagornamita kaj per multaj hrùno ramoj uni povis
legi la simpatiajn bondczit'ojn de la 1Vestmal-a loï;antaro, Inter tiuj,du estis
esperanto redaktitaj, Jen la tcksto de ili :

AL L.. sAMIDI;AN:, VILA(7EsTRO CION FELICAN
DIO KIEL LA POPOLO ELEKTIS LA PACEI\LAN VIL e;ESTRON

Bclga Esperantisto	 prezentas siajn plej korajn gratulojn al la es-
perantista vila�estro.

Vivu longe kaj feliĉe S-ro D-rŭ K.ltu L CUVELIER

DIVERSAJ INFORMOJ
La Eldonejo Esperanto	 27, Lanestrasse, Leipzig, intencas krei

nO\ an prupagandilon.
1"nue gi kolektos la fotografajoju de' nia art, ordigos ilin lae la nomoj

kaj presigos artefaritc la bildojn kaj adresojn sur pogtkartoj numerigotaj.

Sur ĉiu po tkarto estos la bildoj de dek diversaj personoj lati alfaheta ordo.
La kartoj povos esti uzataj :

La tuta kolekto kiel propagandajo, kaj por trovi tuj de iu
la bildon lati la nomo,
la nomon kaj adreson l ati la bildo,
la adreson laû la nomo ».

La solaj poŝtkartoj po t . la dissendo ^.

Celante havi nur verajn samideanojn, mi akceptos nur la fotografajojn
de la esperantistoj, kiuj samtempe sendos Sm. t.6o — Fr. 4.-- Por tiu mono

i•iu ricevos 6o pogtkartojn, kiujn uni povos elekti el tiuj esperantistaraj

kartoj. Mi ebligos la elekton per dissendo de presajo, kiu clntontrus la

nomojn de la person o j lati la numeroj de la kartoj.

Prenu fotografajon de Vi, skribu inko au stampu sur ; in Vian adreson

kaj metion legeble. Sendu kin kaj Sm. t.6e al la supra adreso.  •
Esperanta] Koncertoj. —. S-roj Enzo Tezetti, opera kantisto (basso

budo), Prof. Vola ko (tenoro dramatika), S-ino Coletti (soprano koloratura)
kaj S-ro Müller (pianisto) intencas doni serion da koncertoj en ĉiuj
grandaj urboj cl la mondo.

La programoj dc. la konce t toj konsistos el plej famkonataj verkoj de
muzika literaturo klasika kaj moderna, kompreneble en esperanta traduko.

Estos kantataj arioj el jenaj operoj : Fluto sorĉita, Ilcbreino. Lohengrin,
Gioconda, Otella, Tosca, Cavalleria Rusticana, k. a.

l.a esperantistaj grupoj kiuj sin interesas pri tiuj koncertoj estas petataj
sin turni al : S-ro Enzo Tezetti, Str. \Vspólna, 24 26, Varsovi e) (Polujo).              



43 —

Nel Esperaqio in gui Vreemde 	 UspeinIo á ►'Élraoger
BOHEMEN. -- fe Praag heeft op

26re 2.7" en 28" Sept. jl. heet i' congres
der Boheemsclie esperantisten plaats
gehad. De gemeenteraden van Praag
en Kralovskc Vinohradv hadden tere
toelage gestemd. Een . schoone voor--
draclit van den ier Dr Fousek en een
gr($)te vergadering van bijna . oo Es-
perantisten in d;: heerlijke zaal van d:•
Vruchten-Beurs, in tegenwoordigheid
van vreemde afgeveerdigden en hoog-
geplaatste personen: ziedaar de bijzon-
ste feiten van dit congres dat zóowel
lukte en voor hetwelk^ wij onze sami-
deanoj nit Bohemen ge luk venschen.

BULGARIË. --- Onze briefwisse-
laar, de heer Krestanoll van Pirdop,
heelt eenc propagandarcis gedaan door
Bulgarie. Eindelijk is hij to Pleven
aangekoincn,waar hij een (aar zal blij-
ven. Volgens zijne aanduidingen heeft.
meen een esperantisch ofcejo gesticht
in den boekwinkel van lih. Karaivanoti
.k' Vlaho(l, uitgevers van het weekblad
á ES/in ; dit blad heeft reeds lang
Zijne kolomnier geopend vuur het

• Esperanto. Op 13'Noveriber heeft de
beer Krestanott Gene voordracht ge-
houden over Esperanto in het gymna-
sium van Pl; ven ; meer dan 1 5o leer-
lingen alsook oenige leeraars hebben
z. bijgewoond. Zijn prachtige rede
duurde _ 1 2 uren en had grooten bii-
val. Men stelde als besluit voor het
Esperanto in te voeren als vrijen leer-
gang op het programma van het gym-
nasium.

COLUMBIË (Zuid Amerika). —
7'eeen einde l.)..cembcr richten de
Coiumbische esperantisten  crue ten-
t in om de aandacht van het.
publiek Vit i) hun land op onze bewe-
ging te roepall.

-- U: maatschappij de•r( 'olulnbischc
esperantisten geeft te Cucuta, sedert
de maand September, een blad uit
.; h^z i'fent^i t ^trl •,

DUIT SCHLAND.—I)r Dresdene r
ver.•eniging Esperanto » heeft het
ad resbock harer leden uitgegeven; het
bevat de namen van meer dan sou

— Nieuwe leergangen zijn ingericht
te Augsburg (v(ior politi.c•beauibte n).
Braunscliweig. Breslau, Bremerhaven.
('heuinitz,Cüthen,Dantzig,Bad Elster,
Frankenbeig, (7era, IIauiburg, I-lanau
(vuur- pustbediendeu)1lannover, leilip
stalt, Lockwitz. Lubeck, Oldenburg.
beun;, Plauen. Pelplin (voor sen+ira
risten), Regensburg, Schweidnitz,
Worms, Zoppot, enz. enz.

—Bijna in alle I)uit.schc groepen zal
.men op 15 December den- vijftigsten
e_•rjaardag van D* Zamenhof vieren.

— Het blad G rietaug Jfsperiun'izta

BOHÉME. -- .1 Prague s'est tenu
les _'i, 27 Ut _S septembre demie.' Ie
1 r congrès des espérantistes de Bohè-
me. I.es municipalités de Prague et
dc Krelovské Vinohradv avaient alloue
un subside. Une helle - conference de
M. le Dr Fousek, et une grande réu-
nion de près de 4cx) espéra. ntistes dans
la belle salle de lalloursc aux Fruits en
présence de délegués étrangers et de
personnalités de marque: voila lesfaits
saillants de ce congrès si bien roussi
et pour lequel nous félicitons nos

Sanlideanoj » de Bohème.

BULGARIE. --- Notre - eortes))on
dart. M Krestanofde Pirdop,a fait un
voyage cie propagande à travers la Bul -
garlc. Finalement il• s'est arrété i1
Pleven où il restera une année.
D'après ses indications on a fondé un
oficejo (‘sperantiste dans la librairie
cie tlM.Karaivanofl & Vlaliatf,éciiteurs
du journal hebdomadaire a Lsti'r-z ,> :
ce journal a ouvert depuis longtemps
ses colonnes i. l'h speranto. Le 13 nov.
M. hrestanof a fait une conférence
sier l'Esperanto dans le gymnase. de
>leven; plus de 150 élèves \ -- assistèrent

ainsi qui quelques professeurs. Cette
magnifique conference dura 2 1,• 2 heu-
res et eut tin grand succès.Comnlccon-
clusion on proposa d'introduire l'Es-
peranto comme matière facultative
:lans le programme d'études du `vnl -
n;lSe' .

COLOMBIE; Amerique du Sud).  —
Vers la tin de décembre les esperan-
tistes colombiens organisent une expo-
rition pour attirer l'attention du pu-
blic de leur pays surnotre mouvement.

— Depuis le trois de décembre les
espérantistes colombiens publient à
Calcula la revue « La lnc'lomhia Sfr/o. »

ALLE MAGNE. -- La société dres-
d.uise L' JS'rar, fo vient de publier le
livre d'adresses de ,''es membres,lequcl
contient. les nones de phis de Socs parti-
cipants.

-- De nouveaux cours Ont été orga-
nises à Augsbourg (pour policiers), à
Brunswick, à Breslau,:: Bremerhaven.
à Chemnitz, à (;othen, à Dantzick, à
Bad Elster, à Frankenberg- . à Gera. i.
I lanibourg, à Hanau ( pou r ph ives
des postes), à Ilauore, à Lippstalt, à
Lock vwitz. à Lubeck, it Oldenbourg, á
Pcnig. à Plauen. à t'e•lplin (pour semi-
naristes), à Ratisbonne, a Schwcidnitz,
à Worms, it Zoppot etc. etc.

— Dans presque tous .les_ groupes
allemands l'on fêtera le r; décembre
le cinquantième anniversaire du Dr
Zamen hof.

— Le journal G, r»ranar L.+f/eranti. Si

zal met 4 bladzijden vermeerderen en
regelmatig cent. rubriek Openen liet
pl-AI/sch lenen, in dewelke men raad-
gevingen over huishoudkunst, ge-
zondheidsleer, opvoeding, reizen,  toc
passing van Esperanto up handel en
nijverheid, enz. zal geven.

--- '1'e Frankfurt zullen de lih. Rüb •

sarren en Boulet, eigenaars van ei-it
gesticht voor vreemdelingen, een  es-
perantisch gesticht voor onderwijs,
tertaliuig. enz. openen.

FR AN KRIJ K —D: internationale
lsperanto-verecniging heeft ce lle
iransch--esperanto brochuur uitgege-
ven bevattende de pleidooi voor her-
rer, uitgesproken vi►or  het krijgsge-
recht van Barcelona door kapitein
Francisco (7alceran Ferrer, verdediger
van den bestuurder der Moderne
School.

— Te Parijs, in liet middenlokaal
van de theosofische vereeniging,geeft
Mevrouw Uion-Trouillon een open-
baren en kosteloozen leergang van
Esperanto.

— Onder den ti tel Tien esperau ti-
a-/z, pre,f en op ingeving van den
heer Arcluieaeon,11eeft liet dagblad Le
.1Patinz een artikel in Esperanto laten
verschijnen om de gemakkelijkheid
der lililpwcreldtaal tee. bewijzen.

- \Vil hebben uit Lvon het nieuws
ontvangen van 't huwelijk van 11tIeju1--
ter Jeanne Elena Zabilon d'Her, de
welgekende propagandiste, neet deal
heer C. V. Ranraing Onze hartelijke
gelukwenschen.

—I-let congres van meesters - kappers,
verecnigd te Grenoble, heeft cellen
wensch gestemd ten voordecle van het
Esperanto en dezes invoering bij de
svllehkat.en.

HONGARIË. — 1)e hongaarsche
Esperan to-beweging gaat goed vooruit.
De sch rij ver van het esperan tisch bu-
reel ontvangt alle dagen van 30 tot 40
brieven. Men heeft reeds een bijge-
voegden schrijver moeten nemen.liet
gansche land neemt deel aan de bewe-
ging voor Esperanto, welke door de
pers goed nestrund wordt.In de hoofd-
stad wworçlcn vier leergangen gegeven
en te Tcmesvar drie. Ecu nationaal
congres zal aanstaande jaar gehouden
worden.

KROATIË. — Up 18" November
laatst hebbenbben de Kroatische bouge-
schoolstudenten de Maatschappij der
Kroatische esperantische studenten te
te Zagreb _gesticht.

RUMENIË. — Op aanvraag van de
R it me na Esierantista Asocio heeft het
algemeen bestuur der telegraten in
Rumenië aan al de bureclen van het
koninkrijk laten weton,dat men voor-
taan telegrammen zal moeten aanvaar-
den in Esperanto opgesteld, zoowcl in
buitenlandschen als iii binnenland-

schen dienst.

S . augmentera de .t , pages et publiera
mégulièremcnt une rubrique  ..• La vie
pratique » dans laquelle on donnera
des conseils sur l'économie domesti-
que, l'hygiène,l'education,ies voyages,
la vie en ville et à la campagne, les
ap lications de l'h.speranto au corn•
merce, à l'industrie. etc.

— A Francfort MM. Riihsamcn et
Boulct,propriétairesd'un institut d'in-
struction pour étrangers, ouvriront
un institut Esperanto pour l'enseigne -
luennt,la traduction., etc.

FRANCE. --- La société internati-
onale espérantiste a édité en une bro-
chure francaiseet esperanto le plai-
doyer pour Ferrer,prononcé devant le
conseil de guerre de Barcelone par
le capitaine FranciscoGalceran Ferrer.
defenseur du directeur dc- l'Ecolc Mo-
derne.

—.A Paris; au siège central" de la
société théosophique, Madame Diou-
Trouillon donne un cours public et
gratuit d'esperanto.

Sous le titre « Une épreuve cspé  .

rantiste » le journal « le Matin in-
spiré par M. E. -\rchdcacon,a public
un article en Esperanto, montrant. la
facilité de la langue auxiliaire.

— Nous avons reçu de Lyon la nou-
velle du mari age deMi" Jeanne Helene
Zabilon d'I-ter, la propagandiste bien
connue, avec M. C.V. Railfaing N'os
cordiales felicitations.

— Le congrès des patrons coitieurs,
réuni à Grenoble, a omis 1111 vutti en
faveur de l'Esperanto et de son int ru-
duction dans les syndicats.

HONGRIE. — Le mouvement es-
pérantiste hongrois progresse trés
bien. Le secrétaire de l'unir.: espé-
rantiste reçoit tous les jours de ;o e 40
lettres. On a déjà dû lui adj, Maire un
deuxième secrétai re.Le pays tr'u  t entier
participe au mouvement espérant istee
qui est efficacement aidé par la presse.
Dans la capitale se donnent quatre
cours et h Temesvar trois. 1: 'n congrès
national sera tenu l'année prochaine.

CROATIE. Le 18 novembre
dernier, les étudiants universitaires
croates ont fondé à Zagreb la Société
esperantiste des étudiants croates.

ROUMANIE. — Sur les instances
de la R»man ► E.+jzerantista .l socio la
direction generalc des télégraphes en
Roumanie vient de faire. savoir à tous
les bureaux du royaume que doréna-
vant on devra accepter les telegram-
nies rédigés en Esperanto tant pour le
service extérieur. que peur les cela-
t.ions intérieures.



— De volgende -nieuwe: groepen zijn
gesticht : La lislonto, verceniging der
leerlingen van middelbare scholen ;
L-'spero kai progreso, vereeniging voor
handelsbedienden. Nieuwe lecr,angen
wei den ingericht te Bukarest door Du
G. Robin, advokaat 'l'eodorescu en
Dr Eugeniu ; een leergang voor
Bulgaren te Bucharest wonende zal
welhaast gegeven worden door den
heer I I ristoskoff.

VEREENIGD KONINKRIJK.
-- October laatst stierf ten ge-
volge cener heelkundige behandeling
de Generaal -Majoor. (,. Cox, onder-
voorzitter der Britsche esperanto-
vereeniging. Zijne spraakleer met. uit-
leggingen over Esperanto is een
uiterst merkwaardig werk. Hij maakte
verschillende vertalingen van oostet-
sche vertellingen. Zijn dood is een
groot verlies voor het Esperanto.

— In den loop der maand October
greep te Edimburg een esperantisclt
huwelijk plaats. Me'uffer J. S. Munzo,
der groep van Ediinburg. en NE r L. B.
Lüders van Philadelphia, die hunne
verloving gevierd hadden na de Dres-
dener congresleesten, hebben zich
v•►or het leven verbonden. Onze op-
rechte gelukwenschen.

— I)e Londener Club heefl ge-
durende de maand October liet bezoek
ontvangen der volgende sainideanoj :
de hh. Voglet van Hamburg, H. Van
Ette.n van Parijs, G I. Clarke van
Cape "l'own e n Graham van Porto-
Eico.

— Vuc►rdrachten werden gehou-
den te Shoreditch, Coventrv, kigbv,
St _llbans, Torguay, Wakefield,  Win-
de rm ere en G lasgow.Leergangen we r-
den ingericht te l-lcbden, .lccrington
en St Albaans.

— Te Manchester heeft het 20 En-
gelsch vegetarisch congres plaats

hack. t ïoo personen namen er aan
deel ; afgevaardigden van België. Es-
perantujo, Finland, Duitschland,Ilol-
land, Sranje, Zweden en Vereenigde
Staten \varen erop aanwezig.

ZWIT&ERL %ND. -De algemeens
vergadering der Zwitscrsche esperan-
tisten , te Lausanne gehouden op 9"
October en volgende dagen,heeft veel
bijral gehad. Een merkwaardige voor-
dracht van clsn kir Privat, een drama-
tisch feest,een banket en een algemee -•

ne vergadering waren de bijzonderste
gebeurtenissen van dit belangrijk na-
tionaal songes.

— Te Geneve geeft de vereeniging
der christcue jongelingen wekelijks
tweemaal eengin Esperanto-leergang.

— Te Bazel heeft professor Chris-
taller vanSt.utgart,voor een uitgelezen
publiek eene voordracht over Espe-
ranto gehouden.

— Te Zurich is sedert einde Sep-
t cinber eelt nieuwe leergang begonnen.

— Les nouveaux groupes suivants
ont été fondés : !.a Estonie, société de:
étudiants ales écoles moyennes :
E.pe,-o kai fregri'so, société pour em-
ployés de commerce. De nouveaux
cours ont été institués ;c Bucarest rai
par le D' G. Robin,par l'avocat Teodu--
rescu, par le D r Eugeniu • un cours
pour Bulgares habitant Bucharest sera
bientôt donné par M. liristoskotl.

ROYAUME UNI.— Le octobre
dernier »tuait des suites d'une opéra-
tion chirurgicale le major-général G.
Cox, vice - président de l'association
espérantiste britannique•-Sagrammaire
et commentaires sur l'Esperant t est
un ouvrage tout à fait cemarquable.Un
lui doit plusieurs traductions de con-
tes orientaux. Sa ln(rrt est une grande
perte pour l'espérantistnc..

-- Dans le courant du mois d'octo-
bre eut lieu à Edimbour'g un mariage
espérantiste. Milo J. S. ..lunzo, du
g- oupc d'Edimbourg, et M. L.!3. Lü-
ders de Philadelphie, qui s'étaient
fiancés pendant les tètes postcongres-
sistes de Dresde, se st uit unis pour la
vie. Nos sincères souhaits de bonheur'.

— Le club de Londres a reçu pen-
dant le mois d'octobre la visite des
sautideanoj suivants : M. Vegler
de EIaml)otlr;, \l. 11. Van Etten, de'
Paris, M. G. F. Clarke,de Cape Town
et M. G rahain,de Porto-Rico.

— Des conférences ont été données
à Shoreditch, Coventrv,Rigbv St Al-
bans, Torquav, \Vakc;lield . '*inder-
mere et Glasgow. llcs cours ont été
institués à Hehden, Accrington et St
Albans.

A— .'  Manchester a eu lieu le con--
grès des végétariens anglais : 1500
personnes v prirent part: des délégués
de I3elgique, Esperantujo, Finlande,
Allemagne, l-Iollandc,Espagne, Suède
et Etats-Lnis;v assistèrent.

SUISSE. — La réunion générale
des espérantistes suisses, tenue l.att-
sanne, le 9 octobre et jours suivants,  a
ru beaucoup de succès. t'ne remar-
quable conférence de M. Privat, tr ie
fête dramatique, un banquet et une
assemblée générale furent les prin--
eipaux évènements de ce mémorable
congrès national.

-- .1 Genève l'union chrétienne
des jeunesgens donne deux fois par se-
maine un cours d'Esperanto

—A hzle,le professeurChristallcrde.
Stuttgart a donné devant. un auditoire

select une conférence sur l'Esperanto.
— A Zurich a commencé  depuis fin

septembre un nouveau saurs.
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Belga Esperantisto nur recenzas la verkojn sendi tain al gi en du

ekzempleroj (Adreso : Arendstraat, 25, Antwerpen).

I. Kolekto de « le Monde espérantiste », ;, rue Sophie
Germain, Paris.

NAI)INA .11oLOVRA - 1- . — Teorio Pri	 cic kOnO,
( 20 X 13) 32 pages. — Prezo : I+ r. 0.30 := Sm. 0.2.

iI. Eldonoj de la internacia esperantista societo
« Libera Penso », Imprimerie I3alandra & Rover , Chalon-sur-
Saone.

FRANCESCO GAI.CIa1AN  FEi: t: ER.—La Ple'do /'or I"errer(Le
/,laidoyer /►our Ferrer) (20 x 13) 16 paĝoj. Prezo : Fr. 0,13.

I:a proceso (le Francesco Ferrer ege ekscitis la publikan
opinion tiom la lasta tempo .

Je tiu okazo, la vigla pledado (le lia defendanto kaj sam-
l1t►111u1o, kapitano Gticeran Ferrer, estas Illultfoje citita ; ĝi
tamen estas nekonata (le multaj personoj. Tial la societo
« Libera Pensi) » ĝin j►ublikigis, kaj por doni al ĝi grandan,
vere internacian dis'astigadon, ĝi tradukigis ĝin esperante.

Mi havas antai) nti 1a tekston francan-esperantan ; la lasta
pnevris L n ti liijon plie, ke Esperanto perfekte tafigas por éiu
Iakt't (le I't homa aktiveco, ,u)kaii pur leĝosciencaj aferoj.

i,a tra(lukaĵt) estas tre flua.
Pri kelka; '';perttntaj esprimoj uzataj de la tra(lukinto

n►i tamen 	l	 i:►ltt rezervojn.
I i tr 1.1 tradukaj( estas okazi,dajo ;

iv .t'ON-('oiffeu,' ( li estas 22jara)
. i'+!t dossier proceso ekzistas la vorto

.. ial l)( une tirita por ordre (d'idées), ordre
^ por b ,1,'• ) 	por ferg,lisilion-rcgistrado,

('.,f►l(►, i.
(le tiu tre interesa libreto kiu ebligas la

komparon de Esperanto kun la Franca lingvo, povas esti tre
utila por la studa(lo de la Zamenhofa idiomo.

11I. Verda Standardo Serio. W. SPEAICH'l' & SoNs
Vetter Lane, London E. C.

M. INMAN. Gulliver en Lillpuilando de Yonaihan Stuif t
t nlallongigita), ilustrita (le J. R. MONsEI.L. (19)(12) 64 paĝoj.
Prozo : Stn. o.3.

La rakonto pri Gulliver, kies unua eldono aperis en 1726,
t s éiulande ŝatata kaj konata.
le-no Inman havis la latidindan ideon ĝin esperantigi kaj

publikigi en la koketa « Verda standardo serio ».
a Gulliver en Liliputlando » estas tre elegante presita kaj

kartonbindita libreto, enhavanta 8 karakterizajn ilustraĵojn.
Ciuj plezure ĝin legos, unue pro la intereso de la rakonto kaj
due pro la klareco kaj la simpleco de la esperanta teksto.

IV. Esperanto Verlag ívtÖller & Borel, Lindenstrasse,
18 19 Berlin.

Prof. I)-ro SIEGFRIED LE•JERER. -- Es,berantisla Pon-
kalendaro/►or 1910,(16 x Io) 232 paĝoj. Prezo : M. o,8o 	 Sm. 0 4.

Tiu ĉi de la esperantistaro tre ŝatata libro ĵus aperis por
la nova jaro. La tria eldono estas redaktita de S-ro Prof. D-ro
Lederer-Prag. jam bone konata de la germanaj esperantistoj.
Zorgeme li plenumis sian redakcian taskon, celante al tio, ke
la Poŝkalendaro fariĝu pli kaj pli necesega posedaĵo de éiu
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esperantiAu. Latt ebleco oni atentis pri la dezir(tj kaj konsiloj
cldiritaj de la amikoj de l' Poŝkalendarn kaj kredeble, ili
havos èiun motivon esti kontentaj. Enkondukitaj estas diversaj
novaj rubrikoj kun ĝenerala inte:eso kaj utilo. Kun speciala
zorgeino estas starigita la listo de la Esperantaj grupoj, societoj,
konsulejoj, agentoj, hoteloj k.t.p., per helpo de oficialaj sciigoj,
kaj ĝi estas nun kiel cbie plej fidinda. La libreto estas ornamita
de portrcto de S ro Generalo Sehert, justa rekono de la grandaj
servoj moralaj kaj materialaj, farataj al nia afero de tiu eminenta
tranca scienculo. — Oni senprokraste mendu la libron ĉar la
eldono estas limigita kaj la lastan jaron ĝi estis elĉerpita antati
ol ĉiuj mendanto) oovis ricevi sian ekzempleron.

V. Elaonejo J. L. Bruyn, Kcpplcrstraat, i o, Hago.
Es/'erun!isla morkcrlendaro1 /,or r9u .

Tiun murkalendaron nui sincere rekomendas ; tii meritas
lokon en la studojn aii la famili(amhro de (iu esperantisto.
La teksto estas tre diversspcca, ĉiam interesa. Forprenante
êiutage unu folion kaj legante ĝin atente, oni ne nur havos
agrablan distraĵon, sed oni povus lerni senpene multajn esper-
antajn vortojn . kaj esprimojn.	 .1^1A'l't s.

Recepto por la Kristnaska  Pudinjo,
•

i ,rÀ, hfio oni kutim r; )111)1 .P1.nian i en la J%.ri,c1naska Sezono .

Materialaro por - bona pudingo estas :—o. kilo da taruno, 30
gramoj (la. Kuirpulvoro L'orwick (Borwick's Baking Powder),
II2 gramoj da molaj paneroj, cluonkilo da bovsebo, unu kilo
da sekaj vinbt'roj, cluunkilo da korintoj, duonlitro da lakto,
ses oroj, 280 gramoj da sukero, 56 gramoj (la migdaloj, 0.25
kilo da kunmiksitaj konservita] fruktŝeloj, ŝelo kaj suko de
11u citronoj. Purigu kaj preparu la fruktojn, k. c. Distranêu
la bovsebon tre malgranclen, ankafi la konservitajn fruktelojn.
Kunmiksu ĉiun oron kaj kunligu per ses. ovoj kaj duonlitro
(la lakto. Metu en gras-ŝiniritan pelvon, kovru per ŝ ilure
alligita tuko, kaj starigu en bolanta akvo almetitan al vaporo
dum ok floroj. l+,l Nritisrh Lsperaniist, Decembro 1909.

LITERATURA PARTO
KRISTNASKO

DE

JACOB STINISSEN. (I)

Jacob Stinissen naski ;is dum la jaro 1847 en Peer (provinco Lim-
burgo). Li akiris en 1867 la diplomon pri kapableco en la normala iern-
ejo de I.icro (Lier, Lierre), funkciadis intersekve kiel instruisto kaj de
1889 f.;is 1908 kiel inspektoro de la unuagrada lernado.

L1 lokas en Antverpcno.
Stinissen estas unu el niaj plej bonaj kaj fruktodonaj flandraj atitoroj.

Lia verkaro estas tre ampleksa kaj distingitias per interesa teksto, pura
lingvo, êarma kaj korekta stilo. Li pritraktas prefere subjektojn el la hejma
kaj la lcrneja vivado, rakontojn kaj poeziaĵojn por infanoj, sed ankatl
gravajn demandojn pri pedagogio kaj edukado. Multaj el  lia) verkoj
vivis diversajndiversajn eldonojn.

Stinissen estas kavaliro de. la Leopoldordeno kaj laiircato de la Rega
belga akademio. I.i estas tre simpatia viro, kiu kalkulas tiom da amikoj
kiom da konatuloj. .\m.

(i) La iefidcon de tiu kristnaska rakonto la aritor  :uld.is al François

Coppéc, de la Franca
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Okazis antati multaj jaroj. Estis la Kristnasko, en la tempo
kiam, noktmeze, oni kantis ankoraii la meson de la naskiĝo.

Ĉe la nigrablua ĉielarkaĵo, ĉiuj steloj kaj steletoi
estis ekbruligitaj ; feste ili alrigardis kaj signodonis ; kaj,
tra la vitraĵetoj de la kampaj loĝejoj, la lampetoj briletis, kvazati
littut da teraj steletoj, kiuj ameine alridetis la Ĝie]1UInojn.

El la turo de la griza preĝejeto, la sonorilo, per sia afabla
voĉo, estis vokinta la « bonevolcmajn » homojn al la humila
prega domo.

Solcncco kaj hejma i;armo estis - samtempe en la malgranda
sanktejo. La plej riĉa ornamaĵo de la altaro brilegis en la dolĉa
Iunto de nekalkuleblaj kand•'ioj, liiuj gaje treinbrilis ĉirkaŭ la
ora hostitnontrilo ; el la arĝenta aromigilo elflugis bonodoraj
ilubetoj. Kaj duin la orgensonoj kunfluis en la tu;antan « Adeste
ficleles », la infanoj, genutleksantaj sur la malmolaj bankoj, sub
la gardo de la vilaĝa instruisto, pensis al la dolĉa Infaneto en
ĝia mizera nianĝujeto.

Sed ili pensis ankatl pri sia ligna ueto, kiun ili pretigus
ĉe la fajrejo, kaj pri la belajoj kaj bongustaĵoj, kiujn la dia
Infano al ili certe alportus : sukerajuj, marcepano, kaj di-
versspecaj luciiloj , ĉiu ]ail sia gusto. Tiel deziris kaj esperis
la plejmttltaj infanoj, kaj sciis samtempe kiel estus bonguste
de la festtablo, kiel agrable ĉirkati la malgranda pinarbo kun
lumetoj kaj olaĵoj, kun oranĝoj kaj multaj strangaj lucliletoj,
inter dian `-ajiga verdajn.

La malgranda Jakobo, Kodjo kutime, estis perclinta siajn
pat p ati kaj patrinon, kaj loĝis lian ĉe sia onklino L'rsulino,
maljuna 1raf111I10 , kun havis multe da mono, sed kapablis
duigi diuli fIoncron. Pro spertado, Koĉjo ja sciis ke denove
li enlitiĝos kun malsata ventreto ; sed la tutan jaron li estis
saĝa, saĝa kaj laborelna, liejme kaj lerneje ; kaj ilun li tarnen
kuraĝis es peri, ke li povos pretigi sian ŝileton, sub la kameno,
por ke la Infaneto ankaü lm ne forgesu.

La meso estis finita ; la aroma rczinfuino estis for -

tluginta, la lastaj orgensonoj inortiĝis sub la alta preĝejarkaĵo;
kaj la plejninitaj homoj kiuj forlasis Ia preĝdomon, pensis
dezirlllene pri la festeno, kiu hejine ilin atendis : ĉi tie, kol-
hasbulkoj kaj vafloj kun bonodora kafo ; alie, de pliriĉuloj,
la grasa, trufita anscro, kun aliaj bongustajoj.

Du post du, en vicoj, sekvante la instruiston, ankatl la
lernejaj infanoj cliris. Cc la portaio, sur ŝtona banko superita
de ogiva nido, knabeto sidis dormante. Estis ĉarma infano,
vestita per blanklana robo, kaj tute nudpieda, malgrati la
glacia noktacro. Tamen ne povis esti altnozuleto, ĉar lia
ve staĵo estis tutnova kaj tiel ekzemple senmakula ; kaj tere,
apud li, oni rimarkis, kunligitajn en tuko, rektangulilon,
cirkelun, segilon, ĉizilon kaj martelon, kaj alian ilaron de
lernanto lignaĵisto. Lia vizaĝo, dolĉe lumigita per la stelbrilo,
montris esprimon de ĉiela boneco kaj doldeco ; kaj liaj longaj,
bele bukhtaj, orblondaj harlyakloj formis kiel glorkronon
dirkati lia anĝela kapeto. Sed liaj piedetoj, liaj malgrandaj,
rondaj, kvazaŭveluraj piedetoj, estis violkoloraj kaj bluaj pro
inalvaruto.

La infanoj, kiuj preskatt ĉiuj estis varnle kovritaj kaj
piedvcstitaj en tiu akra sezono, indiferentege preterpasis la
dormantan infaneton. Kelkaj el ili, filoj de la pleihavantai
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vilaĝanoj, rigardis tiun vagisteton kun la tuta malestimo
kiun kapablan senti riĉulo por malriĉulo.

Nur la malgranda Jakobo, kiu u u u el la lastaj forlasis
la prekejon, haltikis , profunde kortuŝata, apud la malgrandulo,
kiu tiel kvieta ĉi tie ekdorrnis. « Kiel malfeliĉe », diris al si
la orfo : « tiu mizertilo sidas tie ĉe nudpieda, kaj la vetero
estas tiel malvarmega. Eê ne lignan §neton li povos meti apud
sin, por ke la dia Infano en kin ion alportu kiu dolĉigus lian
mizeron ! » -- Kaj Koĉjo obeis la voĉon de sia amplena koreto.
Li demetis la ŝueton de sia dekstra piedo, metis ĝin flanken
de la dormanta infano ; kaj kiel unukrurulo, nun per unu kruro,
poste per la alia, kiel eble plej bone li rapidis hejmen.

« Jen estas la sentaügulo ! » tiel lin akceptis la senkora
onklino ; « kaj kio fariĝis via ŝueto, malfeliêa bubo ? » Koĉjo
ne kapablis mensogi ; kaj kvankam li tremis pro malvarmo kaj
malsato, sed ankorail pli pro timego, li balbutante rakontis
la tutan okazintaĵon. Sed la maljuna, avara virino ekridis per
infera ridego : « Nu nu ! » Si dentgrincis ; « tiu sinjoro fordonas
siajn ŝuojn al la almozuloj ; tio estas novaĵo. Nu, sentaügulo,
la ŝueton kun kiu vi revenis hejmen, mi metos kin apud la
fajrejon, kaj mi ccrtigas al .vi, ne tiun ĉi nokton ki estos
plenigita je io, kio, je via vekiko, vin ne dolĉe karesos. Plie
la tutan rnŭrgatLan tagon, vi nur ricevos, panon kaj akvon.
Tio lernos al vi cedi vian piedvestaaon al iu ajn almozulo. »
— Kaj la malbona virino donis al Koĉjo paron (la survangoj,
kiel noktkison, kaj sendis lin al la tegmentĉambreto kie staris
lia mizera lit. to. Malespere ploregante, la knabeto en la sen-
lumeco pene supreniris,  ' kaj baldaii ekdormis sur la kuseno,
malsekigita pro liaj larmoj.

Kiam, matene, la maljunitlino veki ;is, pro la malvarmo
kaj pro la seka tusado, kin Sin ofte incitetis, ŝi trovis êirkaü
la fajrejo ho inirindajo el la mirindaĵoj ! -- diversajn bril-
antajn kaj sonorantajn ludilojn, skatoletoin plenajn je lrandaĵo,
kaj ciuspecajn inultekosta n objektojn. Kaj ankati la dekstra
ŝuetŬ, kiun Koĉjo estis doninta al la malgranda vagisto, nun
trovikis denove flanke de la maldekstra, kiun la ruzulino tie
pretikis, kaj en kiun ŝi intencis meti la promesitan vergeton.

Kaj dum la inalgranda Jakobo, pro la mirkrioj de sia
onklino, alkuris, kaj per tuta sia infana simplcco miregis pro
la belegaj donacoj kiujn alportis la dia Infaneto, la vilaka
paro .estoo eniris, kun mirplenaj okuloj, profunde kortuŝata,
anime impresata. Super la ŝtona benko apud la prekeja
pordego, ĉe la sama loko, kie, la pasintan nokton, la inkino
kun blanka robo, kaj nudaj piedetoj, spite la morda maivarni-
ec:o, ripozigis sian kapeton, la pastro estis ekvidinta rondon
brilcgantan, rondon el pura oro, kiu, en la malnova, mal-
mola ŝtono, estis artoplenc lnkrustita.

Kaj ĉiuj respekte sin krucsignis ili komprenis nun ke la
aminda, dornninta infano, kun la lignaĵistilaro apud si, estis
Jesuo el Nazareto persone, kiu , unu momenton, aperiĝis, kiel
li estis, antaïi multe da jarcentoj, kiam en la dometo de siaj
gep itroj, li staris ĉe - la rabotstablo. Kaj ĉiuj profunde klinikis
antan - tin miraklo, kiun la Ĉ;iélo bonvolis elfari, por rekompenci
la konfidon kaj la koran amon de infano.

MARIA POSENAER
esperantigis.
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