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DI VRRSAJ FORMOJ

Grava A vizo. La esperantist(in)oj partoprenintaj en
la I3ruĝa kongreso, kies nomo ne figuras en la Provizora
Nomaro, estas petataj sendi senprokraste al la direktoro de
« Belga Esperantisto » sian plenan adreson.

-La generala kunveno de la Nederlandaj esperantistoj okazos en
Hago (den Maag, la Haye), je dimanéo la i a de julio.

1.a invita cirkulero alvenis tro malfrue por esti enpresata en la nunan
numeron ; por gin ricevi oni skribu al S-ro L. Wijasehenk, aa Sekre-
tario de la Haga Grupo, Kettingstraat, 33, den Ilaag.

1)eko da nederlanclaj gesamideanoj taris al ni la honoron eeesti nian
nacian kongreson en Brugo ; ni esperas ke niaj belgaj amikoj, reciproke,
inultnomhraj aligos tiun de niaj Nordaj najbaroj.

- Ekskurso tra la kasteloj de Centra Francujo. Sub la aŭspicioj
de U. E. A. estos organizata de la 22a — 26a de aŭgusto esperantista
vojago al la kasteloj de la Loire (Parizo,Orléans, kasteloj de Chanmbord,
Blois, Chaumont, Amboise, l'ours, kastelo de Chenonceaux, Versailles.

Prezo (de Parizo) : proksimume Sin. 72. — ; iuj kostoj enkalkulitaj.
Oni' bonvolu enskribigi sin antaŭ la 3oa de Junio. Adreso : Al la Prezidanto
de la Esperantista grupo, 24, rue Chambourdin, Blois (France).

- 5a gertnaua esperantista kongreso. l'or Ciuspecaj informoj
oni skribu al la Sekretario de la kongresa komitato : Reisingerstr. 31,
Augsburg (liavern).

- La persono kiu subskribas <. Htrao'rrwsro » estas petata konigi sin
. l la direktoro de . Belga Esperantisto ».

- Al la instt•uistoj. S-ro N. Mciesgaard, instruisto, Kóge (Danmark),
^.^r inta vojagon al Parizo por ĉeesti la kongresojn pri lerneji higieno kaj
ilea nado (z-ĵ aŭg.), .tre deziras (antaŭ aŭ post tiuj datoj) pasigi 2-3 tagojn
Cc belga kolego kaj samideano. Kolego, kiu eble volas akcepti lin, bonvolu
baltla(1 tkrihi kelkajn vostojn al li.

- Verda Stelo, Antverpeno. C,iujara generala kunveno, .la 22an
de junio, je la 8 1j2a, en la kafejo a Zomerhof», 32 Dageraadplaats
(Place de l'Aurore). Tagordo : t. Raporto pri la la lasta kunveno. —
2. Elekto de la komisarioj. — 3. Propagandai rimedoj. — 4. Novaj kursoj. --
5. Diversaj informoj.

Oni ne sendos specialan kunvokilon. La jena avino anstataŭas gin.
LA PREZIDANTO,

FRANS SCHOOFS.
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la dua esperauttsla kongreso
Por .ĉiam memorindaj en Ia belga esperantista ntovado estos

la datoj de la 1.a kaj de la i6a de majo i e io.
Pli ol 35o belgaj, francaj, holandaj, germanaj kaj anglaj

samideanoj partopronis en la Bruga kongreso, kiu plej brila
sukcesis kaj atestis pri la vivforto de Esperanto en nia lando.

Granda estis la signifo de tiu kongreso.
..La provinea kaj la urba estraro plej simpatie gin apogis,

— la jurnaloj de ĉiuj politikaj opinioj plej favore raportis pri ki, —
la loantaro de Brugo salutis la kongresanojn per bonvenaj
devizoj kaj flagornamante siajn domojn, — diuloke feste brilis  la
verda stelo.

La oficiala akcepto en la urbestrarejo kaj la kongresa kunsido
en la belega salono de la provinca Botelo alprenis tiun indecon
kaj gravecon, kiuj decas al niaj altcelaj laboroj. Plej sukcesinta
kaj gaja estis la festeno, kie kunsidis inultego (la entuziasmaj
gesamideanoj. Ankaŭ la ĝoja intima festo kaj la agrablaj ekskursoj
tra la pentrinda urbo Brugo kaj al la Haro, duin kiuj oni plej
afable, plej koro interkonatiĝis kaj inter fratiĝis, lasos al la
darmitaj partoprenintoj ne forgeseblan, plej dolĉan remenioron.

For estas la tempo kiam duin niaj kunvenoj oni perdis
multekostan tempon por altrudi I imerajn teoriojn pri plibon-
igo (?) de nia lingvo, ne atentante ĝiajn tiel ofte pruvitajn
ecojn, taŭgajn por ĉiuj fakoj de la homa aktiveco 1

Revekiginta estas la sana spirito de niaj samlandanoj I
Konstrui estas ilia celo, ne detrui !
Ili no klamas, ili laboras 1
Ilia organo ne plenigas siajn kolonojn per vanaj protektoj

kaj tedaj diskutajoj, neindaj nlokaĵoj aŭ senspritaj aludoj ;
konigi, 5atigi kaj disvastigi Espéranton estos kaj restos kia
sola programo, forĵetante ĉiajn akrajn personajn demandojn,
kiuj, neniam ion solvante, nur unu montras : la mankon de
efikaj argumentoj.

LA AKCEPTO
Je la ga matene granda amaso da samideanoj kunvenis en

la hotelo « ! )ra korno » (Gouden hoorn, Cornet d'or), placo
Sititon Stevin.

-. La Bruga logantaro rigardis interesplene la densajn grupojn
da' 'verdstelitaj fremduloj, kaj miris pro la belsona lingvo, kiun
multaj el ili aŭdis la unuan fojon.

• En longaj vicoj la esperantistoj abris la Urban Estrarejon,
kie en la artplena gotika salonego ilin atendis S ro J. Schranime,
Skabeno de Belaj Artoj kaj de la Publika Instruado, kun
delegitaro de la Urba konsilantaro.

— t 87 --

Post kiam S-ro Witteryck, prezidanto de« la Bruga grupô
kaj de la organiza komitato, estis prezentinta la hongres-
kinojn, S-ro Schramme, elparolis Esperante la jenan paroladon :

« Altestinlataj Gesinjoroj,

» Je l'nomo de la urbestraro, mi havas la honoron diri al
vi tutkoran bonvcnon en la antil.va urbo Bruo.

» .11Ii estas feliĉa saluti vin en Esperanto, la mirinda lingvo
per kiu la popoloj el ĉiuj mondpartoj interrilatas kiel gefratoj
el .1t sama familio.

» Estis por mi granda bruo konati ;i kun la Zamenhofa
lingvo, kiun- mi konsideras kiel altvaloran boron por la homaro.
Mi deziras al ki baldaŭan triumfon kaj pli estas fiera batali
kun vi, en viaj vicoj, por gin sukcesigi.

» Altestiiiiata.j samideanoj, mi esperas ke la aa belga esper-
antista kongreso estu sukcesplena, kaj ke via restado en nia
gastema urbo estu plej agrabla.

r) Vivu Esperanto 1 »
Ne eble estas imagi la potencan efekton, naskitan de  la

bonvena saluto de la altestiinata S-ru Skabeno, la unua aŭto -
ritatulo, kiu oficiale uzis nian karan lingvon en Belgujo. Laiitaj
aplaŭdoj ankoraŭ resonis, kiam la honorinda Skabeno daŭrigis
— franclingve •— sian paroladon, en kiu li speciale insistis sur
la interna ideo de Esperanto, la kenerala interfratiĝo de la
homaro.

S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto, estis la inter -

pretanto de la Belga Ligo Esperantista por danki S-ron
Schramme. Jen lia parolado :

« Altestitnata Sinjoro Skabeno,

» Estas por lui plej honora, plej agrabla tasko, esprimi
al vi, je l'nomo (le la B. I.. L., mian plej sinceran dankon pro
la tutkora akcepto, kiun rezervis al ni la Brua  urbestraro.

» Nia Bojo estas (les pli granda, Sinjoro Skabeno, ĉar la
bonvena parolado adresita al ni, estas esprimita en nia kara
Esperanto, de viro, kiun ni estas fieraj posedi en niaj vicoj,
kaj kiun ni aklamas, ne nur kiel la respektegindan kaj altvaloran
ivagistraton, sed ankaŭ kiel plej afablan, plej simpatian sami
dankon. (hairlaj aj.^laruioj ).

» En via gastema urbo, S-ro Skabeno, ni sentas nin tute
li jme. Ekzistas ĉi tic aro da kapablaj esperantistoj, fervoraj
pt,■paganclistoj de la Zamenhofa lingvo. Brugo estas kva. aŭ
l.i lulilejo de Esperanto en Belgujo. Efektive, jam duin la jaro
tiooi estas starigita en tiu ĉi urbo esperantista grupo, la unua
en la lando ; ia defa fondinto estas mia bona amiko kaj
malnova kunbatalanto S-ro Witteryck, la energia kaj entuziasnia
p,.uino, kiu havis la afablecon nin prezenti al vi. (Krioj
Vit'«i I t'illeryck !)
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» 11i finas, Altcstimata S-ro Skabeno, ree esprimante al
vi mian plej sinceran dankon, kune kun iniaj tutkoraj .boncle-
ziroj por la prosperado do via urbo, ne plu la dormanta, la
senviva Brugo, sed la pentrinda, la poezia, la ĉarrua *Bru'o,
—la Bruo kisi estas reprerrinta en la patrujo sian iaruan brilon,
sian iamarl gloron, — la Brugo, unuvorte, kiu renaskiĝis kaj
mine revivas, bela kaj forta.

» Vivu Bruĝo! Vivulaesperantista SkaUeno,S•ro Sehramme!»
(Longaj aflaildoj.)

S • ro Carlo Dourle t, prezidanto de la Para Grupo Es per-
antista, esprimas la dankon de la eksterlandaj kongresanoj en
tre elokventa parolado, kies teksto sekvas :

« Sinjoro Skabeno,

» Je la nomo de la multnombraj eksterlandaj san_rideanoj,
kiuj partoprcnas tiun belan kongreson, ni venas alporti la
koran kaj darikplenan saluton de la nebelgaj Esperantistoj al
la urbo Bingo, al ĝia progresema urbestraro, al vi, Sinjoro
Skabeno, kiu ĝojigis niajn korojn, I)aTolantc nian lingvon.

» Ne mi, sed Generale Sebert devus havi la plezuron
plenumi tiun honoran kaj agrablan devon : sed nia eminenta
kaj de ĉiuj estimegata ĉefo, pro rnalfortil o kaj raŭkiĝo de
sia voĉo. komisiis min anstataŭa lin.

» Senkulpigu do min, S-ro Skabeno, ke nur simpla leŭt-
nanto parolas, kiam doestas generale.

» Jam antaŭ kelkaj monatoj mi havis la grandan ĝojon
restadi en via bela urbo, paroladi pri nia lingvo, kaj ankati
konstati la afablan  -fervoron de la Brua urbestraro al Esperanto.
Hodiaü vi bonvolas doni al ni novan kaj signifan pruvon de
via interoso por nia grava. entrepreno. Cetere tio ne mirigas nin.

» Brugo vekiĝanta, revivigita, celante retrovi sian antikvan
pi•osperecon kaj fanion, ne povis ignori la dcfinitivan solvon
de tiu problemo tiel grava por la internacia vivo.

» Via bela industriema lando, kiel ankati la najbara amika
1-Iolando, neŭtraj rendevrrejoj de la eŭropaj gentoj, devas
nepre farigi interesaj fokusoj por propagandado de internaciaj
ideoj kaj internacia lingvo.

» Belgujo, centro rie tiu tripinta stelo, kies branĉoj estas
Britujo, Germanujo kaj l'rancujo, Belgujo, natura ligilo inter
tiuj tri defaj nacioj, trapasejo de ĉiuj eŭropaj migradoj, ne
povas rezigni la grandan rulon al tii difinita en la internacia
organizado.

» Iaj vi tion komprenis, kaj vi fervore nin helpas, kaj
pro tio al vi ni esprimas la plej koran esprimon de nia simpatia
dankemeco, kaj pro tio ni kune krias : Vivu la urbo Bruko
Vivu la Belga lando ! » (Entuziasmaj cr/larcc^oj).

Intertempe la Sampanvino ŝatimis en la pokaloj kaj oni
trinkis je la Brua urbestraro kaj la sukceso de la kongreso.

Poste S-ro Schramme kondukis la kongresanojn tra la
belegaj salonoj de la Urbhotelo, kaj klarigis  al ili ,%iajn muit.-
nombrajn kaj rimarkindajn artajojn.

Dc, is, ke en la antikva flandra civito Bruko, kie gis nun
la salutoj estis inser ĉanĝitaj Esperante kaj Trance, oni ankaït
aûdigu la gepatran idiomon cle la loĝantaro.

Post la vizito de la urbhotelo S-ro Witteryc,,` alparolis
flandralingve S-ron Ghvoot, urban konsilanton, kin atendis la
kongresanojn en la skabenejo :

« Achtbare Heer Ghvoot,

» Esperanto, waarvoor wij ijveren, is eigenlijk slechts voor
ons eeae hulptaal, en hoewel wij volgaarne het Fransch als
eene onzer beide nationale spraken aanzien, houd ik er aan
dat hier ook eenige woorden van dank uitgesproken worden
in het Vlaamseli, de moedertaal van de groote meerderheid
der Belg en, overtuigd dat ik hierin de goedkeuring zal weg-
dragen, niet alleen van cle Vlamingen, maar ook van de
vertegenwoordigers d_r vreemde natiën,die ons congres bijwonen.

» Wij drukken dus onze vurige erkentenis uit aan U,
Achtbare Heer Ghvoot, die ons de eer aandoet ons hier nog-
maals te ontvangen, en hernieuwen die aan den heer Schepene
Schrarrrme, die ons verwelkomd heeft in Esperanto, alsook
aan al de stedevoogden van het aloude Brugge, wiens ge
nleentebestuur zijn openlijke bescherming heeft gegeven aan
Glit congres, dat bij allen de aangenaamste herinnering zal
nalaten.

» Leve Brugge ! » (Levendige toejuichingen).

S-ro Ghyoot respondis :
« Da Ines en Heerui,

» Ik ben gelukkig, op mijne beurt, u te mogen verwel-
komen in het oude, gastvrije, Vlaamsche Brugge.

» Hoogst aangenaam is het mij, daar mij de gelegenheid
gegeven werd hier benevens Esperanto en Fransch, ŭok het
Vlaamsche woord te mogen hooren, en zulks in deze prach-
tige zaal, waar alles herinnert aan Vlaamschen heldenmoed en  .

Vlaamsche burgerdeugd.
» Ik weet het, uw schoone wereldtaal Esperanto heeft

slechts ten doel de verbroedering onder alle volkeren te ver-
gemakkelijken en geenszins de eene of andere taal te  ver-
dringen. Daarom juich ik uwe pogingen toe en wensch ik
allen bijval aan uw congres.

» Wij, ouderen van dagen, weten, wat al tijd, moeite en
geld de studie sier vreemde talen ons gekost heeft. Hoe

rrr.rk kclijk zou het niet geweest zijn, indien wij in onze
irugd Esperanto gekend hadden ! Weest verzekerd, Dames en
!Wren, slat in dat geval de zaak heel wat verder vooruit
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Estraro de la Belga Ligo Esperantista (15 Majo 1910).

ScirrxM ,

kasisto,
I 	 ro Ri e:nAuuiorr, ic-prezidanto,

VAN iuux I3IEST AXDKr.110N,
prczidanto,

L. C:rrA,,r,
sekretario.

A.  . \Vtx°rERYC t, ric-prezidanto.

La prezidanto invitas por sidiĝi ĉe la estraro S-ron Generalon
Sebert (Francujo),F-non N. Boon (Nederlando) S-non Adv. Taylor
(Britujo), S-ron Ebner (Germanujo) kaj S-rojn Prof. Swagers
(Antverpeno), D-ron W. Van der Biest (id.), S-ron Adv. de
Poortere (Bruĝo), kaj S-ron Komandanton Duverdyn (id.).

S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto, malfermas la
kunsidon per la jena' parolado :

Altestimataj gesinjoroj,

Estas por mi plej agrable, plej honore, esprimi al vi mian
tutkoran samideanan saluton kaj bonvenigi vin en Bruko, la
sidejo de la 2a belga esperantista kongreso.

Al tiu saluto, al tiu bonvenesprimo, mi aldonas mian plej
sinceran dankon. Dankon al. Lia Moŝto, S-ro Barono Ruzette,
provincestro, al kiu ni ŝuldas la uzadon de tiu ĉi bela kun-
venejo, -- dankon al la Brua urbestraro, kiu tiel simpatie
akceptis nin en la antikva kaj belega Urbdomo, — dankon al
la loka komitato, kiu tiel latidindc organizis la nunan kon-
greson, — dankon al la eksterlandaj eisperantistoj, kun kiuj ni
hiuli,iii interŝanĝas la manprenon do samideana frateco, —
d.iI►k(m al vi, miaj belgaj geamikoj, kiuj per via multnombra
i .•e ,cto, atestas pri la graveco de Esperanto en nia patrujo.

En sia nuntempa fazo, Esperanto jam pruvis al multaj el
siaj ,uleptoj sian praktikan utilecon, - plifaciligante iliajn rilatojn
kuri ;tlilingvanoj pri komerco, industrio, turismo. Al multaj
nia L. r.i lingvo plilarĝigis la sciencan kaj literaturan horizonton.
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zou gegaan lijn ; ik zeg neer : dat wij reeds den i'ollccligen triomf
van het Esperanto zouden beleven

» Ik eindig, Dames en flecren, met de heide voorzitters,
Mi. Van der Biest en «'ittervck te danken over den lof dien
zij aan het Erugsch getneentehestul.ir toegewaaid hebben, en
ik zal volgaarne iltime goede geziiiniugen aan mijne collega'
overmaken

r Nogmaals, Dames en 1-Zeeren, welkont in Brugge, en,ti ,
leve Esperanto ! ( Lapr e rt'!I rr, ,_, kratieichin en ).

S-ro Van der Biest-Andelhof, hrcridanto, aldonis  :

« Achtbare Heer !
Ik verheug mij van ganscher harte met u, hier onze

schoone moedertaal Le mogen gebruiken en hier - met u te
kopie bevestigen, dat Esperanto de goede genius, de schuts-
geest is der nationale spraken.

» Wanneer de taal van Zamenhof eens  de beslissende zege
zal bereikt hebben naar welke wij streven en waarvoor wil
onze beste krachten veil hebben, %lallen wij niet meer •ver-
plicht wezen onze eigene taal te verwaarloozen voor de lastige
en langdurige studie van • het I+ransch, Engelsch, Duitsch en
andere spraken, die door den steeds wassenden vloed der
wedcrlandsehe betrekkingen, zich sneer en meer opdringen c e l
zullen wij ons niet hart en ziel kunnen wijden aan onze moe

-

dertaal, die de uitdrukking onzer oorspronkelijkheid is en de
reinste betooging vair ons nationaal gevoel.

Zulks werd ten overvloede bewezen in celle onlangs ver-
schenen brocheur, 1,'Esperanto et les langges nationales, door
Generaal Sebert, dien wij gelukkig zijn bij dit congres te mogen
begroeten Het warme pleidooi van Generaal Sobert heeft het
vraagstuk volkomen toegelicht en hij velen den twijfel over
dit punt doen verdwijnen. 1k ben gelukkig, Weledele fleer,
hierover met u in volkomene overeenstemming van gedachten
te zijn.

» Ik eindig, Achtbare Heer Ghyoot, me. mijn herhaalden
dank ztan Brugge te betuigen, wiens gemeentebestuur  ons zoo
hartelij k ontva ngt. » (Bravo's).

LA KONGRESA KONSIDO
Lia Barono Moto, S-ro A. Ruzette van Caloen (le Basse-

ghein, provincestro rie Okcidenta Flanclro, estis tiel afabla
disponigi al la kongresanoj la grandan gotikan festhalon de
la provinca estrarejo.

Tin superbela kunvenejo baldan pleniĝis per nutltnonibra
ĉeestan taro.

Je la r la komenaiĝis la kunsido, sub la prezidanteco .de
S-ro Van der Biest-Andeihof, helpata de S-roj Witteryck kaj
Pastro A. Richardson, vicprezidantoj de la B. L. E., L. Champy,
ĝencrala sekretario kaj O. Van Schoor, kasisto.
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-Aliaj uzis Esperanton' en kongresoj. Multnombraj ankati estas
tiuj, kiujn la sciado Esperanto ĝuigis , ebligante al ali korespondi
kun fremdlandanoj pri la plej diversaj kaj interesaj tmmoj.

Krome, ekzistas certe ankorat aro da samideanoj, al kiu
la Zamenhofa lingvo ĝis nun ne montris bone difinitan flankon.
Tamen ili estas kaj restas Esperantistoj, ili sin interesas pri
Esperanto pro ĝia beleco, sia riĉeco, ĝia logikeco, -- ili paf
toprenas en nia movado ĉar ili havas la konvinkon ke ili
kunlaboras por io bona, grandioza, se ne senpere pro sia propra
profito, almenatt por tiu de la venonta generacio,  •-- ili estas
en niaj vicoj por lumigi la publikan opinion kaj kune influi
sur ĝin, en komuna sento kun la tuta samideanaro, kiun Esper-
anto albrilas kiel allcela esprimo de homamo kaj interfratiko.

Honoron, dankon al la glorinda elpensinto de nia kara
lingvo, kiun kiel interpretanto de nia kongreso mi estas feliĉa
saluti, kaj kies nomon mi proponas al vi latte kaj entuziasme
aplatidi ! (Longaj aklamoj. Krioj : Vivu Zamenhof !)

La efektivigo de la triumfo de la Zamenl'ofa lingyo estas
do la celo de niaj agadoj, la objekto de niaj klopodoj. Tiun
celon ni atingos, Altestimataj Gesinjoroj, zorgo ellernante kaj
plej ofte praktikante Esperanton, — apoganto tiujn, kiuj dis-
konigas ĝin per la parolo kaj per la plumo, — propagante
ĝin mem senhalte, — kaj antat ĉio, restante unuiĝintaj, pion-
konsente kun nia kara majstro kaj liaj ĉiamaj kunlaborantoj,
al kiuj li konfidis la taskon kontroli la eVolucion de sia niirinda
elpensitajo.

La tralegado de la kongresa tagordo estos montrinta al
vi kian grandan gravecon,

Mi esperas, ke niaj laboroj utilos nian gravan entrepreno n
kaj kun la esprimo de tiu espero, mi malfermas la kunsidon.
(Longaj aalaridoj ).

Diversaj telegramoj kaj salutaj leteroj estas sendita] al la
kongreso, i. a. el Vieno (de la unua tutaüstria Esperantotago),
Parizo, Amsterdamo, I)usseldorf, Brusolo, Namur, Beyne-Heu-
say. S-ro D.ro R. Van Melckebeke, malhelpita por ĉcesti la
kongreson, senkulpigas sin.

D-ro Zamenhof skribis la jenan leteron. :

VARSOVIO, la moan de majo, 1910.

Al la dua Belga Esperantista Kongreso mi sendas mian koran saluton,
al miaj belgaj amikoj mi deziras plej bonan sukcesŭn en ilia laborado.

Dum la lasta du jaroj, vi, lielgaj amikaj, distingigas laŭdinde per via
fervora, nelacigebla propagando. Granda estas mia fcliTu, konstatante vian
ĉ`iaman progresadon.

Post unu jaro, la Esperantistoj el la tuta mondo venos en vian landon
por la granda eiujara festo de la Esperantismo. Tiam kun fiereco vi montros
al ni, kion vi faris, kaj la sincera Bojo de la tuta popolo esperantista estos
por vi dolea rekompenco por viaj laboroj.
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\ I miaj bravaj belgaj batalantoj, kaj al la urganizontoj de la granda
kaj grava Seta Universa/a . s/eranlisla Kon res0 mi esprimas inian plej
koran kaj sinceran situpat.ion.

L. I.. ZAMEN HOF.

Senfinaj aplatidoj esplodas post la legado de la letero cle
nia kara majstro. (.)ni decidas sendi al li telegramon, kiun
oni redaktas jene :

l'li ol 330 b;;lgaj, araneaj, holand.tj, 	 rrm tnaj kaj anglaj esper-
antistoj, kunigirdaj en Bruga okaze de la dua belga kongreso, sendas al sia
kara majstro, D-ro Zamenhof, sian plej simpatian, respektplenan saluton.

S-ro L. Champy, ĝenerala sekretario, legas intersekve
la du jenajn raportojn :

A. Protokolo pri la generala kunveno de la Belga Ligo Esperantista,
okazinta en Verviers la 27an de junio 1909

La kunsido estas malferinata je la t ta, en la salonego de K L'Aide
Jluhtellc. ».

S-ro Van der Biest-Andelhof prezidas.
Preskaŭ Tiuj grupoj estas reprerentataj ; plie oni rimarkas diversajn

transajn, gern►s u tajn kaj holandajn samideanojn. Oni kalkulas proksimume 200

iestantujn.
iIalfertnante la kunsidon, la prezidanto sendas dankparólojn al la (Jib-

estraro de Vei iets pri la ĉarma akcepto farita al la i elgaj esperantistoj.
I.i ankel dankas la eksterbelgajn samideanojn pri ilia nova pruvo de simpatio
al niaj samlandanoj. La Prezidanto speciale gratulas kaj dankas S-run
l'aroite pri la luna ut,ganizado de la akcepto rezervita al la kongresanoj.

S-ro Van der Biest legas leteron ricevitan de D-ro Zamenhof, kiu
sendas sian koran saluton al la unua belga kongreso.

S-ro Champy, generala sekretario, legas la protokolon pri la  generala
kunveno de la 20a de septembro 1908. kiu estas unttvoc°e akceptata sen
diskuto. 1.i legas ankaŭ la raporton pri la esperanti.sta uun•ado on Belgujo
doni la jarperiodo 1908-09. Gi estas saute aprobata.

S••ro O. Van Schoor, kasisto de la Ligu, raportas pri la financa stato ;
lia raporto estas aprobata.

S-ro Finet, membro de la jugantaro por la akiru de la diplomo
pri profesora kapableco, raportas pri la lasta ekzamenu okazinta en Art-
verpeno la 2oan de .junio.

La Prezidanto disdonas la diplontojn al la sukcesintaj kanditatoj kaj
t ut kore gratulas ilin. Li dankas ankabt S-rojn Blanjean, Finet kaj Swagers,
kiuj akceptis la taskon jug1 la kzamenun.

S-ro Swagers raportas pri la kunkurso de monuloguj organizita de
la Ligu, kaj konigas la rezultaton. La prezidanto gratulas la gelaüreatojn
kaj esprimas la dankon de la Ligo al S -ro \Vittervck, doninto de la
prt.ntiuj por tin kunkurso.

F-no Ledène, je l'nomo de la gelaŭreatoj, dankas la komitaton de
la Ligu kaj S-ron Wittervck.

raportoj estos presataj en la oficiala organo de la Ligo.
l.at1 la tagordo oni pridiskutas la ŝangojn de kelkaj artikoloj de la

tegularo de la Ligo, kiuj ne plu akordigas kun giaj nunaj bezonoj. S-ro
Mwngers proponas alduni al la art. 2a la jenan trazon : 	 (xi (la Belga
1 	 esperantista) nur propagandas la lingvon internacian kiel Ci estas
Ij. ntitta de D-rolamenhol. kaj kies evolucion la Lingva Komitato kaj gia

■L.1.I •tusu difinus.
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Li rimarkigas ke lia propono nur celas enkonduki en la regularon la
deklaracion alprenitan de la ;encrala kunveno la pasinlan jaron.

S-ro Blanjean, prezidanto de la Grupo c Pioniro s cl Bruselo, parolas
malfavore jxi tiu prupunu. l'amen oni akceptas gin unuvoĉe krom * ro
Blanjean.

Oni akceptas ankoraû kelkajn ne; ravajn sangojn al la artikoloj 6a, 7a,
Sa kaj Ina.

Pri la art. 13a oni elektas kiel oficialan organon la revuon . Belga
Esperantisto si.

Fine nova art i.ia fiksas ke la liga jaro komencos la r5an de Novembro.
La tuta regularo estas aprobata unuvote, krom de S-ru Blanjean.

La nova regularo estos presata en la oficiala organo de la Ligo.
S-ru Richardson sciigas ke la kunveno de la delegitoj de U. E. A. ,

okazinta en .H uv, la a i an de majo, dreidis pri foncl o de propagandista societo,
kies membroj faros propagandajn paroladojn pri h:speranto, ĉie, kie la Ligo
tion jugos necesa.

Post diversaj komunikaĵoj, la kunsidantaro delegas  S-ron Van der Hiest
jxr reprezenti la Kelgan esperantistaron ĉe la Barcelona kongreso. (ri elektos
S-ron Richardson kiel duan delegiton.

Kiel komitatanojn,dcligit ojn de la };enerala kunveno,unl'vofe oni reelek tas
la ses nunajn delegitojn, kies mandato finigos la l5an de Novembre) t e o.

Oni decidas ke la :a belga kongresu okazos  en Brue doni la Pcntekustaj
festoj, la tian kaj ilian de Majo.

Post kelkaj dan t{ vortoj de la prezidanto al la kunvenantaro, la kun -
sido disigas je la i3a horo.

B. Raporto pri la esperantista movado en Beig-u jo dum la
jarperiodo 1909-1 910

G esinjoroj,

Lati la art. I2- de la regularo de la  Ligu, mi havas la honoron raporti
pri -ia agado doni la lasta jarperiulu kaj konigi al vi la staton de la csper-
antista n'ovado en nia lando.

La generala kunsido okazinta en Verviers durn la junia monato, ree
montris la vojon laŭ kiu la direktanta komitato devas okupi  sian agadon.
Tiun vojon, la sangan kiel duin la antaŭa periudo, la komitato  fidele laüiris ne
sin ekupante pri aliaj demandoj.

Je la junia monato lasta, la Ligo enhavis 20 aligintajn grupojn. Sed
novaj societoj petis sian alian, kiu estis akceptata ; tamen unu grupo,
aginlc kontra►t la principoj de la Ligo, estis eksigata de la direktanta
komitato. 1.a narnhro da aligintaj grupoj estas do hodiaŭ 26.

En la limo de siaj monrimedoj la komitato sin okupis daŭrigi en
la diversaj societoj lar vivon kaj agemecon, sed plej bedaŭrinde, tiuj rimedoj
ne ebligis al .i fari dion kiun gi deziris ; tamen, kiel oni tiuj vidos, la ara
rezultato estas bona.

Tre grava puikto estas ke la komunumaj estraroj el diversaj lokoj sin
montris pli kaj pli favoraj al nia afero, ĉu donante helprnonon, ĉu per-
Inesantc sen page la uzadon de la publikaj lernejoj. Eĉ tri skabenoj de
la publika instruado, Sro Spinhayer el Verviers, Sro Schramme cl I3rugo
kaj S-ro Cocq en Ixelles, akceptis la titolon de honora membro de la Ligo.

Pli altaj atitoritatuloj ankoraŭ apogas niajn klopodojn  ; la provinccstro
de Okcidenta Flandro, Lia Moŝtn Baron () kuzettc-van Caloen de leasseghem,
kaj la urbcstro de Meĥleno, S-ro Dessain, akceptis la saman titolon. Al
ĉiuj ni sendas la esprimon de nia danku pri la grava helpo donita al nia
movado.

Ĉar pro privataj motivoj, Sro Mourlon eksigis, la nombro da honoroj
komitatanoj estas nun t;.

Je la decembra mor.afn, la« decido de la komitato, la Ligo dissendis
al la belga gazetaro deklaracion pri la malhonesta uzado farita de kelkaj
personoj de la nomo .Esperanto.. Diversaj organoj enpresigis tian deklaracion.

Je la januara monato, la kŭmitato estis devigata publikigi bro,urctŭn kaj
sendi gin al eiuj belgaj csperantistoj pur rebati la atakojn kontraŭ Esl:eranto,
publikigitajn en cirkulero, dissendita de iu grupo kiun la Ligo devis eksigi.

La belga gazetaro daŭrigas sian favoran  apogon al niaj ideoj : pri tio,
ni sendas al gi la esprimon de nia danko.

La komitato faris novan regularon pri la ekzamenu por akiri la diplomon
pri profesora kapableco, tiasencc, ke oni povas  akiri diplomon nur pri
kapableco, kiam la kandidato ne intencas instrui.

Laŭ speciala raporto vi scios ke la San de tiu ci monato, okazis en
Bruselo la jara ekzameno por akiri la diplomon pri profesora kapableco.
Kvin gekandidatoj sin prezentis kaj í-iuj plene sukcesi,. Gratulante ilin, ni
esperas ke la proksiman jaron la kandidatoj estos pli tnultnombraj.

Sufiĉe nombraj estis la belgaj esperantistoj kiuj partoprenis la 13arcelonan
kongreson ; ili montras al niaj eksterlandaj santideanoj  ke en nia laudo

la fervoro por Esperanto ne n'alpligrandigas.
Preskaŭ Ciuj grupoj festis solenc la dekkvinat' datrevenon de la naskigo

de nia kara Majstro, kaj multaj estis la gratuloj senditaj al  li el ciuj•lokoj

de la lando. La komitato de la Ligo  ne preterlasis partoprcni tiun elmontron

de simpatio.
Kiam ni ekzamenas la raportojn senditajn de la aligintaj grupoj, ni

rimarkas kc dum la vintra  SCZOlo 43 kursoj estis organizataj kaj ke pli
ol 8o0 lernantoj enskribigis.

Ni rememoras ke, la lastan jaron la nombro da kursoj estis nur 26. La
progreso estas du tro grava.

Dudek-iri grupoj sendis raporton pri sia agado : el tiuj raportoj ni
devas konkludi ke genctale la movado pligrandigas ĉie.

Inter la plej ageinaj societoj estas cefe cittnda la Lie_,a grupo, kiu ekvekigis
kaj tre kontentige progresas. Antverpeno, Bey'nc-Heusay, 13oorn, Bruselo,
Gentu, Verviers, Willebroek, laboradas tre ageme.

Ni devas aukaŭ citi la kursojn organizitajn pur la Ruzaj-Krucanoj ; en

Bercheuro plensukcesa kurso okazis, saute en Antverpeno (unu por virinŭj
kaj unu pur viroj.)

Ni avokas sur tion la at.enton de  la aliaj grupoj por ke ili laborado satnsenco.
La Verviersa kongreso donis certe novan lortecon al la belga esper-

antista vivo ; kaj la akcepto pteparata de niaj Brug-aj amikoj estas la
antattludo de la tutmonda kongreso, okazonta en Antverpeno la proksiman
ja ron.

Konklude ni diros ke iom post ion' la belga esperantista movado,
tiujare enradikigas pli prolunde, malrapide eble, sed certe. Car oni scias,
ke la arboj kiuj produktas la lignojn la  plej belajn kaj la plej fortajn estas
tiuj, kiuj kreskadas plej malrapide, kun lido oni povas rigardi la estontecon
kaj diri al la novaj varbitoj :  - laboru, laboradu, per konstantaj klopodoj
vi venkos. (Aplat-dol)..

ti-ro O. Van Schoor, kasisto, legas la jenan raporton pri

la financa stato de la Ligo :

Est imataj Gesan'ideanoj,

l.at1 kutimo kaj ordono de nia liga rcgularí_►, mi prezentas al vi dum
tiu ta gcnerala kunveno, la raporton pri la stato de nia kaso. 13onvolu do,
Junr nui kelkaj minutoj, dediĉi al uni vian atenton.

Mt scias ja ke ciferoj estas diant iurn sekaj, sed mi aldonas aliflanke,
kr malgrati sia sekeco, ili tamen estas elokventaj pro la sciigoj kaj
tuitnu rj kiujn ili enhavas.
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Kiel mi diris antaŭ ol legi la ciferan parton de tiu raporto, - ciferoj
kaj kalkuloj estas tre ofte elokventaj pro la grandaj kaj profundaj
instruoj kiujn ili enhavas.

Tiel el la nuna raporto estas evidente videble ke la mona cnhavo de la liga
kaso estas ankoraŭ pli malgranda tiun ti jaron ot la pasintan Jam dum la
kongreso cic Verviers mi vokis la atenton de la ĉeestantuj sur la fakioti,
ke la enspezuj de la ligo estas pli malgrandaj ol la elspezoj. Tia hudge-ta statu
kondukas ĉiam certcgc al Ia bankruto se ne la inleresatoj prenas aliajn
pli bunajn decidojn.

Duni la pasinta jarŭ la Ligo decidis ke oni starigos la Soldon
Esseranro. Tiu tute Frata partoprenigo de ĉiuj samideanoj en la enspezuj
de nia Bclga Ligŭ jam estas cnkundukita en multajn grupojn kaj ni
esperas ke baldaŭ ĉiuj samideanoj el nia landa komprenos ]a gravecon
de tiu ĉi institucio, kaj sen serĉado de kontraŭaj argumentej ĉiuokaze
donos sian solden pur la organizo de nia belga esperantista nunvado.

Ankaŭ aliaj rimedoj estas uzehlaj, sed la ĉcfa estas gis min la Soldo pir
/'s/herazrku. Se la t il la saaiideanaro tiun institucion tutk re akceptas,
apogas kaj praktikas, malgraŭ la ntalgrandeco de :.iu mo tt ereto donacata
por la bona afero, la fîna rezultato estos mirinda. Oni - nur memoru la
versojn de nia kara majstro :

E ê guto malgranda, kunstante frapanta,
'fraboras la monton granita is . » Glplizeid,,j).

S-ro A. J. Wütteryck legas la jenan raporton rilate al
la ekzameno pri profesora kapableco, okazinta en Bruselo,
la San de majo 1910.

Altesti mata] Gesinjorŭj,
Mi havas la honoron prezenti al vi malgrandan raporton rilate al la

ekzamenu pri profesora kapableco, okazinta en Bruselo. la  8an de majo.
La membroj de la juantarostis S-roj Fr. Swagers, D-ra W. Van

der Biest kaj mi mem, funkcianta kiel prezidanto.
La Skriba ekzameno konsistis el  :
A. Traduko en Esperanton. Priskribo de la urbeto La Roche (13

B. Traduko en nacian lingvon. Aspekto de Anglujo (14 linioj).
C. Letero. Inm•ito pur ĉeesti la Bruan kongreson.
La parola ekzameno enhavis la jenan :
A. Legado. La tuticvra donaco. Demandaro pri la teksto kaj la gra-

nlatikaj maltacilaĵoj.
B. Instruado. lIzado de l'akuzativo.
l' vin gekandidatoj sin prezentis ; ĉiuj meritis la diplomon.
Jen iliaj nomoj :
F-ino Maria Moreau (Brusclo), — F-ino Leona Solvyns (Antver-

peno ; -- S-roj Raymond Leseul (Antvcrpcno), — Fernand Mathieux
(Bruselo) — kaj Louis Van Aubel (Licĝo).

i\Ii estas feliĉa rediri, je ]'nomo de la jukantaro, la plej sincerajn
gratulojn kiujn mi jam esprimis al ili, la lastan dimanĉon, konigante la
rezultaton de la ekzameno. (AIlaiid"j.)

La gelattreatoj ricevas sian diplomon de la Prezidanto, kaj
11-no Moreau esprimas, je ilia nomo, plej sinceran dankon
al la juantaro.

S-ro Van der Biest, prezidanto. — Gesinjoroj 1 Mi
atentigas vin pri tio ke flanke de la ekzameno pri profesora
kapableco, la B. L. E. starigis ekzamenon sen didaktika parto,
kies enskribprezo estas 2 Sn1. ; tiu de la ekzameno pri pro-
fesora kapableco estas Sm.4.

La juantaro kuniĝos en ĉiu urbo, kie minimume Io kan-
didatoj sin prezentos.

11i konsilas al ĉiuj estraroj de grupoj ke ili konigu al
siaj kungrupanoj, je la komenco de la kursoj, ke post kelkaj
monatoj ili povos partopreni en ekzameno kaj akiri diplomon.
11i opinias ke tio estos potenca stiinulilo.

Pri la dirita ekzameno oni bonvolu legi là aprilan numeron
de 1el,ora Esperantisto.

S-ro Frans Swagers, el Antverpeno, faras la jenan
rimarkindan paroladon pri la temo « Esperailtistoj, vi kantu ! »

Altestimataj Gesinjoroj !
Sendube, hodiati matene la unua penso de la ĉi tieaj Esper-

antistoj estis : Ĉu ni havos belan veteron por nia nacia kongreso?
Ĉar longdatire ni ĉiuj deziregis pri tio.
Kaj, vidu ! Ŝajnas ke tie supre oni volis plenumi nian deziron.

Admiru do la bluan ĉielon, la radiantan sunon I Jen estas vere
printempa vetero, printempo estas super kaj ĉirkatí ni, prin-
tempo estas en ni I

« Ho printempo, juneco de ]'jaro,
Ho juneco, printempo de l' vivo ! »

rt

En bela printempa tago, dum promenado sur la kamparo,
eĉ tiu de malgajentulo, tute revivas, liai ke la rejun-

iginta tero banas en la brila heleco de viviga suno, tial ke
èio la okuloj ripozas sur brilaj floroj kaj freŝa verdajo, sur la
dolê;t b (oro de l'espero, — la koloro de Esperanto ! — tial ke
Oie 14 okuloj kuas la dolĉajn kantojn de la birdoj kaj insektoj,
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altdas senĉese • la hininon do la naturo al la vivo, de la vivo
al la nature.

Neniel. ntiriude ke, kiam la hotnoj estas reveniutaj vespere
al la grizaj stratoj kiaj la malnovaj, malbelaj dollloj de la urbo,
ili ne povas decidi sin vivi sen tia granda heleco, sen tia
kuragiga verclajo, sen tia gajigaj kantoj ! Ili ekbruligas artefar-
itajn ]bulojn, kiel gaso, oleo,  — lasttenlpe ili sukcesis produkti
kvazaŭ sunan llelecon per elektra lumo. Ili plibeligas siajn
loĝejojn per verdajo kaj floroj. ili danrigas kanti,  ili resonigas
la domojn per siaj kantoj, ili plibeligas sian vivon per muziko...

La kanto estas tiel natura kiel la parolo : la kanto ankaŭ
estas tiotu maljuna kiom la homa kreitajo mem. Jam en la
pratempaj epokoj, la homo trovis ke en sia interno estas eho
por ia rniloj da sonoj de la naturo. Estas certe l:e Adanto
kaj Evao en la paradizo kantis ; kaj tre lertaj filologoj asertas
ke komence la parolo estis kanto.

• Estas kantante siajn surerajn mizeretojn ke la infano aperas
sub la lumo. Estas kantanto apud lia lulilo, ke la patrino
ekdormigas sian fileton. Estas kantante la kanton de l'amo,
la veran kanton de la vivo, ke la gejunula paro trapromenas
la kampojn kaj l'arbarott. Ĉe ilia geedziĝo, oni kantos. Kaj
eble, oni kantos fine ankoratt sur la vojo kiun iliaj niortintaj
korpoj laŭiros al la tombejo en la freŝa tero....

La kanto estas la bildo de la vivo, kaj oni vivas pli bone
kantante. Jam ni t granda noderlanda poeto IJilderdijk ekkriis:

Wie is er die uns 't lied verbiedt
Slechts de booren zingen niet.
(Kiu al ni la kantadon rnalpermesas
Nur la rnalhonuloj kantas ne).

Kaj satusence germana kanto konsilas :
wo man sint, da lasst euch frôhlich nieder.
(Kie oni kantas, tic g-ojc cklo i u.)

Kial ne, de la plej antikvaj tempoj, oni konas kinema-
tagrafilon kaj fonogra{ilon : La historio estus rakontata videble
•kaj afideble, kaj, dum mia nuna parolado, vi travivus kun mi
la vivplenan historion de la kanto.

Sur la blanka tuko mi montrus al vi la gravajn egiptajn
ekleziulojn, kiuj marŝis procesie al la temploj kun bildekovr-
itaj muroj, duin ili kantis dolĉajn misterajn melodiojn.

Ĉe la hebreoj, vi vidus ke en sia palaco la reko Saul'o
kantis kaj ludis la harpon ; ke lia posteulo Da ?id'o ne nur
kantis, sed verkis mem belegajn kantojn.

Speciala fakto montrus al vi la fortan efikon de la kanto
ĉe la grekoj. Kiam la Spartanoj militis kontran la Mesenanoj
kaj petis la Atenanojn sendi al ili gencralon, tiuj de Ateno
forsendis al Sparto malfortan viron, nomata Tirteo, kiun la
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Spartanoj unue mokis. Sed tin viro estis poeto kaj verkis
tiajn entuziastniga;n kantojn, ke per ili li kondukis la Spart-
anojn al la venko. En tin sama ŝtato Sparto oni instruis la
geknabojn per kantoj. Plie, multe el vi seios ke, dum la lamaj
olimpaj ludoj la plej grandaj grekaj poetoj koiikurse kantis
antaŭ la tuta popolo kunveninta.

Kaj vidu tic ĉi, en Galujo kaj Gertuanujo : ĉu ne en siaj
densaj arbaroj niaj praavoj etltuziasmi is per la fajraj kantoj
de siaj solenaj drulrloj kaj bareloj

Jen, ĉe la nordaj popoloj, Skaldo kantas antaŭ jarl'o aŭ
reko la heroajn faktojn de la reeaj avoj. liaj la reĝo demetas sian
orkovritan mantelon por kovri per ĝi la ttltrojn de la poeto...

Ĉie, en Ia antikva mondo, ni do povas juĝi pri la forteco
de lt kanto.

Sed kiom granda estis la rolo de la kanto duin la mezepoko

En Anglujo la « minstrel'oj » kuis multajn rajtojn. La kasteloj

kaj ŝtonegoj de Skotlando resonis per la kantoj do Ossian.

Wales lasis al ni la plej delikatajn naturkantojn de « Welsh

harp».
Hispanujo glorigis en mil kantoj la heroecon de la « Cid »,

Francujo havis siajn « trouvères », Italujo siajn « trobadori ».

En nia lando la tluko de Brabant'o, Johano Unua, protektis

la kantistojn kaj verkis mem plej dolĉajn amkantojn.
Rimarku : tic di, en Brugo meun, la rozaj buŝoj cie tiuj

belulinoj, « kiuj estis vestitaj kiel rekir.oj », kantis kantaron Kiu

restos eterne trezoro en la historio de la muzikarto :

— Heer Halswijn sane een licdek.ijn,

Al wie dat hoorde wou bi hein sijn.

(Sinjoro l-lalevajn'o kantis kanteton,

Ĉiu kiu tion aŭdis volis apud li esti).
— 1k stond op hooge bergen.

(Mi staris sur altaj montoj).

— Van twee koningkindcren.
(Pri du reidoj).
- liet daghet in het Oosten,
Het lichtet overal.
(Tagigas en Oriento,
Lumigas ĉie)
— Naar Oostland killen wij rijden.

(Al Orientlando ni volas vctNriO. -- k. t. p.

Sed ne estus eble al mi rakonti en tin ĉi momento la
historion de la kanto. Mi nur volas ankoratt insiste montri la
valoron de la kanto kiel propagandilo.

En ĉiu tempo, ĉiu religio kotnprei►is la forton de la kanto,
kiu provas esprimi la plej altajn homajn sentituentojn. Ĉiu

■ per kantoj honbris Eiian dion aŭ diojn.
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Estis kantaute siajn himnoju, ke la unuaj kristanoj en Domo
propagandis sian religion kaj kontruitstari s la idolanojn ; kant-
ante, i l i trovis la (orton por suferi siajn turmentojn, kiam  i l i
InarAis al la morto perBarna ttü perbesta.

En la cleksesa jarcento, dum la re forma tempo, Sinjoro
Willem van Zuvlett van Kijevelut c!donis sian kantaron Sater
Liedekens >> kiuj est s la Davidaj Psalmoj, kantotaj laŭ la plej
konataj popolaj kantoj. Tint ĉi kantaro, en la jam 154oa. sola
sesfoje presita, defendis la katolikan religion ; ri guis ĉie
grandegan sukceson.

Scdnemalp1i tirandanst keesonrikoltisposte lakontraŭstaranta
kantaro « De wijze Sproken van Jezus den Zone » eldouita
de Fruvtiers, sekretario do la princo de Orango, kies kantojn
la reformistoj sonigis eĉ en la flatttoj de la §tiparo.

Ho, kiu priskrihos la propagandan farton de la Lttther'a
kanto Ein festo Burg ist unser Gott, » de la nederlanda
kanto « Wilhelmus van Nassauwen », kiuj antbafl incitis la
popolatuasojn at li:t revolue.io ?

Kaj kiu ne sciigis pri la entuziasmo, kiun ekbruligis
ĉirkatr la fino de la iS jarento en la koro rie ĉiu franco la
fama « Marseillaise »?

\untentpe ankoraŭ, éu ne estas la kanto kiu kunigas la
anojn de sauta ideo politika aŭ ah; kaj kiu fortigas kaj
agrabligas iliajn kunvenojn?

Certe, la kanto estas fortika, do tial ankati utila. Plie, l;i
estas agrabla. Pri tiu agrableco, unit vorton ni volas diri.

Vi scias ke Germanujo estas la vera lando de la kanto,
de la bela kanto. Ni devas citi la fakton ke preskait êiu ger-
tnana ia.milio l)osedas grandan kantaron,nonlatan«Kommersbuch»,
enhavantatt ruulce da tentoj, gis tono kantojn, cl kiuj ĉiu ger-
tnano almenail konas kelkajn dekduojn. Nu, en Gerutanujo,
nenia festo, ĉu familia, ĉu societa, ĉu nacia, okazas sen kantoj
ĉe la lino. Kaj, ke la melodioj estas vere belaj, forlogantaj,
tion int provis pruvi per la gernlanaj kantoj en mia kantareto,
kiun oni publikigis por disvastigi la kantojn inter la Esperantistoj.

Xun, gesalniclealloj, lui alvenas ĉe iliaj konkludoj.
Esperanto etendas sin sur la tuta mondo. Kiel ;i la muziko

estas artefarita internacia lingvo. Ni admiras de niaj najbaroj
la pentrajojn, skulpturaĵojn, la vcrsajojn, rakontojn, k. t. p.
Kial ni ankall ne eklern is iliajn plej belajn kantojn ? kial
lin,igi tian lornaclon gis nur la germanoj kaj la fruntoj ? Por
ni la fremda lingvo en la kanto neniel estas tualhelpo.

Al ni, Esperantistoj, la grava kaj gaja tasko eklcrni kaj
okkonigi, disvastigi la kantojn de ĉiu popolo ! Jam ni faras
tion, kion ne-esperantistoj ne povas fari : ni rilatas kun Ĉm
civilizita popolo de l'mondo.
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Nu, ni invitu niajn freinlandajn sauiideanojn_ traduki por
ni siajn plej agrablajn kantojn kaj sendi la tekstojn kun la
muziko al ni : ni interŝangu la popolajn kantojn !

Ni unue ne elektu naciajn, patrujemajn, tro ofte niilit-
enlaju kantojn. Ili ne tatigas por nia celo : Esperantismo, per
Sul propra karaktero, rangigas la hotuamecon, la pacemon, la
intern tc iec r1 ant..iti la inilitemo, la nacieco. Ni ankatl ne elektu
malgajajn kantojn. ekz. kanton pri «Ploroj talantaj sur la tom-
bcjon cle in begineto ». Ne, la vivo estas tro mallonga ; kant-
ante, ni ne lernu plori, ni lernu ridi, ni lernu vivi sane kaj
gaje ! Eĉ ĉe inalgajaj cirkonstancoj ni devas memoriĝi pri la
jenaj versoj de Alfred de Musset :

3.0uand on perd, par triste occurrence,
Son espérance
Et sa gaîté,

Le remède au melancoliclqe,
C'est la musique
Et la beauté. »

Do, la pŭpoloj intcr ŝanu siajn plej belajn kantojn. 1'ia-
rnanicre estos fitrcbla, iom post loin, grandega belega leanlaro
llIlivcrsala !

Kantante la plej belajn tnelocliojn de niaj fremdlandaj
samideanoj on niaj koncertoj, aukaû en ne-esperantistaj festoj,
ĉe ĉiu bona okazo, ni altiros la atenton de la ne-esperantistaj
al nia grava laboro.

Plie, la internaciaj kongresoj ikos vere hejmoj per êiu, ĉar
dat aüdos dum ili ankatl kantojn cl la patrujo, kiujn la freind-
landanoj tre ŝatos kaj kantos kun plezuro. Mi jam faris la ek-
sperimenton, sondante unti el miaj esperantistaj kantoj al gasto
tablanoj esperantistaj de Bilbao, kiaj tuj petis min sendi aliajn
kantojn.

Ni koinencu tiun grandan laboron po r niaj naciaj kon-
gresoj. La valonaj fratoj konigu al ni siajn plej belajn popolajn
kantojn kaj precipe siajn plej gajajn « kraminjonojn », ni
donu al ili niajn fortajn kaj dolĉajn llandrajn kantojn.
1'iitutaniere, la intorfratigo dum la kongresa iros ankorati pli
gaja, p'.i vera.

En ĉiu esperantista kunveno, kantu ! Post ĉiu grava
laboro, ni kantu ! Ce l'.itt ekskurso, iii kantu, ni kantu !

I.a vivo estas tiom mallonga, tiom zorgplena ! Ke  la kanto
.ilpurtu sunaju radiojn en niajn esperantistajn hejmojn, ke la
kanto helpu nin en nia grava tasko, ke la kanto konduku
nin al la Venko !

l..sperantistoj, vi kantu !

(I utliziasmaj kaj sen finaj aftlaildoj salutas la oratoron).

ro Louis Van Au bel, el I ie o, parolas pri la
:ta : Esperanto inter la junularo.
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Estiniataj Gesin juroj,

Estus stranga vidajo se, en iu alia grava ka; nlultnornbra
kunsido, junulo farus paroladon. Sed tie ĉi, en esperantisto
kunveno, neniu pri tio miras ; tio estas sendube ĉar kvazaŭ
la tuta Esperantisnlo estas juna movado.

Tiun junecon ni konstatas en ;iaj signoj, en ĝiaj partianoj,
en ĝiaj karaktero :

Ĉu la stelo kaj la verda flago ne montras esperon, kiu
estas junula virto ?

Ĉn ni ne trovas ĉie junulojn inter la esparantistoj ? Nia
'Majstro mem estis juna kiam li naskis Esperanton.

Cu la karakterizaj ecoj de ĉiu esperantisto ne estas estu•
ziasmo, fervora kaj plena sindono al sia ideo ? Kaj, laŭ tiu
vidpunkto, Cu ni ne estas ĉiuj junaj, se ne korpe, alrnenati spirite ?

Vi permesos do ke mi parolu al vi pri temo kiun junulo
povas iom koni : la propagandu do Esperanto en la junularo.

Nuntempe, tiu demando estas en ĉiu lando pristudata,
flanke tiutiu movado ricevas kura> igojn, apogojn, kiuj pruvas ke
niaj samideanoj konscias, ke propagandi Esperanton inter la
junuloj estas unu el la rimedoj, kaj ne la plej malgrava, por
solvi la demandon pri internacia help]ingvo.

La faktoj mem montras kiom grava estas la varbado de
junuloj por triumfigi iun grandan ideon.

Ĉu ni ne vidas ke la politikaj partioj ĉie klopodas pur
altiri al si la junulojn, ke en ĉiuj landoj, la demandoj pri
popolinstruaclo naskas akrajn batalojn, ke ĉiuj volas estri la
lernejojn pór edukadi la infanojn lai siaj ideoj, laü sia religio,
laŭ sia lingvo ?

Kaj tiuj klopodoj estas naturaj, ĉar la junuloj estas la
estonteco : bedaŭrinde, la homoj ne estas eternaj kaj movado
kiu ne volas estingiĝi sangtempe kiel la hodiaïta generacio,
varbas al si la morgaitan.

Tial nia movado ankaü, la Esperantismo, kiu volas esti
daŭra, kiu celas kovri la mondon, faros ĉiam en siaj vicoj
lokon por pli junaj batalantoj kaj rezervon tiel al si senfinan
reproduktadon.

Sed, krom tio, la junuloj estas nun jam bonegaj help-
antoj kaj ni varbas ilin ne nur por estonta agado. Sur
ĉiuj kampoj ni ilin renkontas : iuj sin okupas pri nia
literaturo, multaj estas sekretarioj de niaj grupoj, kelkaj eĉ
estas profesoroj : sed dioj estas propagandistoj, kaj kiaj pro-
pagandistoj ! Flamaj, entuziasmaj, ili dubas pri nenio. Ilia
mallonga sperto de la vivo ne ankorai► montris al ili la
homan apation pur la novaj ideoj, kaj ne konante la skeptik-
ecotr «rekte, kuraĝe kaj ine flankiĝante, ili iras la vojon celitaiD.

Jen kiaj estas la junuloj kaj certe, moderataj de la pru-
demo de pli agaj, ili (le nun grave helpos la esperantan agadon,
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Se, vere, la junuloj povas ludi tiom gravan rulon en nia
afero — kaj neniu pri tio dubas — ĉiuj konfesos ke estas necese
krei seriozan poresperantan movadon en la junuloj sferoj.

Sed ne sufiĉas ke ni konsentu pri tiu ĝan°rala celo, se ni
ne iom priparolus la rimedojn por ĝitl atingi.

Kia rimedo estus la plej efika pur disvastigi Esperanton
en la junularo ?

La plimulto tuj respondos : « estas instruigi Esperanton en
la lernejoj» . Laŭ mia opinio, tin ne estas rimedo, sed tio
supozas jam la finan solvon de la esperantista movado. Kial ?
Tial ke oni nur tiam instruos nian lingvon en la lernejoj,
kiam ĝi estos ĉie akceptita kiel oficiala internacia lingvo. Nun,
en kelkaj 'ernejoj oni permesas la instruadon de Esper-
anto kvazafl sendariĝeran intelektan sporton, kaj tiu situacio
ne ŝanĝif,os ĝis kiam la lernejestrnj klare vidos ke oni povas
egale profituzi la esperantan lingvon kiel la anglan aŭ la
germanan.

• Ni devas konfesi ke nia afero ne ankoraŭ atingis tiun
gradon de clisvastiĝu kaj tial ni forlasu, almenaŭ nun, la utopion
instruigi Esperanton en ĉiuj lernejoj.

Ni supozu eĉ, ke, rnalgrait la muta statu de Esperanto
en la mondo, oni povus ĝiu instruigi en la lernejoj. Cu tio
sufiĉus por krei seriozan esperant •n movadon en la junularo ?
Mi opinias ne. Jen kial : Nuntempe, la plej granda forto de
nia movado troviĝas en tio kion oni noa1is la internan ideon
de l'Esperantistno, tiu animo komuna al ĉiuj niaj samideanoj,
kiu faras ke ajnc s':ienca afero fariĝas preskaŭ religio. Ni
ne povas konsideri la Esperantismon kiel simplan lingvan de-
mandon, ĉar lingva sistemo ne sufiĉus por allogi la homojn kaj
precipe por ilin konservi en niaj vicoj. Tio kio faras ke
esplorinte la esperantan aferon oni tuj ĝin amas kaj sin donas
al ĝi , tio estas tiu interna ideo kin vekas entuziasmon kaj
propagandemon, kiu ekscitas al frateco kaj al ltomatuo.

'l'iu profunda signifo de nia afero nur praktike lerniĝas
kaj tial devas esti io plie ol sekaj lecionoj (le lerneja kurso
kiujn la junuloj jam sufiĉe havas. Esperanto devas sin prezenti
al ili alie ol kvazaü nova tasko plie ol la ceteraj. Kursoj do
ne sufiĉos por nia celo, ĉar tio livorus al la junuloj.... nur
teorian lingvan konon, kiun ili ne pli Batus ol la latinan kaj
la grekan lingvojn.

Ni serĉu rio alian rimedon ol kursoj por almiliti la junul-
aron, kaj oni sin demandas eble ĉu la esperantistaj grupoj
ne povus entrepreni tiun • taskon.

Ni devas respondi, ke, no pli ol profesoroj, niaj ordi-
naraj grupoj sukcesos organizi tiuspecan seriozan propagandon:
Unu gravan parton de la junuloj ili tute ne povus atingi, t. e.
la internaj lernantoj ait pensiuloj. La ceteraj estus ankaü tre
malfacile varbeblaj, precipe ĉar maturaguloj faras al ili propa-
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gardon, è,ir ili timas aliĝi al grupoj kiuj estas tute alia mezo
ol studenta kamaradaro kaj kie estas nur malmultaj junuloj.

Efektive ni ne forgesu ke propaga1ldo vere sukcesas nur
se i estas clir'ektata de simiililoj al siiitiluloj. Tion pruvas la
spert° : ĉiu vi men] ne prefere tlirnas vin al amikoj kaj konat-
uluj, al homoj el via mezo, por )lin varbi, tial ke vi estas
pli influaj je ili, tial ke vi pli bone scias kiaj argumentoj ilin
trafos

Scienculo ordinare ne taûgos por propagandi en komercaj
rondoj kaj komercisto ne speciale varbos oficirojn.

Ni provas apliki tiun princi pon al nia problemo kaj
konkludi : apud junuloj ekzistas neniuj pli taŭgaj propagandistoj
ol la junuloj ment.

Sed se malgraŭ tio la junuloj a.il;us al la ordinaraj grupoj,
oni tamen ne poins per tiuj grupoj organizi serioze propagandon
en la junularo. Efektive, junaj membroj de iu societo kiu celas
propagancli 2Ll)11(1 ĉiuj ajn personoj, devus partopreni en tiu
ĝenerala agado, en tiuj pluraj celoj de la grupo. Ili ne povus
de(Fi sian tutan tempon nur al tiu agado kiu plej taŭgas por

t. e. la propagaudo apud siaj similuloj. Cu ne estus pli bone se
ĉiu klopodus. en la mezo kie li pli bone sukcesos Certe I kaj
tio estas la principo de l'di-vido de la fortoj, esprimita en la
proverbo « Kiu troc ĉirkaüprenas, nnalbone premas ».

Ni eh l i gu do ke ĉiu laboru nur en sia speciala sfero, kaj
ke la junuloj agadu inter siaj samaĝuloj.

Ĉar ĉiu propaganda fariĝas per kunigo de ĉies fortoj, per
asociado, ĉar ni ne akceptis por la j unuloj la ordinarajn grupojn,
restas nur unu solvo, kaj mi opinias ke ĝi estos tute tailga :
giupi i la junularon en specialajn ntemstarajn societojn.

Cu estas necese klari`i kial memstaraj organismoj estos la
plej utilaj ? Mi nur citas kelkajn profitojn de tia aparta organic-
ado Kiam ili sin sentos solaj por estri siajn societojn, la
junuloj akiros per tio muitprezan iniciateruon ; ilia respondeco
pri la aferoj, kiujn ili metu entreprenos, rajte fierigos ilin
kaj ilin ekscitos por atingi pli kaj pli belajn rezultatojn. En siaj
societoj, ili lernos la propagandon propagandante, ĉar « forĝante
oni ikas forĝisto», kaj tiu sporto junaĝe akirita estos certe frukto -
plena. Fine, ĉar la junuloj havas pli da tempo ol aliaj kaj estas
preskari ĉiuj leruta ratoj, ili provos ankaŭ pli perfekte lerni nian
lingvon, eĉ kulturi nian literaturon. Tion ne povos fari egale
bone la maturaĝaj.

Facila ankalll estos la efektivigo (le tiuj belaj projcktoj, ĉar
iii havas tute pretan modelon : imitante ĝin ni certe sukcesos.
Mi parolas pri la Franca Federacio de la .nn aj F, sperantistoj .

Kvankam de longe ekzistis kelkaj junulaj societoj,
kaj ĉie troviĝis junaj esperantistoj, la Franca Federacio estis
la unua provo por kunigi titiju apartajn erojn kaj organizi
sisteman propagandon en la junularo. Tiun protekton, nura

plene efoktivigitan,ni ŝuldas al juna studento: Ferdilnand I)uviard.
Kompreninte kiom grava estus la varbado de junuloj al nia
afero, li ekhavis la ideon almi liti al Esperanto la francan
junularon. Ĉar li fondis duitt la jaro 1908-a licean grupon en
l'arizo, li estis lerninta per praktika agado kiamaniere oni
esperantigas liceanojn kaj sperte konvinkiĝis ke la juaularo
estus varbita nenie alie ol per la junuloj.

Helpate de siaj kaunaradol (le la grupo de l' Licco Itenri
II , lluviard klopodis dum la lasta jaro por fondi viustan
federacion kiu fortigus la izolajn grupojn ilin umligante, kiu
starigus societojn kie ili ne ankoratt ekzistas, kaj kin ekscitus
ampleksan esperantan inovadon tra la tuta franca junularo.

La ÿan de majo 1909a, la grupo Henri IV dissendis
enkctari cirkuleron kiun respondis dek juinllaj grupoj.

Unu monaton poste, la Federacio estis fondita kaj enliav-
is ok grupojn kalkulantajn cent-sesdek-sep (167) membrojn.

i ne sekvos gian konstantan progresadon duan ĝia dekmo-
nata vivo ; ni nur konstatu ke, laii la sciigoj de la lasta
numero de juneco, oficiala organo de la Federacio, titi ôi
enkalkuias nun 20 grupojn kaj pli ol sescent (600) membrojn.

Tio pruvas ke la metodo de 1)uviard estas taŭga, ĉar la
sukceso ĝin pravigis, precipe se ni rimarkas ke la nuna
Federacio estas nur kerna, ĉirkaŭ kiu grupiĝos morgaŭ la
soldatoj de la junula armeo.

En Britujo kaj (Territanujo nuntempe ankaŭ fondiĝas si-
milaj federacioj, pri kiuj raportas Britislr Esperantist kaj Ger-
mana Esperantisto ; ni povas esperi ke baldati ili sukcesos
kiel en Francujo.

En nia lando oni ne ankoratt sistente propagandis Esper-
anton en la junularo. En kelkaj urboj ni konstatas izolajn
klopodojn, kaj la lasttentpe aperinta Selga Adresaro konigas
la ekzistadon (le sep grupoj, respektive en Bruselo, l,ieĝo,
Melle, Peer, Saint-Trond, Tongres kaj Verviers. En Gento,
kvankam ne ankoraŭ ekzistas grupo, niaj samideanoj Cnudde
kaj Mast eldonas hektografiitan gazeteton per kiu ili propa-
gan(las inter siaj kunlernantoj.

Bedafirinde, nur en Bruselo, Gento, Vervierso kaj Lieĝo oni
efektive agadas ; pri la aliaj grupoj oini neniam atidas, kaj uni
povas iom suspekti ke ili nur ekzistas sur la papero. Tio estas
konlprenebla : ĉar junulaj societoj ofte ne havas pli ol dekvin
,ati dudek membrojn kaj konsistas precipe el lernantoj  de sapa

`tituto, povas okazi ke pro foriro de kelkaj anoj la grupo
dlitfalas. Kelkfoje ankaŭ, vidante ke sia grupo ĉiam restos
tsmlgrava, la ĉefaj membroj forlasas la entreprenon.

Se tiuj izolitaj klopodoj estus kunigitaj per Federacio, tio
"do ne okazus. Kvankam ili estus malmultaj en s a loka

, ocioto, la membroj konscios pri la forta de la nacia asocio
kits ili apartenas, kaj sciante ke tiu asocio ilin helpos, ili
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ne perdos kuracon . Per senĉesaj in terrilatoj kaj keneralaj -naciaj
kunvenoj, la vivo de la societoj iĝos pli vigla. Fine hi estroj
de la Federacio zorgos ke la ekd tantaj grupoj ne disiĝu, kaj
grupigoS la izolitajn junulojn.

Nia celo devas do esti la fondo de Belga Federacio de la
.7/Ma Esperantistoj. Niaj francaj sarnideanoj montris ke la afero
ne estas malfacila, kaj mi esperas ke nia kongreso ne disiĝos
antan ol tiu punkto esto, alinenani principe akceptita.

En tiu tasko ĉiuj esperantistoj povas niil helpi kaj ni faras
al ili alvokorl por tio : ilia iinua devu estas sciigi al ni la
ekzistantajn junulajii societojn kaj la junajn esperantistojrl kiujn
ili konas. Plie ili devus, post la kongreso, admoni la junajn
membrojn de siaj grupoj ke ili unuigu en ju►lula societo kiu
celos la propagandon inter samakuluj ; kaj se ili volas, kiam
la proksiman jaron ni denove kongrese kunvenos, ĉiuj esper-
antistaj grupoj havos sian junulon seksion. "Pirn ankaŭ, mi
esperas, la IJefga Federacio de la Esperantistoj en sia
unua l; enerala kunveno sin montros inda je sia patrino, la
Belga Ligo Esferanlisla. (Longaj raplaiirIoj).

F-ino Posenaer (Antverpeno). — Mi tutkore aprobas la
Esperantan movadon inter junuloj. Tiuj ĉi havas la tutan kon-
fidon, la tutan fervoron de la juneco, kaj konsekvence, la
persistemon por atingi la celon. En ĉiuj okazoj, kaj ian mia
povo, mi apogos tiun movadon. Estas tial ke mi tutkore sub-
skribis, por iaj laboreniaj junuloj, la liberigon de la aĝkondiĉo
por la partopreno en la lasta ekzameno. Mi sciis kiom ŝuldas
al tiuj kuraĝaj junuloj la Esperanta movado en Lieĝo, kiel ili
kvazaŭ sole revivigis la tutan tiean dormantan Esperantism-
on. La aĝkondiĉo por la ekzameno stariĝis kiel baro por
ilia agemo. Mi opinias ke estus krimo je la Esperantistaro
konservi pli longe tiun baron, kaj tial, je la venonta konli-
tata - kunveno de la Ligo, mi proponos ĝin forstreki el la
regularo de la ekzameno, por ke ni, la komitatanoj de la
Ligo, ne kreu novajn malhelpajojn por aliaj same kuraĝaj junuloj.

Pur plifortigi mian diron pri la fortaj de la junularo, mi
citos tie ĉi -la vortojn de distinginda virino, sinjorino Annie
Besant, la prezidantino de la granda filozofia asocio de la
Teosofiistoj. Jen tio kion ŝi atendas de la junuloj :

« La grandaj ŝanĝoj de la homaro, pur esti efektivigat-
aj, precipe postulas la agadon de la junularo. Estas la junul-
aro el ĉiu nacio kiu havas en si la ideojn de l'estonteco,
kiu devas labori por la granda idealo, kaj kiu volas sin
oferdoni pur ;ĝia triumfo. Oni malpli ofte trovas ĉc plenaĝuloj
tiun volon por sin oferi, sin doni tute al iu idealo. Estos
do inter la junuloj kaj la junulinoj ke efektiviĝos en ambaŭ
Enropo kaj Ameriko tiu idealo de ofero. »

Viĉ iuj konas la i.omon de Edmond Privat, pri ki i fieras la
Esperantistoj. Kiam;li estis dekkvinjara, li ĉeestis la Bulonj'an

kongrefion, kaj petis la permeson organizi la venontan kon-
greson en (ienevo, sia naskiĝa urbo. lleksesjara, li grandparte
organizis kaj su':cesigis tiun kongreson. Poste li voja is tra
Enropo kaj Aineriko, kaj ĉie propagandis nian lingvon per
fruktodonaj paroladuj. Li verkis librojn, li kunhelpis por la
starigo de U. E. A. Nun li estas apenan dudekjara, • kaj
li estas unu el la gloroj de la Esperantistaro.

Kaj ni, Antverpenanoj, ĉu ni ne havas en niaj vicoj
junulon kiu estas tiun el la plej agen aj belgaj propagandistoj
Cu li, post starigo de grupo en iu grava kvartalo de la
urbo, ne fondis la grupojn de Jlariaburg'o,Borgerhout, Boom kaj
Wi]lebroek ? Mi parolis pri S-ro Schoofs.

Kaj je la san ia okazo mi ne povas preterlasi citi nian
junan prezidanton el Borgerhout, sen kies siudono nia grupo
ne povus ekzisti.

La Amerikanoj pli bone ol ni komprenas la rolon de la
junularo, kian, por stirmuli ilian fervoron, la komitato de la
Sesa Kongreso aljuĝas premion, en la literatura konkursu, al
la plej bona originala rakonto, verkita de junulo ail junulino,
havanta de dekkviu ĝis dudek jaroj. Estas ekzemplo iinitinda.

Do, ni Esperantistoj, ni apogu ĉiam kaj ĉie la klopodojn
de la junuloj. Ni éiamaniere faciligu por ili la lernadon de
Esperanto, kaj neniajn kolltraŭstaru ilian agemecon. Se ni
ĉiuj eble ne tute interkonsentas pri starigo aŭ nestarigo de
ligo, pri la neceso krei federacion por junuloj en Belgujo
oni me.n pri tiu punkto iespektos la vidmanierou de plikoin-
petentuloj), se niaj opinioj eble iom malsiul;las pri detaloj
(le organizado de tia tederacio, ni tamen faru  ion eblair
por plikuraĝigi la movadon inter junuloj.

Kuraĝa junularo, propagandu Esperanton inter viaj kun -
uloj, inter viaj samaguloj ; estas ja en iliaj manoj ke ripozas
la estonteco ; kunigu ilin, varbu inter ili niajn plej varmajn
adeptojn ;ĉiuj veraj Esperantistoj vin apogos laŭ sia povo.
Ni multe, tre multe atendas (le vi, mi plene fidas en via la-
boro, en via sukceso ; sed permesu tamen ke, de temp' al
tempo, nejunuloj donu al al vi konsilon, tute amikan, por util-
igi vian lahoremon, vian agemecon, lai la plej profitdona
maniero por la granda, komuna celo 1 (Longaj aplai doj).j

S-ro Fr. Schoofs (Antverpeno) invitas la ĉeestantaron
aprobi la jenan proponon :

«La aa Belga kongreso esperantista aprobas la starigon
de esperantista ligo inter la junularo, kondiĉe  ke tiu orga-
nismo ne disigu la esperantist ajn fortojn kaj ne malhelpu al
la ĝenerala movado. »

S-ro Van Au bel interkonsentas kun S-ro Schoofs, kies
propono estas akceptata de la tuta êeestantaro.
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.S-ro Delva.u' (Charleroi) esprimas la deziron ke le ven -
onta kongreso okazu en lia -urbo.

La grnpoj Labdro (13o:orgerhout) kaj Verda Siel) (Ant\rerpeno)
proponas Antverpenou.

S-ro Petiau (cento) apogas la proponon cue S-ro Delvaux.
Fine la urbo Charleroi estas, per granda pliinulto, akcept-

iita l; iel ,iele jon cie la tria kongreso.
La Prezidanto legas leteron de S ro Otto Linse, ene -

rada sekretario de Ja Vcr.rieleca L'sj5eretnersla Ligo, por altiri
la ateuton de l'aüdantaro sur tiun institucion kaj por inviti
si ajn saniideanojn kiuj interesi as pri la afero, tariĝi konsuloj
de tiu Ligo.

F-ino Moreau (Bruselo) komunikas, ke, okaze de la Lks-
pozicio, Ja urbo Bruselo starigis malkarajn dorniejojn. Ciuj
informoj estos haveblaj en la malnova tramatendejo, apud la
komerca Burso.

S-ro Pastro Richardson komunikas ke kunveno de kato -
Jikaj esperantistoj, celauta Ja starigon de Katolij;a Ligo, okazos
tuj post la kunveno.

S-ru Van der Biest, prezidanto. - Kvan=aiii. la starigo de
ùi u orgauisrnn , uzania Esperan ton estas lei dinda kaj aprub •
inda, mi bezonas dekiari ke la dirita kunveno estas organizita
ekster élu intervenu de la B. L. E., k ies regularo malpermesas
sin okupi pri politikaj all religiaj demandoj.

S -ru Van Aubel siavice, kunvokas la junularon, ankaii por
la fundo cie ligu.

Lrti artikolo 7a de Ja regularo oni elektas ses membrojn
de la komitato, dclogitajn de la ĝonorala kunveno. Estas .
S-roj L Champ), (Antverpenu), Komandanto 1)uverdy n (Bruĝo),
D-ro H. Dupo nt (Beyne-Heusav), Pastro Richardson (Bruselo),
Fr. Swagers kaj O. Van Schoor,,Antverpeno).

La kunsido estas malferrnata je la Ia.
Tuj poste la gekoiigresanoj estas fotografataj en la korto

de la provinca estrarejo.

LA FESTENO
La granda konecrthalo en la strato S-ta Jakobo prezentis

vere festan aspekton.
Verdaj girlandoj, internliksitaj de kvinpintaj steloj, deko-

raciis la murojn, kie ankaŭ paradis inultego da lagetuj kaj
ĉ iuspecaj bon venaj salutoj.

La tablo estis superflue ornamita per floroj kaj verdaj flag-
etoj ; 1.1 manĝkarto, artplene presita de S-ru Witteryck, estis
redaktitit jene : Dini belga hvugreso es/t'railtista. 1llru4,-;oharlo.
Ronlbfi ŝo - terpomoj — vinsaiico. Rostita lurnbajo - legomoj.
Malvarma kokidajo --- salato. Pastaĵoj, Ananasoj — oranĝoj.

Baldaïi l a. vasta salonego pleniĝas per multaj saltlideanoj,
ilia nombro (300 l) eĉ incite superas timu de la atenditaj gastoj.
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Ĉe la honora tablo sidas S-ro Van der Biest-Andelhof,
prezidanto de la B. L. E., ambatifanke de li, Lia Barono
Moto S-ro Ruzete-van Caloen cle Basseghem, provincestro de
Okcidenta -Flandro, kaj S-ro Generalo Sebert, pino de l' « Institut
de France », — S-roj A. J. Witteryck kaj Pastro A. Richardson,
vicprezidantoj de la 13. L. E., — S-roj L. Champy, generala
sekretario kaj O. Van Schoor, kasisto,—S-ino Sebert,—S-ro Carlo
Bourget, prezidanto de la Pariza Esperantista grupo, — S ro
F. Durieux, prezidanto de la esperantista grupo de Lille, --
S-ro Barono kaj S-ino Baronino cle Ménil (Parizo), -- F-ino
N. Boon, sekretarii no de ]a Nederlanda Ligo Esperantista, —
F-ino Bertha Ledène, sekretariino de la Bruĝa grupo esper-
antista kaj cle la organizi komitato, -- S-ro Gabriel Chavet,
sekretario de la Centra Esperantista Komitato en Parizo. —
S-ro Acly. Taylor ( Buxton), angla delegito, - S-ro Ebner (Essen),
germana delegito, — S-ro D-ro Dupont, prezidanto de la esper-
antista grupo en Bevne-Heusav,  — F-ino Maria Posenaer, vic-
prezidantino de la esperantista grupo de Borgerhout,  -- S-ro
L.Van Petegheni, prezidanto de la esperantista grupo en 111eltleno,
— S ro Sebruy ns, prezidanto cle la Gent'a Grupo, -- S-ro Advo-
kato de Poortere, vieprezidanto de la Brua grupo,  — S-ro
Komandanto Duverdyn (Bruÿo), membro de la komitato de
la Belga Ligo kaj kelkaj aliaj, kies nomon mi forgesis.

La plej kora gajeco tuj regas. La bona humoro de la kun-
manĝantaro latite lnanifesti as, kaj goje resonas la belaj kantoj
de la esperantista repertuaro, grandparte uldata al nia bona
kamarado kaj klera kunlaboranto, '-ro Swagers.

Ĉe l' deserto aïicliĝas multe da tostoj, kiuj naskas grandan
entuziasman kaj bruajn,longaju aplaüdojn,kaj kiujn certe oni kun
plezuro retrovos en la jena numero.

Tosto de S-ro VAN DER BIEST-ANDELHOF,
prezidanto de la B. L. E.

(Al la Rego)
Altestimata S-ro Provincestro,
Altestirnataj Sannideanoj !

Kvankam ni, Esperantistoj, klopodas pur l.i efektivigo de
la ideo, kiu, per la ligilo de helpa lingvo, unu kaj sama por
.iuj, celas la unuion de éiuj popoloj, trans maroj kaj landlimoj,

Ni ne malkonfesas pro tio nian hejman landon, al kiu
nin kiinigas tiom da karaj kaj dolĉaj rememoroj, kaj kiun ni
aiii.is kure kaj anime.

Pur ni, Belgoj, la Reĝo estas la vivanta imago de la patrujo,
al Li sin turnas en tiu ĉi solena momento éiuj simpatioj ;

Lin dirkaïias nia respekto, nia amo. Al Li nian patriotan, entu-
iiurmnan saluton !

I.tin nia respekteginda landestro ni deziras ke Belgujo, mal-
gr.ind üi pro sia amplekso, estu granda per sia arto, sia scienco,          
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industrio, sia komerco. Kun 1,i ni deziras ke la interrilatoj
de niaj santlandanoj etendiĝü pli kaj pli, ke nia kara patrujo
estu ôiuloke ki nata, atata kaj respektata. Esperanto, la mirinda
lingvo, kiun elpensis nia glora Majstro D-ro Z;llnenh'jf, plifa-
ciligas,. pliagrabligas la rilatojn inter la popoloj kaj estas,
esence, potenca helpilo por sukcesigi la grandiozaj n projektojn
de nia a nata Reĝo. Kaj mi certe estos via interpretauto,
Estilnataj Samideanoj, esprimante la esperon ke Li bonvolu
favore konsideri nian laboron progreseman, civilizeman kaj
ll )maman.

En komuna sento (le respekto kaj de aino al la ĉefa
b urĝo de nia lando mi havas la honoran proponi toston al Lia
Majesta Moŝto Alberto ; ni trinku • . e lia feliĉo, je lia prosperado
de lia regado. (t)

Vivu Albelto I !... Vivu la Reĝo 1 ...

rosto de Lia Mosto, S-ro Barono RUZETTE-van
CALOEN de BASSEGHEM, provincestro de Okci-
denta-Flandro.

(Al D-ro Zamenhof kaj S-ro Witteryck)

Mesdames, Messieurs,

Je remercie M. le Président pour les patriotiques paroles
qu'il vient de prononcer en nous proposant de boire à la santé
du Roi.

Il a exprimé dans une langue harmonieuse que malheureuse-
ment je ne possède pas ..acore, des sentiments que j'ai néan-
moins fort bien compris, parce qu'ils sont communs à tous
les belges. Aussi n'est-ce pas seulement en ma qualité de
représentant du Roi dans cette belle province, que je l'en
remercie : c'est au nom de tous les excellents patriotes groupés
autour de ces tables.

(‘) La jcna telegramo tuj estas sendita al Lia Majesta Moŝto, la Rego :
A Sa dlajeslé Albert, Roi des Belges, ir Bruxelles.

Sire,
Plus de 350 espérantistes belges, français, néerlandais, anglais, allemands

et danois, réunis à Bruges à l'occasion de leur congrès annuel, présentent
à Votre Majesté l'hommage de leur plus profond respect et viennent
d'acclamer un toast à Votre bonheur, Votre longue vie et la prospérité
de Votre. règne. VAN DER BI EST- ANDELHO_', Président.

La Rego respondis
A Monsieur l'an der l?iest-Andelhe, président du congrès national

espérantiste, ri Bruges.

Le Roi a été très touché des sentiments que vous lui avez exprimés
au nom des espérantistes belges et étrangers réunis à Bruges à l'occasion
du congrès national espérantiste annuel. Sa Majesté mc charge de vous
adresser, et de vous prier de transmettre à tous les membres du congrès,
ses sincères remerciements pour le toast 'chaleureux qu'ils lui ont porté.

LE MINISTRE DE LA LIAISON 1)U ROi.

A mon tour, je salue avec respect les souverains et chefs
cl'l;tat des nations représentées à notre congrès.

Mesdames et Messieurs,
Grâce au zèle ardent, au prosélytisme irrésistible du grou-

pe espérantiste brugeois, peut-être pourrai-je, un jour, dans
une assemblée telle que celle-ci, me proclamer espérantiste
croyant et pratiquant. J'ai trop l'habitude et le goût de la
sincérité pour vous laiser croire qu'il en est a . nsi déjà ; mais
si je ne puis mc dire complètement des vôtres, au moins
ai-je le plaisir de pouvoir vous affirmer, avec la même sincérité,
que nia svtnp.tthie vous est acquise toute entière.

Permettez-moi de développer quelque peu ma pensée.
Dire qu'au point de vue des relations internationales, comme
à beaucoup d'autres, notre société contemporaine se trouve
en pleine évolution, c'est, n'est-il pas vrai, émettre un vul-
gaire truisme, tant le phénomène apparaît évident. Sous la
poussée du progrès, les nations sont de moins en moins
étrangères les unes aux autres. Les idées de justice et .cle
solidarité pénètrent peu à peu le droit international aussi
bien que la vie interne des nations. D'autre part, les rela-
tions de peuple à peuple --- relations non seulement com-
merciales et industrielles — mais _encore scientifiques, littéraires,
artistiques et même sportives, se multiplient de jour en jour.
En un mot, par dessus les frontières, les intelligences et les
intérêts se rencontrent et les coeurs se rapprochent ! Et l'on peut
entrevoir déjà à l'horizon le moment où le rève grandiose
oie la fraternité universelle, caressé depuis des siècles par
tant d'amies généreuses, n'apparaîtra plus tout à fait comme
un rève. Le jour viendra oit dans ce que les générations précé-
dentes traitaient dédaigneusement d'utopie,se fera le départ exact
entre ce qui est véritablement utopique et ce qui est juste,
salutaire et fécond.

Travailler à faire disparaître les hatrières subsistant
encore entre les peuples, c'est travailler à rapprocher ce montent
béni pour l'humanité. Mais n'est-ce pas là précisément, Es-
perantistes, la grande pensée qui vous fait agir ? n'est ce pas
la grande espérance qui exprime ot qui justifie le beau nom
queue vous portez ?

C'est, en vérite, un noble idéal, une superbe et généreuse
entreprise. Cette entreprise, je n'ltésité pas à ie proclamer,
mérite le respect, la sympathie et l'encouragement do ceux-là
même qui pourraient douter de l'efficacité du moyen.

Aussi est-ce de tout coeur que j'ai accepté le patronage
du groupe espérantiste brugeois et c'est de tout coeur qu'en
ce moment je Iève mon verre en l'honneur de l'illustre fon-
dateur de l'Esperanto et de ses disciples dans le monde entier !

Ce verre, Mesdames et Messieurs, je vais le vider à la santé
de vous tous qui vous êtes fait les zélateurs d'une noble et
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généreuse idée et plus spécialement d'un homme qui, à Bruges,
sert cette idée avec un zèle d'apôtre : vous avez déjà. nommé
M. Witteryck !

Toast de M. A. J. WITTERYCK
(Aux autorités locales)

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de prendre la prendre la parole au nom

de notre illustre Maître, le llocteur Zamenhof, pour remercier
M. le Gouverneur Baron Ruzette, de l'honneur qu'il lui a fait
en réservant un toast au génial créateur de l'Esperanto,
ainsi qu'au succès de son oeuvre grandiose. De ce succès' nous
ne pouvons plus douter, grâce à la haute protection et au
bienveillant accueil que l'Espéranto rencontre déjà dans bien
des villes et je suis lier de pouvoir affirmer que Bruges est
(lu nombre.

Je remercie Monsieur le Gouverneur aussi en mon nom per -
sonnel,mais je dois ajouter que les espérantistes brugeois doivent
certainement leur succès à la bienveillance de leur sympathique
Président d'honneur, M. le Baron Ruzette ; c'est à lui que
le Bru44a Grapo Esperantista doit ses progrès actuels ; car
c'est à l'exemple de M. le Gouverneur que les autres auto-
rités ont examiné la question de plus près et se sont inté-
ressées de plus en plus à notre cause. C'est de cette façon
que s'est formé notre Comité d'honneur dont nous sommes
en droit d'être fiers.

L'agréable accueil qui nous a été réservé ce matin à
l'Hôtel de Ville, les paroles engageantes et sympathiques de
monsieur l'Echevin de l'Instruction publique, le très estiiilé
vice président d'honneur de notre groupe, ont prouvé à nou-
veau que l'Espéranto a trouvé de clignes défenseurs parmi
les autorités de la ville de Bruges.

Je propose donc de boire à la santé de notre digne Prési-
dent d'honneur, à celle de l'administration communale, et de
MM. les Représentants et Sénateurs qui ont daigné patronner
notre oeuvre.

Vive le Gouverneur de la Flandre Occidentale ! Vivent
les autorités de la Ville de Bruges 1

Tosto de S-ro Pastro A. RICHARDSON
(Al la fremduloj)

Gesin j oroj,

Kiam mi intencis proponi toston al la fremduloj, mia
nura malfacilajo estis ke mi ne trovos ilin. Mi diris al mi
mem : Kie estas la fremduloj ?

Esperantistujo ne estas uur vorta esprimo, ĝi esprimas
nepran realccon, kaj en Esperantistujo ne povas ekzisti
fremduloj.
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Do, mi parolos ne al fremduloj sed al alilandaj ge
tratoj, kiuj el diversaj regionoj venas hodiati partopreni en la
ĝojo de la komuna familio.

Gefratoj, ni, en Belgujo, dankas vin pro via simpatio, pro
via frata amo, tutkore ni deziras al vi bonvenon.

Neniam ni forgesos ke kiam ni batalis por la lideleco,
por la unueco, kiam el la fidela Brua grupo altiĝis la voĉo
kiu estis la heraldo de la fina venko, estis vi, ainikoj el diversaj
landoj, kiuj kuraĝigis nin, aplaŭdis nin.., kiujn montris al la
111o11(lo ke ni ne estas solaj, male, ke ni havas malantaŭ ni, la
esperantistojn de la tuta mondo.

Al vi do, Samideanoj apartigitaj per kelkaj landlimoj sed
unuigitaj per la sama anio, la sama idealo, la sama lingvo,
mi altigas mian pokalon kaj, je la nomo de la tuta Belga
Esperantistaro, mi trinkas je via sano.

Hip ! Hip ! Hurrah !
Tosto de S-ro CARLO I3OURLET
(Je ]'nomo de l'eksterŭelgaj esperantistoj)
Sinjoro Provincestro,

Permesu, ke mi respektplene aldonu la plej korajn dankes-
primojn de la eksterlandaj Esperantistoj al tiuj, kiujn nia
belgaj amikoj jam petis vin akcepti. Hodiaŭ matene la urbestr-
aro de Bruo pruvis al ni sian grandan favoron al Esperanto
kaj nun vi. Sinjoro Provincestro, la plej alta reprezentanto
de lia Majesto la Reĝo de l'Belgoj en ĉi tiu regiono, vi montras
per via ĉeesto la grandan intereson, kiun la belga Registaro
havas por nia afero.

Niaj esperantistoj koroj estas plenaj de ĝojo  !
Karaj sainidmnoj,

Jes, niaj koroj ĝojas, kaj tiun ĝojon ni antaü ĉio ŝuldas
al niaj Bruaj samideanoj, al nia nelacigebla amiko Witteryck
kaj al lia fervora hel I antino, fraŭlino Ledène, al ili, kiuj, dc
du monatoj, tage kaj nokte laboradis por dion pretigi : kon-
greskartojn, programojn, ati ojn, devizojn, dekoracion. Al ili
devas flugi niaj aplaŭdoj kaj sinceraj dankoj.

Kiam, meze (le tiu belega festeno, oni repensas pri la
1u:11 facilaj pasintaj cirkonstancoj, pri la tempo, kiam dubemuloj
proklamis, ke Esperanto mortis en Belgujo, kaj oni komparas
la estintecon kaj la estantecon, oni nepre devas miri pri la
urrNperebla sukcesa kaj admiri la rezultatojn akiritajn de
la lkl a Ligo, tiel lerte kaj energie kondukata de nia amiko
Van l 'r Biest.

Ilun Iiatl matene nia juna kuiibatalanto S-ro Van Aubel,
rn nia c'lokventa paroladeto, diris, ke la homo ne estas eterna,
k:lj kr ,t'kvc liaj verkoj estas ne longedaiiraj.

La homo ja ne estas eterna ; sed la homaro estas kvazaŭ
sciiniorta.
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du el ni konfesu humile, ke li estas nur sensignifa celo
en tiu grandega, ĉiam kreskanta arbo. kies branĉoj estas la
nacioj, kies folioj estas la familioj. U11u Celo mortas, kaj alia celo
naskigas ; velkas, sert novaj bur roi oj tua]fermikras ; branĉ-
oj ĉesas kreski, eĉ ronupikas, sed aliaj branĉoj plifortikas,
kiuj donas viron al la neniam mortanta trunko.

En la arbo de l'holnaro la 13elga popolo estas vivplena
branĉeto, kiu vigle altikas al la ĉielo. Sur tiu branĉo aperis la
belga floro cle l'Esperanto, brila Horo de l'Espero, khi baldaŭ
fari •1S snkplena frukto.

Amikoj belgaj, « Unueco donas fortecon » estas la devizo de
via lando. Vi al ni ĉiuj, Espeiantistoj en la tuta mondo, montr-
is, kie! la apliko de du devizo, kiel firma unlliĝro, povas
dormi !aiïdindajn rezultatojn, kiel ki estas neerĉepebla fonto de
Vivo, kiel ki resanigis, refortigis la belgan branĉon de Esperanto.

Adniirante vin, ni do sincere kune krias : «Vivu la belgaj
esperantistoj 1 »
Tosto de S-ro F. DURIEUX, el Lille, prezidanto de

la <,Nordfranca esperantista federacio »
J e l'nomo de kvar francaj espera ntis taj societoj)

Estimataj Gesinjoroj,
Mi havas la la plezuron alporti al vi la saluton de kvar

societoj : la Franca Soeieto por la Propaganda de Esperanto,
la Federacio de la Grupoj en la norda regiono de Francujo,
la Grupo de mia arbo Lille, fine de la Internaeia Asocio de la
Instruistoj .

Je la nomo de tiuj societoj, mi salutas la Tespektinclaj  i
atltoritatulojn, la Ĉarman ĉeestantaron, ]a grupon Bruan liaj
la Belgan ligon.

Al vi, estroj de la Belga ligo, mi alportas -ne nur salut-
on, sed gratulon, gratulon pro via inteligenta agado kontraŭ
la "malamikoj kaj kontrati la ohstinaj eraruloj .

' En tiu ĉi agado, mi vidas por vi du rekompencojn.  La
unuan vi ricevas per tio, ke viaj najbaroj turnas al vi la
okulojn par lerni la batalarton, la manojn par aplatidi,  la
koron por

Duan rekompencon vi ricevos en 1911, per la glora
sukceso de la seAa uiaiversa/a hongreso, al kiu oni allcuros
auiase. Jam oni antattkojas je la penso revidi siajn malprok-
siniajn amikojn en tiel gastema lando, en la naskiĝa urbo de
Rubens kaj Van Dyck, en la bela patrujo de la Belga Ligo.

Do al vi saluton, gratulon, dankon, esperon kaj sanou

Tosto de S-ro C. BABILON, sekeetario de la Esperant-
ista Grupo de Boom

(Al la redakcio de « Belga Esperantisto r)
Gesiltjoroj,

Sendube estas multe inter ni kiuj atendas iom senpacience
a revenon cle la 1 5a de Ĉiu monato por povi tralegi de l'ko-
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menco ĝis la fino, la enhavon de tiu ĉi literatura perlo kies •
nomo estas Bel,o'a Esferantisto.

Kvankam ne ankorati dujara, ĝi iris jam, se ne la plej
iinarkinda,almenati unu el la plej legindaj, unu el la plej interes-

plenaj, unu el la plej zorgataj inter nia tuta esperanta jurnalaro.
Tiun belan rezultaton ki ŝuldas ĉefe al la eminenta Direk-

toro, kiun ki trovis en S-ro Van der Biest-Andelllof,kiel ankaŭ  al
la nelacigebla sindonemeco cle liaj kunlaborantoj S-roj Champv,
Schoofs, Swagers kaj Van Schoor.

Vi certe permesos al mi esprimi al ili, tie ĉi, je la homo de
ni kiuj, nian plej koran dankon pro iliaj latidindaj klopodoj.

Ili borlvolu clatirigi la elektitan vojon, kaj ni, niallanke,
esamideanoj, ne mankos al nia devo, kiu estas : subteni abon-

ante kiel eble plej multaonlbre ilian plej interesan organon.
• Estas allnenail tiele ke ni, Boom'anoj, komprenas nian

devon rilate al nia nacia revuo.
Je la daŭra . prosperado de B. E. kaj je la bonfarto de

kia agema redaktantaro

Tosto de S-ro D-ro H. DUPONT, prezidanto de la
grupo «Antatien» en Beyne-Heysay.

(Al S-ro Van der Biest Andelhof, prezidanto de la Ligu)

Estimata Sinjoro Prezidanto,

Kiam, dum la marveturado, la ĝis tiam favora vetero
malheliĝas, kiam la furiozaj ventegoj ĉirkaŭblovas, kiam la
gigantaj marondoj ĉiuniontente minacas subakvigi la Ŝipetoil,
tiun, en tiu terura situacio, la ŝipestro, konscia pri la komuna
dankero kaj pri sia persona devo, alvokas al si sian fidelan
maristaron, al ĉiu el ili difinas lian taskon por kontratistari
la elkatenigitajn elementojn ; kaj kiam post• surhomaj kio-
ludoj la venko kronas iliajn penojn kaj denove la maro kviet-
Ikas, tiam, fortigitaj, fieraj, ili daŬrigas la antaüenvojiradon.
lam la rememoro pri la pasintaj malfeliéoj 1ojigos la korojn
■ b' la sentilnemaj luktantoj.. « El quondain meminisse juvebit. »

Vi, 'kara Prezidanto de la Belga Esperantista L;go, vi
estas la prudenta, lerta, kaj vigla ŝipestro de  nia ŝipeto ;
,Intail du jaroj, ki estis elmetita al la plej malaniikaj atako}
kiuj rekte celis dronigi l;in ; sed dank'al via saĝa direkto,
dank' al via klera energio kaj senlaca sindonemeco, nia
ipet° trovikas nun en trankvilaj akvoj kaj antalien iradas pacenle.

lionvolu akcepti publike, pri viaj akrevidaj klopodoj, niajn
`Ilr) Luregüjn dankojn.

La unua belga kongreso, kt uiigita en Verviers, la pasintail
potin, pruvis la vivpovon kaj la vivecon de la belga esper-
^nit^t.^l^ ► : la nuna Brti a kongreso estas la elmontro de granda
t'Inini. , en nia lando, kaj la venonta internacia kongreso en
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Antverpena glorigos • vlan laboradon, saintempe tiun de viaj
mul tnombraj kunbatalantoj.

altigas mian glason, je la lano de nia kara Prezidanto.
Vivu S-ro Van der Biest-Ândelhof I

Fosto de S-ro L. CHAMPY
(Al la organiza komitato)

Estiluataj (iesinjoruj,
Kiain oni partoprenas feston ati festaron, ŝajnas tute nature

ke ĉio estas bone organizita, ke ĉio okazas laûi la programo ;
sed kiom malmulte da personoj prezentas al si la laboradon,
la klopodojn kiuj estis por trafi tiun celon '.

Estas por mi agrabla misio danki tutkore la organizi n tojn,
kies nomon mi bedaŭrinde ne ĉiujn konas, pri la bela akcepto
al ni farita kaj pri la bona organizado de la dua belga kon-
greso. Mi estas do devigata Illin turni al tiuj, kiuj reprezentas la
Bruĝajn esperantistojn, S-ro Witteryck kaj lf-ino Ledène.

Mi estos certe la interpretanto de la deestantaro por
prezenti al la sindonemaj kaj nelacigeblaj , prezidanto kaj sekre-
tariino de la Brua grupo, la esprimon de nia tutkora kaj.:
sincera danko.

Mi proponas al vi, levi nian glason je la sana de nia
kara kai agema kunbatalanto S-ro Witteryck, de la sindonenia
F -ino Ledène, kaj je la prosperado de la Brua grupo.

Tosto de S-ro J. PAROT FE, prezidanto de la
Verviers' a grupo.

(Al la esperantistaj virinoj)

Gesinjoroj,
Elokvente kaj tute prave oni ĵus laŭdis la multevaloran

apogon, la grandajn servojn kiujn nia esperantista afero, kaj
speciale la nuna kongreso ŝuldas al la alta patronado de la
estraroj, al la klopodoj (le l'organiza komitato, k. t. p.

Mi Inun deziras en kelkaj vortoj aludi tutkore kaj dankerne
al iu forto kiu senéese por la prosperado de nia movado
efikas ; mi volas laiidi iun forton tiel potencan, eble, kiel la
plej atindaj oficialaj apogoj, por la sukceso de nia ideo ; mi
volas aplaŭdigi de vi la grandegan helpon, la Inultŝatindan
kuraĝigon kiun nia afero ŝuldas al la virinoj 1

Lu ne en ôiu grupo la virinoj donas la ekzemplon de
l'entuziasmo por nia bela tolo, de l' fervoro en la laboroj,
de respero en la fina estonta triurufo ?

Kaj ĉu oni ne povas diri ke tiu intereso de la virinoj al
Esperanto estas pruvo de la vere socia, vere homara signifo
de nia idealo ?

Mi proponas al vi aklami la ĉarmajn samideaninojn, kies
ĉeesto al ĉi tiu granda amika festo tiel plibeligas kaj pligravigas
ain l Mi invitas vin eltrinki viajn glasojn je la honoro, je la
feliĉo de la esperantistaj virinoj.
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'rosto de F -ino Bertha LEDÈNE, sekretariino de la
Brua grupo kaj de la organiza komitato

(Je l'nomo de l'esperantistaj virinoj)

Esthmataj Santideanoj !

La belaj kaj Ilatemaj vortoj de nia brava kunbatalanto
S-ro Parotte vere kortuŝis min kaj certe aukaü ĉiujn aŭdintinojn.

Je l'nomo de miaj karaj fratinoj, ĉeestantaj la hodiaŭan
elmontron de frateco, mi esprimas al S-ro Parotte kaj al vi
ĉiuj, karaj samideanoj, mian plej sinceran dankon pro la altega
valoro kiun vi al juĝas al nia kunhelpo en la disvastigo kaj
propagando de nia bela lingvo Esperanto, de tiu inirinda kaj
Ilarmoniplena parolilo, dank' al kiu la tuta homaro iĝos nur
ilnu paca kaj amplena familio.

Mi tute ne volas kai, kaj mi konfesas sincere ke ni estas
lieraj pro la sukceso de nia laboro, kaj fortigitaj per viaj
afablaj kurakigoj ni duobligos niajn klopodojn kaj ni pruvos
unu fojon plie la jam konatan virinan potencon ; ni montros
ke virinoj estas ne nur scivolemaj, kiel oni ilin ĉiajn juĝas,
sed ke ili estas ankaŭ bonfaremaj kaj progresemaj kaj
interesiĝas pri gravaj, homainaj ideoj.

Jes, ni datirigos la sanktan laboron kun obstina persisteco
kaj mi estas intime konvinkita ke, pli baLlati ol ni kurakas
tion esperi, ni atingos la celon en gloro !

Heildronk van den heer O. VAN SCHOOR,
voorzitter der « Antverpena Grupo Esperantista »

(Aan de Vlaamsche drukpers)

Mevrouwen, Mijnheeren,

Na de verschillende sprekers die hier reeds liet woord
genomen hebben om eenen heildronk in te stellen, weze het
mij ook gegund een paar woorden te spreken in liet Vlaamsch.
Onze wederlandsche hulptaal Esperanto, door het doel dat zij
beoogt, namelijk het verspreiden van eene spraak waardoor de
volkeren van de meest verschillende taalgebieden in hunne
wederlandsche betrekkingen elkander gemakkelijk zouden ver=
taan, heeft te zelfden tijde een oprecht gelukkig vrijwarenden

.eivloed op de talen van die volkeren welke tot, een klein spraak-
gebied behooren. Dit feit, van zoo'n hooge beteekenis in de
taalbeweging der kleine natiën, werd ten volle beaamd door
al de deelnemers aan de vergadering op r April laatst te Parijs
gehouden, en waarin de bond der kleine landen voor het
behoud hunner taal en nationaliteit werd gesticht. Eens te
mineer werd onze stelling bevestigd op het véôr acht dagen te
Brussel gehouden Wereldkongres der Internationale Vereeni-
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gingen, waar een spreker verklaarde dat de won schijnt zoo voor
de kleine als voor cie groote natiën en dat ieder volk, met
rechtmatige fierheid en trots, de handhaving mag eischeLl van
zijn eigene taal, die hem als een voorvaderlijk erfdeel door
al degenen, die voorheen tot wijnen stam en ras behoorden, werd
nagelaten.

Iu deze bij uitstek oudvlaamsehe stad Brugge, het orale
Venetië van het Noorden, 1 -leeft onze dierbare Esperantobe-
weging steeds steun en hulp gevonden bij de drukpers van
Vlaam clle uitdrukking. Daarom ook, Mevrouwen en Mijne
Heeren, verzoek ik u, eenen beker te ledigen op de welvaart
en den vooruitgang der Vlaamselte drukpers in Brugge. Zij
aanvaarde vlezen heildronk als een diepgevoeld woord van dank
voor de goede diensten die zij aan ons vooruitstrevend en vre-
delievend doel tot hiertoe heeft bewezen, en het weze haar
een woord van aanmoediging voor de toekomst om onze lle-
weg:ng steeds meer en meer met haar hooggeschatte mede  -

werking te steunen.
Mevrouwen,' Mijnhoeren, op onze Vlaamsche clrukpe rs

van Brugge en op het welvaren van Bare vertegenwoordigers !

Toast de K. l'avocat Ch. DE POORTERE, vice-pré-
sident du groupe espérantiste de Bruges

(A. la presse belge d'expression française)

Les notes sténographiques du beau discours de M. l'avocat
de Poortere se sont malheureusement égarées.

Nous le regrettons infiniment, et ce sera certes une dé-
ception pour nos lecteurs de ne pas retrouver ici les éloquentes
paroles du sympathique orateur.

Il nous faut donc nous référer aux journaux locaux qui
ont rapporté au sujet du congrès et nous empruntons au
Journal de Bruges les lignes suivantes :

« M. Charles de Poortere, en une chaleureuse improvisation,
remercia la presse en général du concours qu'elle donne à la
cause espérantiste. L'utopie d'aujourd'hui sera la vérité de
demain, et ce n'est que par la tenaeité des promoteurs de l'idée
Glue comme tant d'autres elle finira par avoir raison de l'ironie
des uns et du scepticisme des autres. Les services que l'Es-
peranto pourrait rendre à ]'oeuvre si belle de la Croix-Rouge
suffiraient déjà pour commander le respect universel. Grâce
à la presse, les espérantistes connaîtront un jour la victoire. »

S-ro Simon Vatriquant (Liegt'», en Licgâ valona idionio,
elparolas teston, je l'unuiêo inter la flandraj kaj valonaj belgoj.
Li rememoras la konatajn versojn de Antoine Clesse : Flamands,

:.>ta 	.._
Wallons,  ce ne sont /â que des prénoms : Belges est notre nom
,te famille.

Oui disi; as je la 5a, meze de la plej granda entuziasnio,
kaj kantante unuvoĉe nian himnon Liz EsPero.

POST LA PESTMANGO

la kongresanoj, dum plej milda vetero, faris ege agrablan
promenadon tra la urbo. Ili admiris la originalecon de la
malnovaj stratoj, la antikvajn luksajn konstruaĵojn de la
civito, kaj guis la poezian aspekton de la kvietaj kanaloj,
borderitaj de arboj kovritaj de juna, freŝa verdajo, kaj trafend-
ataj de majestaj, blankaj cignoj, — la revigantan, trankvilan
beginejon kaj la pentrindan Lago de Amo. La lamaj rem-
paroi, nune allogantaj promeliejoj, prezentis al la ekskurs-
antoj Siajn plej belajn, printempajn êarmojn.

El la malproksimo resonis la arkei taj sonoj de la gaja
sonorilaro el la Belfrido...

Ne forgeseblaj estos tiuj plej dolĉaj kaj feliĉaj mo-
mentoj,travivitaj, en tiu superbela kadrajo, inter plej entuziasmitaj
gesamideanoj !

LA INTIMA FESTO

Je la 7 r. 2a vespere l a gekongresanoj kunigis en la fest-
saionego de la hotelo « Imperia Aglo » (Keizerlijke Arend,
Aigle Impériale), superflue ornamita per verdaj flagoj, bonvenaj
enskriboj kaj osperantistaj emblemoj.

Kiel memoraĵon ni enpresigas dorsflanke la programon,
plej artplenan specimenon de la presejo Witteryck.

Estas ne eble priskribi detale ĉiujn numerojn de la pro-
gramo. La diversaj gekantintoj kaj geludintoj, perfekte, plej
laíddinde, plenumis sian taskon. Apartan viton tamen meritas la
teatraĵo « Amours Espérantistes », plej talente prezentita de
I^ ino Ida Vermculen, F-ino Gabrielle Herickx ; S-roj G.
I"aveau, G. Platteeuiv kaj M. Breyne. Grandega estis la suk-

-su de tiu freŝa, ĉarmega komedieto, kaj plej merititaj
lis la aplanidoj per kiuj oni salutis .1)-ron W. Van der Biest,

t a atitoron, kaj la lertajn geinterpretintojn.
Post la intima festo, parto de la gekongresanoj disiĝis ;

unuj preferis enspiri la vesperan aeron sur la teraso de la ĉefaj
kiifejnj de la urbo kaj gustumi la freŝan blondan flandran
bien on ; aliaj improvizis balon, kie oni dancis kaj ai nuziĝis kis
tua l frue en la vespero.
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BRUĈO 1910
2a Belga kongreso Esperantista

INTIMA FESTO
de la I5 de majo, je la 7 1, 2 horo, ves ere,

en la Teskambrego de tcr Ilotelo « A igle Impériale»
Place rtrr Th tre

--o--

^^ ...^, P RO RA.M O 	 j1

l a PARTO
F-ino SrEi'1IAx I F I-1 tuSU.N (BRUGO)

Sine Nocturne 	 . 	 .
4'n° Impromptu op. 90 .

(Forte piano)
F-ino MARIA MOREAU (BRUSELO)

La Vojo(laií muziko de A.-J,WirrEkvc.:) D-m L. L. ZAJIEIVHOF

S-ro Jos. l' IRlAY (t ' ERVIFR SO)
Au Congrès de Vervf ers 	 . 	 J. P un ï

S-ro LLoioLu V ERERAEKE1 (A N TVER1'ENO)
Stancoj ei «Lakmer (lei maziko rle L. DEL[RES)

es peranta ic stode . 	 . 	. 	.  I)-ro \V. VAN DER I - TEST

F-in o IDA VERa[FVr.rx (ANTVERPENQ)

Si ne legos gin (premiita monologo). D-ro W. VAN i)ER I31ES .r

S-ro MAR CE BLETNE (BRU(;U )
L'Espero ja.-J. ti' ITTERy(T) 	 D-ro T,.L 7, .aM>•:x1t41;

2a PART O

,
Andante du 3° concerto .

(Fortepiano kaj violoncelo)
F-no IDA VERMR1TI.EN (.\`TVERPENO)

Brood voor Moeder, gedicht 	.
S-ro LEOPOT.D VERBRAEKEN (ANTVERPENO)

Printempa kanto, lati gel-mana melodio .
Vivu Zamenhof ! laïi sveda melodio

F-ina Get.tsE (71 FFROII) (ANTVERI'ENU)
Estas la Kato (Monologo) 	 .

F-no G r.tiDYS WERF (BRTJGO)
Snowilakes (NeReroj). 	-

AMOURS ESPÉRANTISTES
VAUDEVILLE EN T'\ ACTE
par le Dr W. VAN DER BIEST

(Représenté avec le concours du Cercle Cecilia (le Bruges)
PERSONNAGES:

M"' Astrevert, hôtelière

Bernard 	.

Daisy .

Ben oit, garçon d'hbteI . 	
Ill, G. PLATTFEUW

Mua IDA VERMEULEN (Anvers)
M lle GARE. IIERICEX (Anvers)
M. G. FAVEAT: (Bruges)

M. M. BREVNE 	»Black, père de Daisy.

1 ino DE. KEIi E .AERE (IBRtU(xO)

l) f^ 
L'Espero (de M1 Nu.). 	 D-ra L. L. Z.vuExtto r

LE DUAN KONGRESAN TAGON
la gekongresanoj jam frunlatcne kuniĝis por viziti are la plej
interesajn vidindajojn de la urbo.

En la ne granda, sed altvalora komunuma Muzeo, kie ili
estis gvidataj de la plej afabla kaj klera prezidanto de la Bruĝa
grupo, S-ro Witteryck, ili admiris la belajn pentraĵo j n de Jan
van Eyck, Memling, Van der Goes kaj aliaj majstroj de la
prinlitiva flancha skolo. Poste, ils vizitis la hotelon Gruuthuuse,
antikva landsinjora domo kun riĉaj kolektoj da kupraĵoj, flandraj
fajencajoj kaj grandvaloraj puntajoj. Kelkaj samideanoj ankati
eniris la malsanulejon S-ta Johano, kie estas konservata la
ĉefverko de Hans Memling, la relikvujo de S-ta Ursulo.

Je la tagmezo oni forveturis al Blankenberge. En tiu
alridanta banurbo, post refortiganta tagmanĝo, oni vizitis la ori-
ginalajn dometojn de la fiAkaptistoj kaj promenis laŭlonge de
la marbordo, kie la estado estis jam tre agrabla.

En la urbeto oni faris efikan propagandon por nia kara
] i ngvo, parolante Esperanton kaj aticligante la belajn kantojn
de la esperantista repertuaro.

Kelkaj samideanoj, ĉiam afable gvidataj de S-ro Witteryck,
promenis ĝis Heyst kaj Bruĝo-haveno.

Alvenis, bedatirinde tro frue, la horo por disiri ...
()ni adiatiis, plej feliĉa pro la sukceso de la kongreso

kaj pro la ĉarma kunesto en Bruĝo la bela, kaj kun la firma
promeso sin revidi la proksiman jaron en Charleroi.

La raportanto pri la rimarkinda kongreso de Bruĝo ne
bezonas aldoni personan konkludojn.

La faktoj sufiĉe atestas ĝian gravecon kaj ĝian potencan
influon sur la publikan opinion.

La partoprenintoj konservos pri la kongreso plej agrablan
rememoron, kaj ĉerpis el ĝi novan kuraĝon por daiirigi la
propagandon. AMATUs.

Eraroj. — i. Sur la antatilasta linio de p. I94 oni bonvolu
legi (anstatafl : ĉar pro privataj motivoj S-ro ilfourlon eksiĝis)
S-roj Solvas! kaj _llourlon .

2, La propono de S-ro Schoofs, rilate al la enkonduko de
Esperanto inter la junularon estas parte erare presita (Paĝo 207).

La preciza teksto estas la jena :
« La dua Belga kongreso esperantista aprobas la starigon

» (le junulaj grupoj tie, kie tiu disigo de la fortoj ne malutilas
la ĝeneralan movadon (aü propagandon). »

CHOPIN
SCHUBERT

S ro ARTHUR l)LERCKX 	 ollzue,o)
F-ino STFYIIANIE Huy SMA

Berceuse F. RENARD
G. Gor, tER II .I N N

H II,nA RAM

FR. SWAGERS

Fto n . H. (.owEx



NOMARO DE LA ALIĜINTOJ

Lia Moŝto Barono A. Ruzette-van Caloen de Basseghem,
provincestru de Okcidenta Flandro, honora prezidanto de la Brula grupo
esperantista.

S-ro J. Schramme, advokato, skabcno de Belaj Artoj kaj de Publika
Instruado, honora vicprezidanto.
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89.
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91-
92.
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94.

95.

I. Aerts, Brugo.
2. J. Albert, I3eyne-Heusay.
3. S-ino J. Albert, Bey. ne-Hcusav.
4. Jules Aldebert, Fresnes (Fr.)
5. Aldebert, Péruwelz.
6. A xters, IIi ugo.
7. Cam. Babilon, Boom.
8. S-ino Babilon, id.
9. C. Bal, 	 id.

Io. S-ino C. Bal, 	 id
ri. H. Balthasar, Bcvne-Heusav.
12. Gaston Barrat, Lille (Fr.)
13. F-ino Jeanne Barrat, Arras (Fr.)
14 J. Barbe-de Knecfl, Gentbruggc.
15. N. Bcrnaert, letitnanto, tlnty.
16..Em. Bertels, 	id.
17. là-ino ,T. Bevel, Uitkerke.
18, Bohm, I3ru;o.
19. F-ino Cl. Bohai, id.
20. F-ino Nathalie Boon,llago (Ned.)
21. Carlo Bourlet, Parizo.
22. Juliette Bournonville, Condé (F.)
23. Maria Bournonyilie, 	 id.
24. 11. Bouten, Tisseit.
25. S-no Brandenburg•Buys, Hago

(Ned.)
26. I3reync, Brugo.
27.Jul. Cantal), Bruselo.
28. A. Cartuyvels, Namur.
29. F-ino Castel, Lille (Fr.)
30. L. Cham p•, int;. Antverpeno.
31. Gabriel Chavet, Parizo.
32. S-ino Clauw, Brugo.
33. Jul. Clerbaut, Booui.
34. S-ino J. Clcrbaut,id,
35. Jos. Cnudde, Gento.
36. A. Cockx. Antverpeno.
37. CClaudius Colas, Parizo.
38. Ilcnri Comerre, Lille (Fr.)
39. René Conierre, 	 id.
40. F-no Crafer, Norwich (Brit.)
41. 12,. D'Artois, Schaarbeek -Bruselo.
42. Davin, Seraing.
43, S-ino Davin, Seraing.
44. M. De Baets, Gento.
45. Fr. Dc Backer, Antverpeno.
} i. F-ino 13. De Bois, Brugo.
47. F-ino L. De 130:s, 	 id.
48. F-inu De Cavet, 	 id.

De Cock, 	 id.
F-inu Maria De Cock, Antv.
De Jaegher. Brugo.
S-ino De Jaegher, I3ru(;o.
F-ino Paula De Jaegher, Ant-
vcrpeno.
F-ino De Keteláerc, Brugo.
FI. De Keyser, Antyerpeno.
A. De la Haye, Berchem (:1ntv.)
S-ino De la Have, il.
O. De la Vignette, Merbes le Ch.
S-ino de la Vignette, 	 id.
F-ino M. D. la Vignette, Ensival.
L. Delvaux, Charleroi.
Baron° F. De \1enil, Parizo.
S-ino Baronino de Ménil, Parizo.
F-ino Eva Demortier, Verviers.
Dep ndt, Lille (Fr.)
S-ino Depondt, Lille (Fr.)
Ch. De Poortere, adv. BI -ti;o.
Jos, 1)irckx, Antyerpeno.
De Vriendt, kapitano, Bru^o.
P. D'Haenens, Ixelles.
F-ino J. C. Dirkten, [Iago (Ned ;)
\V. Dollez, Antverpcno.
Marius Doué, Parizo.
S-ino M. Doué. id.
F-inu Nellie Dowal, Norwich (B.)

Dubois, St Arnand-les-Eaux
(Fr.)

Henri Dupont, Beync-Heusay.
D-ro Hub. Dupont, id.
Firm. Durieux, Lille (Fr.).
S-ino F. Durieux, id.
F-ino Mina Durieux, id.
II. Dm-erdyn, korni^, Bru ;o.
Ebner, Essen (Germ).
Eldon. Esperanto, Leipzig (G.).

G. Fav, Herchent (Antw.).
F- iao Faleur, Nieppe (Fr.).
E. Flanront, Condé, id.
Ad. Finet, Antvcrpeno.
F-ino Futness, Norwich (Brit.),
Galant'. Charleroi.
S-ino Galaad, id.
L. Ghaye, Beyne-Heusav.
F-ino Ghyoot, BruCo.
S. Giliroid, Antvcrpeno.
F-ino C. Gillroid, id.

96. Gi l lemen , I31l1;0.
97.L. Goetgeluck, id.
98. Grandgagnage, Junigit.
99. Halleux, Bevne Heusav. 	•

Zoo. D-ro J. [[anauer, Bruselo.
lot. Leu Heidendal, Arendonk.
102. F-ino Henry, Aardenburg (Ned.).
103. F -ino G. Herickx, Antvcrpeno.
104. F-ino G. Herla, Verviers.
105.Julien Herla,
106. F-ino A. Herremerre, Brugo.
107. 1-lourdequin, Condé (Fr.).
io8. S-ino Hourdequin id.
109. F-ino Hugues, id.
I ro. Huisman, Brugo.
111. S-ino I-Iuisman, id.
112. F-ino St. Huisman, id.
► 13. ?i lb. Humez, Douai (Fr.).
114..101. Jacobs, Contich.
115.Ed. Jacques, Brugo.
116. Labillc, Lille (Fr.).
117. S-ino Labillc, id.
115. Denis Lanlbccq, Fresnes (Fr.).
119. F-ino E. Lams.
120. Eren. Lange, Ensival.
121. Jos. Lanscr, Liego.
122. F-ino Ch. Lebègue, Beauvais(Fr).
023. D. Leclerc, id.
124. F-ino B. Ledène, Bru o.
125. A. Lees, Buxton, (Brit.).
125. S-ino Lees, id.
127. Ed. Leleu, Lille. (Fr.).
128. R. Leseul, Antverpeno.
129. Luc. Lespagnol ; S.Aniand (N-Fr)
130. S-ino L. Lespagnol, id.
131. René Lonthie, Namur.
13z. Luis, Elberfeld, (Gera:.).
133. W. Lutkie, Rijen (Ned.).
134. Mannevy, leŭtn, Condé. (Fr.)
135. S-ino Mannevy, 	 id.
136. Maréchal, Brugo.
137. S-ino Maréchal, id.
138. F-ino Marsais, Lille (Fr.).
139. F-ino Cl. Martens, id.
140. F-ino M. Martens, id.
141. F-ino O. Martens, id.
142. Marquart, Condé (Fr.)
143. Paul Mast, Geato.
144. A. Mathieux, Bruselo.
145. Alf. Matliijs, Duiíel.
146. J. Mertens, Bruselo.
14.7. Michiels-Tambuvser. Mehlcnu.
14.8. Moens, Lille (Fr.).
149. F-ino Al. Moens, icl.
150. F-ino Sylvie Moens, id.
131. F-ino M. h:[oreau, Bruselo.
152. Moskovik, Lille (Fr.).
153. S-ino Moskovik, id.

154. Namur, notario, Condé (Fr.)
155. S-ino Namur, 	 id.
156.P. Namur, 	id.
157. F. Nelles, Bevne• Heusay.
158. Olivet, leŭtn. Ypres.
159.Jos. Parotte, Verviers.
16o. Ilcnri Pctiau, Gento.
161. F. Fhilippens, Charleroi.
162. S-ino Philippcns, Charleroi.
163. Piens, Lille (Fr.).
164.Jos. Pirnay, Verviers.
165. A. Piron, Beyne-Hcusay.
166. J. T. Pol lard, Buxton (Br.).
167.F-ino MariaPosenaer,Borgerhout.
168. Potharst, IIago (Ned.).
166- F-ino Priem, Bruto.
170. M. Putzeys, Liego.
171. Raymacckers, Kortsnaken.
172. Jus. Relavisse, Liègo.
173. G. Richard, Condé (Fr.)
174. Pastro A. Richardson,Bruselo.
175. A. Bichez, Fresnes (Fr.)
176. Louis Ritchie, Antverpeno.
177, Marius Roe, Borgerhout.
178.Fr. Rommel, Verviers.
179. D-ro R001115, Bruto.
180. Barend Schoen, Borgerhout.
181. Frans Schoofs, Antverpeno.
18s. Léon Schumacher, Antverpeno.
183.Generale H. Sebert, Parizo.
184. S-ino Sebert, Parizo.
185. M. Sebruvns, St Aniandsber;.
rob. S-ino M. Sehruvns, id.
187. F. Skeet Giürling, Kopenhago.
188. F ino Leona Solvyns, Muysen.
189. J. Soyeur, Seraing.
19o. (:;h. Struvf, Eioom.
191. S-ino Ch. Struyf, id.
192. Fr. Swagers, Antverpeno.
193. S-ino Fr. Swagers, id.
194. Fr. Tasse, Namur.
195, W. Simson, Dusseldorf (Geren.)
196. Sidney-Taylor,adv.Buxton (Eirit.)
197. S-ino Sidney-Taylor, id.
198. F-ino S'. Thooris, Bruto.
t99. F-ino M. "I'ournay, Dampremy.
200. Léon Tronquez, Lille (Fr.)
201. S-ino L.Tronquez, id.
202. A. M. Valeten, Utrecht (Ned.)
203, Louis Van Aubel, Liège.
204.van den Berghs, Brugo.
205. F-ino A Van den Eynde,

Willebroeck.
206. F-ino FI. Van den Eynde, id.
207.F-ino Van de Plassc:he, aardenk.

(Ned.).
208. Van de Putte, Brugo.
209. Van der Biest-Andelhof, .lnty.
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2 10. D-ro W. Van der Biest, Antv- .
21 t. S-ino W. Van der Miest, 	 id.
212. Van der Haak, Rotterdam (Ned.).
213. S-ino E. Van der Schuyt, Voor

burg, (Ned,).
214. A. Van der Ve t , H ago , (Ned.).
215. J. Van de Stadt, Antverpeno,
216. Fug. Van Dessel, icl.
217. Van de V ijTCCC, 13ru o.
218. C. Van Dyck, Willebroeck.
219.Felix Van Gassen, Antrerpeno.
220. D-ro R. Van Melckebeke, id.
221. L. Van Pctegltem, Mehlcno.
222.Bern. Van Riet, Berchetn-Antr.
223. 0. Van Schoor, Ants'erpeno.
224. Simon_ tiattiquant, Lie,o.
225. E. Verbeke, Brnro,
226.Aug. Verbekcn, Namur.
227. Joz. Verbraecken, Ants•erpeno.
228.Leo p. Verb rae cke n, id.
229. J. Verbruggcn, Boom.

230. F -int' Ida Ver1neu1en, Ants-crli.
231. Viseur,patro, Condé (Fr.).
232. Viseur, filo, 	 id.
233. 'Vidan, Hull, (Br.).
2;4. S-inu Vivian,
2;5. M. IValle, Herstal.
2;5. P. Walle,i ci.
2 .;7. F-ino G. \Vere, I3ruâo.
238. F-ino Willeutae s, id.
239. Fr. Willetnsen, St-Mariabtrrg.
240. Wilmotte, Seraing.
241. S-ino Wilmotte, id.
242. A. J. Witter1•ck, Brugo.
243. S-inoWittert-ck, Bruro.
244. F-ino H. Wittervck, id,
245. F-in o Rose Wu yts, .:l ntverpen o.
246, L. Wijnschenk, Hago, (Ned.).
247. S-ino Jeanne lhutler, Verviers.
248. J. Zicrmans, Schei -eningen(Ned).
249. P. Sandr...rn,Bruselo.
25o. H. de Keukelacre, Antverpenu.

1ilu]tnombraj nomoj nntnkas en la ti supra listo, en kiu ne estaj citataj
la aliâintoj de la tri lastaj tagoj.

A

FOTOGRAFAJO,

La fotograraĵo de la kongresanoj tue boue sukcesis.
Gia prezo estas fr. 2.1 0, krom la po tetspezoj. Konsilitide

estas ke la grupoj gyrin mendu are.
Adreso : lie Seuter, 14, U. L. V. straat (rue Notre-Daine),

Brugge (Bruges).
Ciuj ĉeestintoj certe volos aĉeti tiun ĉi helan meinoraĵon.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

