
5.a, jaro. — N-ro 1 (49). 	 Novembro 1912.

BEL6A ESP1 RANTIST 1̂
MONATA REVUO

Oficiala Organo de la Belga Ligo Esperantisto.                        

REDAKCIO :

Oscar VAN SCHOOR

zo, Vondelstraat

ANTVERPENO

ADMINISTRACIO :

Frans SCHOOFS

45, Kleine Beerstraat

ANTVERPENO                        

ENHAVO : Al niaj karaj legantoj. — Al la tutmonda csperantistaro. -- Pri
Balkanaj aferoj. (Penka Stojev). — Utopie (J. Van Rijswijk, trad. Fr. Delgarbo).-
Belga Kroniko. — Eksterlanda Kroniko. —!Esperanto en ;Middelburg. (M. l'osenaer).
— Esperanto kiel tradukilo. (A. Ricltrdsun). — Univcrsala lutcr3an a Esperanto
Asocio. — La .lrlezanino (A. Daudet. trad. M. F. B.). — Kien Patrino povas suferi.
(H. Conscience, trad. Fr. Schools). — Diversaj Informoj. -- Gratulojn. -- Kores-
ponda Fako. — Belga Ligo Esperantista.

•

UNU 1V UhlERO : Fr. 0.40 Sm. 0 1 8

A 1V TV ERF' EIV O

- 1912 -



o o
o

CIGAROJ
^l (

 ^'^ 1L J 	 '_`'

Ernest
TI N;CHA NT

La plej 

imititai, do la plej

bonai,

14

FfflO L5 JANSSENS
15, Vleminckveld

TELEFONO 3474 ANTWERPEN

Brikoj per fasadoj
'` 4Van de Lo.o

: ,
blankaj, llavaj,ru:vaj, terkoloraj, ledkoloraj  k. t. p.

konservas siajn kolorojn kaj necedas en diuj
ajn eksperimentoj.

Pav mo jt "Heureka,,
imitantaj la linoltolon, sed sen interspacoj, kaj tial

persistaj, datu'eblaj kaj facilaj por la purigado.

ONI RENOVIGAS LA ELUZITAJN STUPAROJN,
PAN ISTAJN BEN KOJN, MAGAZENAJN  TABLOJN

K. T. P.

Specimenoj, planoj, projektoj n° 300 estos
sendataj senkoste kaj sendevige je mendo do
la klientoj.

q....******.*******•......*****.v..........
Kaheloj — Fajencoj

M ajol ikoj
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GRANDA 	 j

■. Illicluoia Ekspoliclo .■ 	 4
en GENT (Belguio)

Majjo -Nav mb•o 1 J 13

Vasteco 115 hektaroj. Haloj kovritaj
14 hektaroj — Festpalaco 3 hektaroj

Espera 111.1sluj !

• l'izitu la Ekspozic . iou dum la Esper-
anta Semajno-Septembro 1915.
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LAVMVIASINO 

MORISU1t 

immimaimulamm
Lavas la puntojn ne dissirante

unu fadenon
La masino ne havas :

lignajn pintojn
stangon meze de la kuvo
kugletoju
risortojn
radetojn.

La sapakvo estas puŝata tra la
lavota tola)L) de dekstre maldek
st ren, de maldekstre dekstren, de
1' centro al la randoj, de malsupre
supren. La ilo batas la tolajon
samtempe sur kian tutan auprajon.

Ut  lavas !a nohnlrg ^tarr. lala . i ,=i. en 6 trrirrrrto/, krtilurrkc•ras pe►' sftlpropra pezo.

—.—.	 Sidante oni lavas — :—.-
Mi prave sendas por un.; monan) lavmaŝinvn MORISONS al tiu

persono en Belgujo kiun mi jugas fidinda kaj mi mem pagas la send- kaj
resendelspezojn.

La lavmaSino Morisons e ç tas aĉctehla kontrae tiuscmajnaj a ciu-
ronataj partpagol.

Mendu la ilustritan broŝuron n" 272 kun prezoj te 	*5

. L. MORISONS, 109. Dambruggestraat, Antwerpen

1

Plej bonaj trikotaĵoj •Speciala 	de

KAFO, CIKORTO, TEO
kaj (.OKOLADA.IO.1

SPI(XOJ,
KON SERVAJOJ,

S KCl'AJ FRUKTOJ

M. J. CASSIERS
30, LANGE CLARENSTRAA
LONG. R. DES CLAIRES, 3

ANTWERPEN
—.— ANVERS —:— -

] btc10

gaîé-Pc$taurant

:le l' etc' de Çille 

ŝtrumpoj, 5trunipet,i
retoj, kalsonoj, kamizol-

c►j, ĉemizoj, kaj infanaj
vestaĵoj estas atetehlaj t e

la firmo

MATHIEUX
49 Marché aux Poulets

RR USELO 

I17, rue Urande

DII^ A I^ 1
Rekomendlnda dorso
Pensiono kompleta :

Fr. 4. - ; Fr. 5.—              

BELGA ESPERANTISTO   

Aperas proksimume je la mezo de ĉiu monato. (1i estas
la oficiala organo de la BELGA LIGO ESPERAN'TISTA. Gi
enhavas diversriĉan materialon kaj estas redaktata  nur esper-
anta. (1i havas regulajn korespondantojn kaj  kunlaborantoju
en tiuj belgaj urboj kaj en multnombraj fremdaj landoj.

— Ĝi konsentas specialajn kondiĉojn por la grupoj kiuj
abonas ĉiujn siajn membrojn.  
IUMWMUr	           

Fremdlandaj koi'Espondaqloj   
D-ru LEON 	 n k

ions LUN DG  I'. N
le-no ADELA EFER	 .
l'-no M. WHITE .	 . 	. 	 .

Ll-ro G. J.1MESON-JOHNS'I'ON  ,
	H.'I H. TIIOMSEN 	•

ARGUS .	 .
	I'ENKO STOJEV . 	 •

D-ro P. STANISIC. 	.
JULES W()LF 	.
B. F. SCHUBERT . 	.
MARI . IN  D'ALDIEIDA (BEMALDO)
JULES DE BULYOVSZKY .•
J. AIZIl*RE . 	 .

EM. J. NICOLICT,
1J-ro AMBROS Io 'VARGAS,

Gtt'sr t=PE CALZÂ .
	E. R. HAYHOW . 	.

Ax'rtux E. BARRieNGTON . 	.
ELEUTERIO ROSARIC) CAMPO

	PAUL V. I.DOYAGA 	.

K rakow, (Polujo)
t ledcmora, (Svedujo)
Lundono, (Anglujc►)
Edinburgo, (Skr►t lando)
I )uhlin, (Irlande)
Eristi.tnia, (Nurtvegujo)
Berlin, (Germanuja)
Trajan, (Hulgarujo)
Vinkovci, (K roatujo)
La Chaux de Fonds, (Svisuju)
Washington, D. t'. (ITSOn e)
Lishono, (Port ugal u j ))
Budapest, (Hung.)
Alfortville. (Francujo)
Bukureŝto, (Rumanujo)
Aleksiko
Genova, (Italujo)
Cape Town. (S. Afriko)
l3enalla, (Victoria)
Perlamar,(Venezuela)
Montevideo   

L. A THONIS  

23, Arenbergstrato, — Antwerpen

LA. PLEJ GRAN DA ARC)
DA

® Cl rt	 i Lttaj ►             



EDWARD JORIS
1,

Ĉiam grandege provizita je Esperantaj Literaturajoj. Liveras
en la spaco da 24 horoj ĉian ajn libron.

	 DE VOORLOOPER
I'lu , I u va kaj plej perfekta metodo por inemlerni Esperanton

en kelkaj , inajnoj, sen profesoro.

St Jacobsmarkt, 66, ANTWERPEN
l;l EZ(ir1 B!ERFAREJ(.)

H. VAN MEERBEECK
Sterlingerstr., 12G-128

BORGERHOUT

ANTWERPEN
—o—o—o--

^aL^l • aj hongustaj tikvoroj
— ^^ - 0— 	 21

Esperanta i,ikvoro

SAMI'DEANO
Jos. VflN DEN BUSCN

En boteloj

Duobla hordea o.25' Tabla bien, 0.12 = ALBUMO.1 KAJ NECESASO.1
Ekstrahordeao.r5jDuobla blanka e.I z -- PO FILA'I'l:T.l ISTOJ — �

La hoteloj estas la propraio de la Bier- 	Sendas por elekto, kun granda
fare jo ; ili povas esti nek aeelata , nek rabato sur katalogoj kaj lala
vendalaj, n ple,ti,oz/aj. 	 26 Inankolisto.	 49

GENERALA LIBREJO "'t KERSOUWKEN

Bareloj. Litroj
1, t

IU)

Triobla horden 4 2 2

Duobla hurdea 30 15 g

Hordca 22 11 5,50

Duonhordca 16 K 4

Blanka ofero 14 7 3,50

5^ LANGE NIEUWSTRAAT
LONGUE RUE NEUVE Iu

Aéetas, :rendas kaj ifleri'anga .s
po.Sbttarkojn por kolektoj.

C. VINCK
24. VONDELSTRAAT, 24.

Likvorvendejo
-0- 0•—o—

HOTEL DE COLOGNE
Posedanto : A.VINKr.N r

— 53, de Keyserlei, 53 —

A\TW'ERPEA
leten e,celo 	 es/c, ::,::i

KUNSTLEI, 4. — Antwerpen. 	 —o
Cainbroj kun matcnmanĝo

de rr 3.5o.

Disvendado de la fam-
konataj bieroj

Dortmund (Union) kaj
Markgravestraat,i z - z3 	Munjteno 	15
20 	AX't'v•t ,: JZPEN	 (.'1uguslinor /?re,rt —

FQTOBBflVUREJU
M. MAUQUOY kaj filoj

Sint-Jaeobsmarkt, 75
— ANTWERPEN - -

:o:
KliSajoj kaj desegnajoj

per revuoj kaj libroj. Tre

nrizorgita laboro kaj mal-
altaj prezoj. ig

C R. DEEI E IV
— Tei . 1949 -

KA.FEJ O 	_5
Witte Leeuw ,.

PO5EI , A N • t))

JOS. DIRIX KAJ FILO

Llbropresejo — Litografejo 
Librobindejo

Esperantaj Presajoj
— -t%irme f rrdi e en 2-Sc.'
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BELGA ESPERANTISTO

MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista

Redakcio :
OscAR VAN SCHOOR

20, VONDELSrRAAT

(20, rue Vondel)
ANTVERPENO

iVepresil:rjn nt.znuskriplojn oni ne resendczs. — La Red.:kcia konservas
 p: r

si la rajton korekli laûbezone la manusk,•iptojn.

Ni!
, niaj karaj 1:c9ctntojJ 	 J 

Tiu ĉi numero estas la unua de la kvina jaro. Dum titi ĉi
jaro la Redakcio ŝparos neniajn klopodojn por subteni kaj
plibonigi nian belgan organon. Ankaŭ de niaj samideanoj ni
petas, kion ni jan -i ofte petis, none ko ili abonu kaj abonigu
eble plej multe da samideanoj. Ĉiu Belga Esperantisto devus
esti abonanto de nia ĵurnalo, ĉar nia revuo estas la plej bona
pruvo de vivebleco de esperanto en nia lando. Se ĝi falus, ve
nia luovado ! Niaj samideanoj ankaŭ ne forgesu sendi al ni
antaŭ la fino de ĉiu monato koi, espond.iĵoju pri esperanta
festoj kaj okazintajoj, sed ili atenlu ĉiam skribi le-;eble, nur
sur unu flanko de la papero, kaj ili redaktu la novajojn kiel
eble plej inalgrande, ĉar B. E. intencas rexervi pli grandan •
lokon al la literaturajoj, ĉu tradukajoj, ĉu originalajoj.

En la proksima numero ni publikigos la rezultaton de la
koukurio Conscience en kiu 19 samideanoj partoprenis. Li
premiitaj verkoj estos publikigitaj en la Va jaro de nia revuo.

La grupoj skribu• plej baldaŭe al ni la nombron kaj adresojn
de la abonantoj por la kvina jaro kaj ankati sendu plej bal  -

dait eble la monon de la abonoj.
Resumu ni : Gesa:nideanoj helpu nin ĉia ajn maniero kaj

plezurege kaj sindoneme ni laboros por igi B. E. unu el la
plej interesaj revuoj de la esperantista ĵurnalaro. B. E:

Ia NUMERO (49)

Administra&o :

l' RANS SCHOOFS
4*, I(1.l-.INE 1;J.:r:RSIR1AT

(.j.5, rue de la Petite Ourse)
ANTVERPENO



Al la Tutmonda Esperautistaro !

Estirnalaj Santi(ltcan (in) nj !

inter la mttltnomhraj internaciaj kongresoj kaj festoj oka-
zantaj dti n l I.( Lniverstla El:spozicio en Gent (Gand) 1Qr3
trovigas la lut(ent:n iat Esperantista Semajno-Kongreso kilt okazos
en Gent tGand) (h' la 23a ►is la 28a (le Afigusto 1912.

Ĉi-tiu kongreso prezentos ununuran okazon por montri al
la tutinond;t publiko la praktikan aplikeblecon (le Esperanto,
kaj la gravecon de nia movudo, kaj lat interkonsento kun la
estraro de la Ekspozicio estos ankat organizata speciala espe-
ranta sekcio kiu esto; plene dedieit t al Ia irollagan(lo (le
Esperanto.

Tiu esperanta semajno ne estos kongreso, sed nur esperant-
ista manifestacio, kies progral110 konsistu; pre.cipo el prezentado
(le teatrajoj en Esperanto, koncertoj, festoj, k. t. p. kaj nur unu
ĝenerala laboro kunsido havas lokon kaj la nuran pritraktotan
temon estos « Kiuj estas la plej bonaj rimedoj por propagandi
la Esperantan Lingvon ».

Por doni al tiu manifestacio, la plej grandiozan efikon kaj
ankaŭ por progresigi la propagandon de Esperanto, la organiza
komitato decidis inviti siajn samidaanojn de Be;gujo kaj aliaj
landoj partopre1 i en tiu tutnlonda manifestacio.

• La Internacia Esperantista Semajno-Kongreso plej eble
ebligos lat propagandon de nia kara lingvo : estas do dezirinde
ke la esperantistaro, ne restu indiferenta pri tiu grava kaj
grandioza ellllontro.

La prezo de la kongreskarto estas Fr. 2. 0, Sin. 1.000.
Por ricevi ĝin, oni estas petata sin turni al la kasisto,

kaj aldoni la èi-supre cititan sumon ĉu ĉeke, ĉu poŝtmandate,
kaj plenigi la ali � ilon alclonir.au al tiu cirkulero. Ankaŭ la
transpigiloj de la Ĉekbanko Esperantista estas akceptataj.

Po4trevene la subskribintoj ricevos sian provizoran kon-
greskarton, kanâotan ĉ ; la kongreso kontraŭ definitiva art-
plena ekzemplero.

La organizi komitato preparas ĉiujn dezirindajn aranĝojn
per ke la restado de niaj slmidcanoj en Gent (Gand), estu kiel
eble plej agrabla, kaj prenis sur sia reservi loĝadon al la
kongresanoj.

La organiza Komitato estas kunmetita jene :

Honora Prezidanto : S ro ALB. MAEI:TENS, Kruisstraat, 9, Gent.
Prezidanto : S-ro SEltla:vNs, (7ent`ehe tract, .34,

St-amandsberg --bij-Getit.
Vicprezidantoj : S ro ARTEL. VERMANDEL, Borgerhout-

schestraat, 72, Antwerpen.
S ro WV11.LY ERN r, rue du Ravin, 4

Charleroi.
S-ru O. DE BR[•V1'Kt 1: , Klokstraat,

Gettthru ge.
Gent.
Gent.

Kasisto : S-ro Jos. FOtTQI?t,.T, 28, knopstraat,	 Gent.
1-lelp- Kasisto : S-ro J. BARBE-1)E KNEEF, Kerkstraat, 125,

Getltbrugge.
1)irekt'r° de la loĝada Komitato : F-ino R. SCHEPENS,

Karel Lodewijk DierickxStraat, 14, Gent.
Tial ke la laboro de la organiza Komitato estas tre ampleksa,

kaj por realigi la punktojn (le la programo, estas necese ke ĝiaj
agadoj komencu de la ia de januaro 1913.

la grava inorala kaj financa respondeco de la organiza
komitato necesigas, ke i kiel chie plej baldait eksciu, kiom da•
enspezoj gi povos proksimume (lisponi. La materia organiz:u lo
de la kongreso nepre dependas de ĝiaj monrimedoj. Samideanoj,
vi ege faciligos la taskon kaj vi malpezigos la respondecon de la
organizantoj ne prol:rastante alsen(li vian aliĝon !

La organiza komitato de la Internacia Esperantista
Semajno-Kongreso

La Honora Prezidanto,
M.AEtiTENS.

La Vie Prezidantoj,
ArvrH. \•ER -M.'NDEL,.
\\'t1.1.v ERNST.
O. DE BRU VC.KER.

La kasisto.,
Jus. Fc)L(7[ F.T.

Help -Kasisto,
J. BARBE-DE KNEEF. .

Directorino de la Lokada Komitato,
F-ino R. SCHEPENS.

N B. — Por ke ĉiuj eoperantistaj kunhelpi je la  sukcesa de la
Internacia Esperanta Semajn.+ -Kongreso, la Samideacoj al kiuj la ĉeestado
ne estos ebla powas cnskribigi sin kiel helpkongresanoj. La kutizajo estas la
sama kun samaj rajtoj (t. e. recevo senpagc de la raportoj, Kongreslibro. k.t.p.)

Sekretario : S -ro H. PETiAt•, St-Licvenslaan, (io,
Help-Sekretario : S-ro VAN CI.E 1. Mt'u•r,

La Prezidanto,
\l. SEBRUVNS.

La Sekretario,
H. PETt-u .

Help-Sekretario,
FL. V ANr • CLEEMPUT.
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Pri Balkanaj aferoj.
Mi volas iomete skribi pri kaŭzo de nuna milito inter

balkanaj nacioj : Bulgarujo, Serbujo, Grekujo kaj Montenegro
— kaj barbara Turkujo ipardonu min, legantoj !)

Antaŭ 500 kaj eble pli da jaroj, nomitaj Balkanaj nacioj
estis invaditaj de Turkujo. Sed ĉar la turka jugo estis neto -

lerebla, balkanaj popoloj ribeliĝis (ie tempo al tempo ĝis plej
pote sukcesis liberigi sin unu post alia de la Turka premego
kaj envivi libere, sondepende kiel ĉiuj Eüropaj nacioj. 'l'itl ĉi
liberigado komenciĝis de 200 jaroj por Serbujo kaj Grekujo
sed Bulgarujo liberitiis apenaŭ antaŭ 35 jaroj. En neliberigitaj
Turkaj provincoj : Makedonujo, Odrina regiono, Albanujo kaj
aliaj, restis fratoj de Bulgaroj, Serboj, ; Grekoj kaj Montene-
granoj, sed Turkujo daurigadis prernadon sur ili.

En 1878 kiam liberiĝis Bulgarujo, en Berlino oni sub-
skribis traktaton en kin Turkujo promesis doni reformojn al
neliberigi taj kristanoj provincoj, nome al Makedonujo, Odrina
regiono kaj aliaj ; sed ĝis nun neniajn kontentigajn reformojn
donis.

Turkujo ne sole ne donis reformojn promesitajn en ar-
tikolo 23 de Berlina traktato, sed plej terure punis ĉiujn
siajn regatojn kiuj permesis al si paroli pri reformoj. Al ili
ĝi bolantan oleon en orelojn enverŝis ; nazojn eltranĉis ; okulojn
eligis ; ilin ĝi malproksimen ekziligis. Kaj tiuj ĉi bedaŭrataj
homoj estis kristanoj, fratoj de Bulgaroj, Serboj, Grekoj. Ĉu
tiuj ĉi lastaj povis esti indiferentaj, apatiaj ?.. kompreneble ne.
Kaj vi, karaj legantoj, bone komprenas ke, eĉ se homo el fero
estus farita, tian ne povus trankvile rigardi tiajn barbarajojn.

Balkanaj nacioj multajn fojojn petis grandajn naciojn de-
vigi Turkujon enkonduki reformojn en siajn provincojn kaj
ĉesigi sovaĝan konduton kun siaj regatoj kristanaj, ĉar
sklavoj. ne estas, sed, ho ve, grandaj nacioj, pro iaj siaj
interesoj en Turkujo ne volis plenumi 23an artikolon de Ber-
lina traktato, kvankam tiun ĉi traktaton subskribis grandaj
nacioj.

Balkanaj landoj komprenante ke ili metu- ne alia- povas
helpi al ili, tial kune komencis batali kontraŭ Turkujo, post
kiam elprovis ĉiujn pacajn i imedojn, por doni per siaj sango
kaj ostoj liberecon al kristanoj en Turkujo, pri kia libereco
devas ĝoji ĉiu homa.

Penko Stojev (Trojan, Bulgarujo).
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LiTOPIO
DE

JAN VAN RIJSWIJK (') (t 8 5 3-19 36)

Mi estis malgranda knabo kaj lernejon ankoraŭ iris.
La instruisto estis dum la tuta leciono rakontinta pri la Franc-

Germana milito, tiam plene furiozanta. La antaŭan tagon la
buĉado ree estis terurega  : ĉe ambaŭ flankoj nuloj da soldatoj
estis falintaj. La instruisto prisl:ribis al ni batalon ; imagu : la
tondrado de la artilerio, la kraketado de la muskedpafado, la ĝe-
mado (le l'vunditoj, viroj kaj ĉevaloj kiu interrenversiĝas, kaj
ĉio tio por la plezuro de du imperiestroj. Ni estis indignantaj... (la
leganto volu memori ke ni estis nur infanoj).

Subite, unu el la knaboj — mi cĉ kredas ke estis mi — levis
sian fingron kaj ruĝiĝante pro sia propra kuraĝo :

« Sinjoro instruisto », li demandis « sed se ĉiuj soldatoj kune
agus kaj rifuzus pafi, tiam... tiam la milito finiĝus. »

La instruisto ŝajnis momenton embarasita, sed tuj respondis
kun io grava en la voĉo :

« Silentu, knabo, tio estas utopio. »
« Ha ! tiel ! mi pensis, se estas utopio. »
Mi ja ne bone komprenis kio tio estas, utopio, sed mi sentis

tamen ke estas io per kio oni fermas la buŝon de scivolemu!o
Kelkajn tagojn poste mia plej juna frato demandis al mi,

kial li ankafi ne povus sidi sur la ĉevalo, kaj mi respondis, tre
grave :

« Silentu, knabo, tio estas utopio ! »
Ho, infekto de l'ekzeniplo.

e

Tiu infana memoraĵo revenis  al mi ĉi tiujn semajnon, okaze
de la internacia packongreso en Brusolo. Neniu ne konsentas pri
la altaj intencoj de tiuj noblaj hoinamantoj. Sed dum oni interne
aprobas, oni ekstere levas la ŝultrojn, kaj oni diras: estas utopiisto;  .

Ho stulta forto de vorto 1 Kiom da bonaj intencoj  oni repuŝis,
kiom da admirindaj planoj oni krevis per tiuj kvar si.aboj. Ili si-
milas kondamno. nere\!okebla juĝo. Sonas tiel efike, 'faras tian
impreson sur la amasoj kian oni povas svingi al la kapo de l'kont -

traŭulo : U-to• pi-o 1

Kaj kial, mi petas, la forigo de tiu infera iuortigado estus
maleblaĵo ?

Ekzistas tiom da reformoj lui kiuj oni diris jarojn, jarcentojn
ke ili estis ne efektivigeblaj, kaj kiuj malgraŭ ĉio realiĝis. Mi nur
citos unu ekzemplon, kiu  estas de la sama speco kiel nia subjekto:
ĉu oni ne diris ĝis en niaj tempoj ke la abolicio de la sklaveco
estas neefektivigebla utopio ? La famaj filozofoj de la antikveco ne

(°) Urbestro de Antverpeno de 18o2 gis 1906. (N. de Tradukinto)
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povis imagi ŝtaton kie ne estus sklavoj. Kaj spite ĉio oni neniigis

Niaflanke, kun firma konfido ni kredas ke him la tago alvenos,
kiam la popoloj ne plu interbatalos kaj kiam la proverbo « la
homo estas lupo por la htimos.» estos mensogo. Ni konsentas kun
Laniartine, kiam li skribas :.« Utopioj ofte estas nenio pli ol
antatltempaj vcraĵoj , kaj kuri urhestro Buis (" t , kin en sia Itial-
ferma parolo ĉc la Kongreso tiel trafo diris: « la tago estas ankorati
tre malproksitue de ni, sed kiam ''nulojn ĝi estos veninta, tian
oni miros pro tio ke oni tiel longtempe devis ; in atendi

i neniel sentas la necesos lirisl:ril i por niaj legantoj
. scenon de la malfeliĉoj de l'inilito. Por tio ni nenion pli botta it
Povus fari ol represigi la redakton kiun *fa instruisto farigis
al ni è.. la suprecitita okazo : priskribu la inalfelièojn de la
milito.

. .11algraft tio estas flanko de la demando ':iun infanoj  ---
ankaui do la popolo, tiu granda infano — ne suliéc atentas, kaj
pri kiu ni momenton volas paroli.

I,a malfeliĉoj de la milito ne estas nur tio kion oni vidas.
La inortintoj kaj vunditoj, la fariudomoj brltlantaj, la plor-
ĝenlado de vidvinoj kaj orfoj,.. ne estas tio t:io. Ho, tio
estas rapide forgesita, forgesita je la unuaj herberoj kiuj ek-
icreskas sur la bonege sterkita tombo. fru al Sedan kaj vidu
kiel iloranta estas la rikolto Glutu la somero. La terl:ulturisto
kiu tic faras sian sulkon sendube ne plu pensas pri la abo-
menaĵ►oj kies scenejo estis lia kampo. Estas bonfaro de la naturo,
l;e suferitaj, vivitaj katastrofoj estas tiel rapide forviŝitaj.

Sccl kiam la bataltctnpo preterpasis, la malfeliŭego tamen
ne écsas furiozi. La milita butĝeto, ekzemple, daŭrigas pre,-
niegi la popolon, la militkontingento ĉiujarc paralizas la plej
Itt_,naju cleuienIOjn (le la nacio. Mizeron suferas la nealtrangaj
personoj pro ĉiuj tiuj kanonoj, tiuj unifortnoj, tiuj kirasŝipoj.
La milita butlĝeto de liŭropo estas mnonstra. (iuj tiaj (ortoj,
ĉiuj t'inj kapitaloj, se ili estus bone uzataj, doléigus la publi-
kan niizeregon laft sentebla grado, kaj kiu scias, eble nial-
iielpus ĝin. Cu Gerinanujo, ekzemple:, ne estas treege mal-
feliôat pro siaj gigantaj arniiĝoj.

Kelkaj cl ĝiaj provincoj prezentas la spektaklon de nuda, ne
frul:todono regiono,kic tuta loĝantaro vane trafosas la grundon por
ion) da i u 'fnrtikitia nutrajo. (Ci tie en Antverpeno ni tion rntlai-ka.
tre bon ', lati la ecntoj de, elmigrantoj kiuj Ciutagc iras tra niaj
stratoj. Nu, kiom da Iaboristdomoi oni povus konstrui anstataŭ
unu kazerno, kiom da terkulturiloj prn(leil:tns unu kanono, kiom
da labora faros unu regincnto ?

(e) An'.tii. tir lm_ stro de Hruselo (note de ttadnkinto).

La premantaj niihlinipostoj, jen la granda lIinotaŭr►, kiu  en
glutegas nian socinton. La oferoi, kiujn ĝi postulas, silente falas,
ĉiun tagon, éiun horon ; ili foriii' 1 tas, malsatigitaj, ' lí erpitaj pro
nesufiĉego. La militu furiozas nur momenton, sed post ĝi trenas
sin la pala fantomo de l'niizero tic la i a de januaro ĝis la Sia tie
decembro. Ho, batalkampo estas nerifo koinpare je ĝi.

Kaj estas tiu daŭra, senĉesa ni.alfeliĉego, kiu iam malfermigos
la okulojn de la popolo, kiam èi tiu ĝiri plene komprenos. F'ro tio
estas ntlr necesaj : disvastigo de la ekonomiaj principoj, klerigado,
instruado.

Tion la malgranda knabo tie antafie forgesis meti en sian
redaktaĵon,

— « Sinjoro instruisto, kial la soldatoj ne rifuzas pafi ? »
Se la nortintoj povus revivi, kaj ':iam oni ordonus al ili por

rekomenci, tian, ili ne plu pafus ; la generaloj. la març3aloj, la
iniperiestroj principe,

Sed la niortintoj ne revivas kaj la vivantoj forgesas la. mort-
intojn.

— « Sinjoro instruisto, kial ĉiuj soldatoj ne kune agas ' »
Paciencon, knabo, ili agos kune, kiam ili plene estos kotnp-

renintaj ke ]a milito éianl mortigas, kaj precipe en pacaj tempoj.
Kaj tion ili komprenos kiam ili ankoraŭ iom pli vizitados la
lernejon. Ll libro venkos la glavon.

(Aperis en tlandra ĵurnalo, okt. I882)
l^l flandra lingvo tradukis Fr. Delgarbo.

Cu ne estas boite rcpresi tiujare éi tiun artikoleton ?
Fi . DELC;ARKO. •

BEL A KRONIKO
Ni inlsiste pelas c'iujf yrupoin kaj ankati la dzsgjn

sanzideanojn, ke ili sendu, kiel eble pld akurate, informojn
pri sia societo a« t iusf)ecajn sciivojn pri Esperanto, plej nlal(rue
la 2çan de ĉile monato, al « Bel va Esperantisto », 2n, I'on-
delsiraal (rue Vondel), Alltwerpen (Anvers). Tre dank, nia
redakcio animo ricevos la ĵurnalojn, enhavant(ljn artikolojn
pri nia 11loZ'ado.

ANTVERPENO. — La Verda Stelo. — Kiel kutime., tiu societo
organizis èi tiun vint ron tiu kursojn pri Esperanto, kiuj okazas . iuniardc
kaj i iujacüde en la komunume lernejo de la Groote ilondstraat. ili estas
ze•idataj de la samideano Frans Schoofs, prezidanto de  la societo.

I.a grupo, kiu senecse (aras efikan prt:►pagandon kunvenas riemerkrcdc
en sia sidejo, « In de Ton e Pelikaanstraat 14 (apud la Centra Stacidomo).

La komitato de la societo petas siajn membrojn ke ili multnombrc

eeestu la keneralan konrenen de la grupo, kiu okazos merkredon la 4an

de decembro je la 8 1/2 h. vespere en la suprecitita loko.
— La esperanta grupo viro rekomencis dunt la Oktobra monato. En la

Antverpeno grupo oni organizis du kursojn : unu por virinoj, rittmerkredt•,
unu per gesinjoroj riusabate. ambati komoj okazas en urbaj lernejoj. —
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Suda Lumo organizis kurson kaj faris komence de Novembra ekskurson al
Lier, kie post parolado de S-o Jacobs, prezidants, oni starigis kurson
l,aj grupon. — En Contich, S-o Schoofs, la prezidanto de la Verda Stelo,
taris paroladon por starigi grupon. — Suda Lumo organizis en la komenco
de Novembro belan koncerton kun balo kiuj bonege sukcesis. — La kursoj
en Verda St.eIo (Zurenborg) Laboro (Borgerhout) kaj Verda Standards:
(Antwerpen) ree estas organizitaj.—.Te 1a26a de Novembro okazis en Restoracio
Lepagc, belega esperantista vespermango kun posta amuziga intima vesper-
festo

BRUSELO, — Federacio de la Bruselaj Grupoj. — Dum la libertempo,
aiigusto kaj septembro, ĉesis kompreneble la kutimaj kucvenoj. La plimultci
el la anoj voja>~is, kelkaj al la rnarbordo, kelkaj al la kamparo. Aliaj tra -

pasis la l:,ndlimon kaj vizitis niajn samideanojn en Holando, Svisujo,  `''irolo.
ĉe la Rejnbordoj, precipe en nia Esperanta Kolonio Godesberg, kio tri
el nia] federacianoj pasigis kelkajn feliĉajn semajnojn. Kelkaj pli malprok•
sinre voja;;is, kaj alportis la salutojn de de Belga ligo al Nuremberg ' :ie
estas Federacio enhavanta 11 grupojn, al Vieno kaj al Budapest.

Sed la libertempo pasis kaj la labortempo rekornencas. La Brusela
Federacio komencis sian novan societan jaron per };enerala kunsido er
sia oficiala kunvenejo, ĉe la Societo internacia de l.iieliogratio, la 27an
de oktobro. La prezidanto, Profesoro D-ro Van Drunen, la du vicpreci-
dantoj, S-roj Mathieux kaj liarz, kaj 26 geanoj ĉeestis. Oni legis senkulpig-
leterojn de kelkaj forestintoj Poste oni pritraktis la aferojn de la Fede-
racio je la vidpunkto de la financo kaj de la propagando. La ali►intaj
grupoj de St Gilles, Ixelles, la Brusela Grupo de la Poliglota Klubo
kunrenos samtagc kaj sarnloke kie l la pasintan jaron.

Nia fervora kaj gastema animo F-ino Moreau proponis kunvenigi ĉe ŝi
apartan virinan grupon. Si tamen, kompateme, akceptis en tiuj kunvenoj
eĉ la malbclon sekson, sed nur kiel vizitantoj : 1 -ino Moreau ankorati
proponis kaj oni unuanime akceptis la ideon, ke la bruselaj gesamidcanoj
lati. la kutimo; kiun ŝi rimarkis en Gode;berg R.. havu en la urbo agra  •

blan kaj tre respektindan rendevuejon, kie ili povis Ofte kunveni, tie pro-
ponis sutiOe grandan kaj tre belan «Crĉuicrie Le Moulin », lokitan en la
rue du 1 ontneul, ne malpruksime de la norda Stacidomo.

La unua kunvcno okazis je la festo de « Citi Sanktulŭj » : 30 -an da
gesamideanoj ĉecstis. Iri faris gojan tnangeton kaj altitis kompreneble la
atent.on de la tre ninitnombrl klientaro dc la loko. kiu pro la festotago
estis tutplena. Oni respondis al multaj demandoj kaj disionis multajn
propagandilojn. La publiko precipe miris pri la fakto ke personoj el 7
diversaj landoj, t. e. belgoj, angloj, holandanoj, gertnanoj, hispanoj, poloj
kaj bulgaroj tiel facile kaj flue interparoladis per unit internacia  lingvo.
Estas rimarkinda ke la bulgaro povis apenat'i babili kelkajn francajn
vortojr, kvankam, per Esperanto li flue interrilatis kun du. Post du
horoj da plezurŭ, la gesamidcanoj disif;is dirante  r.e adiaill, sed gis la
revido ĉi tie kaj baldaïl. A. Ro.

Cc la e Univcrsicc libre » S-ro Mathieux, nia fervora samide3no,  gvidas
ĉiujat de esperantan kurson. En studenta pentrajckspŭzicio belt propagand-
karikaturo pri esperanto estis afiŝ•ta.

Sed la plej grava okazintajo estis certe ĉe la e Cercle Polyglotte.
Fine, la Esperantistoj kiaj estas membroj de tiu , Cercle ». revekif as
kaj relaboras. Mardon, r 2an de Novembro, okazis ĉe la dt►ata kluba publika
parolado pri la demando de internacia lingvo : ('u Volal►uk 	 (!) eu Esp►er-
anto•? (ar Ideo

S- ro Chalon paroladis, kaj la kunvcno estis organizita sub la auspicioj
de « The Angro- lmerican Institute ». La prezidanto (la uzita lingvo estas
la franca) diris komence : e Mi kredas, gesinjoroj ke kontraŭ Ido nenia
kcntraŭdiro estas Mila » kiam nia samcelano R. De Leener, iom hatalema, 

ekkriis el la fundo de la ĉambrego, « Sinjoro, mi estas preta kontraudir
en la normo de la ĉi tieaj kaj bruselaj esperantistoj ?

Surpizo en la ĉcestantaro ! Sed la prezidanto, embarasite, respondis
S ro, mi opinias ke estus pli praktike alian fojon kontraüdiri ' — :; Riatn
Kiam ? demandis nia amiko kaj prenante kiel teston sian honoron, la prez-
idanto de la u Institute » promesis ke tiri  baldaü okazos en la sama loko
kaj ke « la kunveno estos kiel la  nuna, alie kaj invite konigota' « Eble
li ŭrganizos tion kaj plenumos sian promeson ! Espereble ! S-ro Chalon
poste ko.encis sian paroladon. Li parolis pei « Volapük  » Langue Bleue,
solrésol, k. t. p. » sed preskaŭ nenion Ii diris, pri Esperanto ! Kial ? ??

timis kc, aiidintc pri tiu lingvo, la publiko ne plu interesigos pri
Ido ?  ? Eble ! ! !

Kiam li parolis pri la fama afero de la « T)elegaciu ' la teestantaj
esperantistoj ridis mallaütc pri la ĉarmaj me.. soguj baldalï  dctruotaj : post
la kunveno ni disdonis• propagandilojn enhavantajn la veran pri la afero ! ! I

Ciurnomente esperantisto petis klarigon ! ! 1 kaj la klarigo donita
estis ĉiam malklariga ! IIo) « Ido e kia lingvo ! i !

S-ro Chalon diris « La adjektivo ne povas, tute ne povas varii 	
tamen kelkfoje tiu povas okazi ! »

Nia amiko Lippens, nu►ntrant.e poŝtkarton al li skribitan de ama
idisto legis .

Neniam, kaj en nenia okazo la adjektivo povas varii:  Jam antaŭ S ro
Sel demandis al la paroladisto la veran elparol manieron de la idista
litero « j r. « 1'iŭ ne estas ĉiamsaina » devis konfesi la paroladisto. Ho,  Ido,
kia belega lingvo I

Kaj kiam li finis, S-ro Chalon kiel ni, eble vidis ke la ĉeestantoj estis
pli atentaj al la Esperantistoj Dl al li mem ! Denove parolis la prezidanto
de « The .Anglo-. merican Institute » kaj esprimante la deziron de unuigo
de Esperantistoj kaj Idistoj, li repromesis organizi alian publikan paroladon
pri nia lingvo kaj plie.,.. komencigi Esperantan kurson en sia Institute,

Fine, la parolado estis sukceso, kaj bona sukcesi pur... Esperanto ?
Bonan tagon, Idistoj I	 L's/''iantL a Stude'n l4^.

Caprijcke. — Ni havas la plezuron sciigi niajn karajn naciajn samideanojn
ke la movado en la Meetjeslardo daurige kreskas. En la sama semajno
rekomencos, en Caprijcke, du senpagaj kursoj ,,i:iusemajnaj, unu pur sinjoro
kaj alia pur sinjoriroj. Tiuj arnbati kursoj estas dunotaj de  S-ru Dervaux, la
prezidanto de tiuj grupoj. En nia komunumo, l'csperantista entreprenu estas
grave estimata de la popolo. La plejmulto da rimarkindaj legantoj sekvis la
antatiajn kursojn starigitajn kies lernantara nombro atingis 53. Samtempe, ni
devas transigi niajn korajn dankojn precipe al S ro Vilagcstro Standardt, kiu
ĉiam donas al Ciaj niaj satncclanoj diligentan ekzemplon.

Proksiman semajnon, publikaj paraladoj estos farataj de suprecititaj S-ro
Dervaux kune kun S-ro Van Ackere, la instruisto esperantista cl  Lcmbeke, en
Eekloo, Mcctjcslanda ĉefurbo kaj anka li en Bassevelde, lokita proksime
Caprijcke. Poste, aligiloj al la kursoj estas dcnotaj de profesoro Van 1e.kere. La
estroj de tiuj lokoj, S-ro Uauwe, urbestro de Eckloo, kaj S -ro Van de 11'attvne,
vilae.,,estro de Bassevelde, estas feliĉa bonfavotaj pli nia aferŭ kaj la organizantoj
ci:• tiu ĉi movado esperas sukccsi dank al iliaj servemaj kaj lertaj helpantoj. Ni
raportos pri la obtenitaj rezultatoj en la venonta numero. Ciuokazc, la semert?j,
kien ajn kaj kiel ajn semitaj, fine kernios kaj farmos eble arboj.

CEIARLEROI. — 138 personoj et skribigis por sekvi la publikan
kurson, kiurn faras S -ro Wagner, duin la vintraj monatoj, ĉc la Rega
Ateneo de nia urbo.

La divcrsspecaj administracioj kaj la Karlorega industriistaro pli kaj
pli interesigas pri nia entrepreno, ĉar iom post iom ili komprenas la vere
praktikan celadon kaj bonfaradon de la esperantista propagando. Efektive,

• 
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krom Charleroi, kelkaj ĉirkaŭku;.antaj komunumoj morale kaj nome apogas
niajn laborojn. Pere de nia grupo. kaj dank' ai inteligente komhinataj
arangoj, la estraro de nia lasta Ekspozicio sukccsplenc diskonigis e,t Kiuj
landoj de l'mondo la organizadon la granda loterio, kies gajnotaj premioj
Mutage allogas multe da biletmendoj.

La 16an de Novembro, S-ro Henraut, profesoro de fremdlandaj lingvoj,
faris tre lertan paroladon pri Esperanto, ĉe la urbdomo de Lodelinsarl.
"l'ic ankaŭ la disŝutitaj sentoj donos kontentigajn Iruktojn, se ni jugas laŭ
la sukceso kiun li rikoltis Ce la densega a1skultantaro. S ru Henraut
komencos siajn regulajn lecionojn la 19an de Noventbro

EKSTERL ANDA KRONIKO
Anglujo, — La plej grava prdpagando en aŭgusto farigis per la Krak-ova

Kongreso. Pro la malproksicneco ne tre multe da britoj povis teesti (proks. 5o),
tamen ili propagandis dumvojc kun granc'.a sukceso. En Reighley la « Entente
Cordiale », loka tilio de l'(nternacia Fratcca Aligo arankis kunvenon de deleg-
itaro el Francujo (3n gecsperantistoj) por kreskigi la Entente Cordiale. Estis
plene sukcesa afero, kaj lacksurhestro, Monsieur Iluilard, sendis kontunikajon
I:c li celas helpi la alpienun de Esperanto por la lahuru de l'societo, èar hima
interkomunikilo estas plene necesa ; li mem promesis (se uni arangas vesperajn
kursojn kaj premiojn de mono por lernigi Esperanton) donaci premion da
mono por ke la premiitoj intcrvizitu siajn urbojn. Lokaj gazetoj detalo
raportis. Sinjorino el Ilull per Esperanto plenumis plej plezurl►lenan kaj
sukcesan (por la lingvoprovo) viziton en franca familio. Esperanto sole estis
la dua lingvo de vizitantoj kaj vizitatoj. Tamen plej koro oni ŝin akceptis kaj
honoris kaj facile interkompreniis. Oni sendis informon ke 12 el 14 « warrant
utlicers» sur la miaitŝipci Orion » nun lernas Esperanton, kaj ke ili invitas
Esperantistojn viziti la ŝipon kiam gi haltas te diversaj Skotaj kaj Anglaj urbo
dumvoje. En la Londona klubo oni honvenigis diversajn fremdlandajn Esper-
antistojn : inter ili S-ron Behr,S-ron Steininger (term): S-ron Honek (Tirolo) :
S-ron Maksimov (Rusl.), k. a. Londona Klubanino, S-ino Adela Ŝefer, estas  la
gajninto de l'unua premio de la literatura konkurso (pur beletristika prozajo)
en Krakoro. En Julio okazis la unua k -ongreseto de la mezlanda federacio.
Lokaj jurnaloj raportis. La Esperantista tago en la w Blanka Urbo» (Ekspozicio)
okazis tre sukceso. Proksimume 5oo Esperantistoj de 5o diversaj grupoj teestis
kaj de 12 eksterkanalaj landoj. Oni sin tre amuzis kaj uni multe propagandis
kiel kutime, per paroladoj kaj koncerto en la vespero. Kunsido de la U. E. A.
ankaït okazis, dum la a aliaj a sin amuzis aliluke. Prezidis S-ru Mudie kaj
parolis D-ro Pollen kaj S-ro Cox kaj aliaj. La propagandu tre oliigas per la
iutaga citado de F.:sperantu en la jurnaloj ; duin 6 semajnoj estis en multege

da ili informoj pri Esperanto (en 30 oni citis pri nia utilo al blinduloj).

c)
• Tre praktika uzado de nia lingvo okazis en oktobrŭ en la tirita Esp.

:\ ocio. S-ro D-ru %Verner Marchand, cl tertranujo, priktraktis buse sciencan
geologian temon, en kin li estas fakisto. Li klarigis vulkanismon, crupciojn,
gejzerojn, akvojn. pluvon, ncgoglaciejojn, montojn, rokdctruajn kreskajojn,
k. e. en fl ua Esperanto, montrante belajn rokspecimcnoln kaj figurajojn de
ĉio figuragigebla ; krom tio li faris skizojn sur nigra tabulo, kiam necese.
Ekzistas ja multaj fakistoj inter la Esperantistoj, ili faru same. — Plua
antaŭpaŝo en Londono estas aranko de regule okazonta diservo en Esper-
anto. La 13an de Oktobro en Emmtnuel Parish Hall okazis posttagmeze
senceremiona himnokantado kaj diservo inter Esperantistoj.

Nia fervora humamanta, sinjoro Harrison Hill prezidis. kaj sinjoro Hui-
ler, la iniciinto, ludis kantitajn himnojn el la Brita himnaro. La kunvenoj

okazos èiun duan di manton de l'monato sub diversa prczido. — En la lasta
tempo, ;'li ol 22 angfaj jurnaloj enpresis ian sciigon pri Esperanto, helpanto
tiamaniere nian disvastigon. Diversaj hoteloj kaj sep lirmoj tre konataj ali is
al la l?niversala Esp. Asocio. — Plie oni instruas Esp. en la tre knnata fabriko
de Caribunum Ltd. (skribmaŝinfaristoj) : 19 personoj nun lernas la lingvon,
dank'al la klopodoj de S-ro Fritz Weber, kiu estas la iniciinto. — Nova
kurso farmis en Plumstead : en Chorley, kurso por geknahoj nepli agaj  ol
16 jaroj estia arangit.t kaj plie en Riston arangigts kurso por knaboskoltoj.
—Paroladoj okazis en Deal, Plymouth, Southport k.  e. — Entute la propa-
gando tre kontentige antaiten mar adas — tiel ke raporti  pri t;in oni ne poyas.

Ad. S.

-

Esperanto en Middelburg
(HOLANDO)

Estas ĉiam gojiga fakto por ni, Esperantistoj, kiam ni povas
ĉeesti la enkondukon de nia movado en lokon kie ĝi ankorati
ne estis konata. Dank'al la afabla invito de I\Iiddelburg'aj
geamikoj, mi havi~ la feliĉon ĉeesti, je jaftdo, la 17a de Oktobro,
la aperon (le Esperanto en la antikva tefurbo de Zelando. La
iniciatinto de tiu Esperanto-tago estis la « Zelanda Komitato por
Esperanto », kies sidejo estas en Goes.

La ian frumatere mi jam kun kojo kaj emocio vidis la
verdan flagon Ilirtantan ĉe la ĉarnbrego « Schuttershof », la ĉefa
feathalo de Middelburg. S-ro van Valkenburg, sekretario de la
dirita komitato, afable gvidis min tra la ekspozicio kiun li jus
estis aranŝ;inta, kaj kiu estis videbla por la publiko de la ia
ĝis la 6a posttagmeze. Tre nlultnombraj kaj interesaj estis la
elmetaĵoj, kaj mi precipe admiris la sistemon uzitan por tiu
tluganta ekspozicio : ĉiuj paperajoj : poM.kartoj, propagandiloj,
katalogoj, libretoj, gvidfolioj, k. c., estis gluitaj sur grandaj
samampleksaj kartonoj, kiuj, en la datiro de kelkaj minutoj,
povis estis elmetitaj sur la tablojn aït ĉc la murojn, kaj egale
rapide esti remetitaj en grandan keston, kiu, la saman vesperon,
kun la organizinto ree vojados al Goes.

Vespere je la oka okazis la paroladoj. La unua estis farita
de ĉarma lertega samideanino el Hago, Sinjorino Vct-Dii -ksen,
afttorino de tro rekomendinda Esperanta lernolibro. S-ino Vet,
kiu ĉeestis la Antverpenan kongreson kaj tic estis trafita de la
vera praktikeco de Esperanto ĉe la generalaj kaj fakaj kunsidoj,
parolis trafo kaj precize pri ĉio 1<io rilatas al nia movado : la
neceseco de mondlingvo artefarita, la anta.ftaj projektoj, speciale
Volapuk, la naskiĝo de Esperanto kaj ĝia disvastiAo tra la mondo,
ĝia ideala kaj praktika flanko. la servoj de U. E. A., la facileco
de la Esperanta gramatiko.

Plenatente la ĉecstantoj atiskultis kaj vanne aklamis la
lertan parolintinon.
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Tiam, Kapitano Van Erp, el Bergen-op Zoom, pritraktis per
kelkaj spritaj ati kortukaj anekdotoj la temon : kial mi farigis
Esperantisto. Arkan lia parolado, tiel energia kaj trafanta,
rikoltis grandan sukceson. •

Povu la sensoj semitaj (le tiuj sindonaj propagandistoj esti
fruktodonaj kaj varbi multajn Middelburg'anojn por nia kara
movado. Goje mi konstatis ke la « Middelburgsche Courant »
plej favore raportis pri tiu unua Esperanto-tago en Middelburg.

24 Okt. 1912. MARIA POSENAER.

ESPERANTO KIEL TRADUKILO.

Oui ofte riinarkigis en diversaj landoj ke per Esperanto
oni pli akurate tradukas nacian tekston ol per iu ajn fremda
lingvo. Sed estas ankoratt pli strange konstati ke .kelkfoje
Esperantisto raportas Esperante pli fidele ol raportisto, kiu
pretendos raporti per la lingvo mem uzila (le la oratoro.

Jen tamen fakto. De la 2 ra f ïs la 24a de oktobro okazis
en Bruselo ĉe 1;t granda Gotika Hotelo Ravenstein la Internacia
Konferenco (le la Ligo kontraŭ la Blanka Sklaveco. Tiu
konferenco estas preparo por la granda kongreso pri la sama
grava temo okazonta en Londono dum la jaro 1913.  Aldonu
ni krome, , ke la Bclga Komitato enhavas du Espĉrantistojn, kiuj
sukcesis akceptigi la tagordo du deziresprimoju ckzainenètajn
dum la Londona kongreso.

Inter aliaj fremdaj oratoro,j,la konferenco havis la privilegion
aŭdi paroladon de la genia kaj mondfama Prefekto de la
Polico de Parizo, S-ro Lépine. Laŭ mia kutimo, mi prenis
notojn en Esperanto de tiu gravega parolado.

La sekvantajn tagojn mi legis kun miro kaj malaprobo
raportojn en la jurnaloj, kiuj, laïc mi, nek prave nek akurate
raportis la vortojn (le la eminenta policestro. Mi do tuj skribis
rekte al S ro Lépine Esperante. Mi diris ke mi estas anglo,
scianta la francan lingvon sed skribanta pli facile Esperante.
Mi tute ne hezitis tion fari, éar mi bone scias ke mia reciproka
amiko S-ro Inspektoro Tisson, la secretario de la Paiiza Esper-
antista Polica Grupo, povus perfekte traduki mian leteron al E.
Mi tiam donis Esperante la vortojn de lia parolado, laü miaj
notoj. kaj mi petis lin sciigi al mi se mia raporto estis tute
akurata.

Mi, revenantkuriere, rice‘ is respondon, kiU;i, pro gia
graveco, mi petas vin, kara redaktoro, presigi franse tiel  kiel
mi gin rieev is :
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Préfrctur,r	 Paris 20	 1U12

Cabinet du Directeur des Recherche:;

Monsieur ,

M. le Préfet a bien reçu, par l'intermédiaire de l'inspecteur
Tisson, votre communication relative au discours qu'il a prononcé
au récent congrès de Bruxelles.

Ti nie charge de vous faire connaitrc que vous avez exacte-
ment noté les termes de son allocution.

Recevez, Monsieur, l'assurance de nia considération très
distinguée.

Monsieur RICHART)SON
.121, rue du Marais

BRUXELLES.

Mi, kompreneble, ne deziras trogrndigi la aferon, sed
mi nur konstatas tiun fakton : Jen anglo, kiu raportas paroladon
francan per Esperanto kaj okazas ke lia raporto estis pli preciza
ol la raporto farma de 4 profesiaj ĵurlialaj stenografiistoj, franc-
lingvanoj, Yaportantaj franse. Oui povas sendube alporti
klarigojn pri la « kialo » de tiu fakto, sed la fakto mem restas.

AUSTIN RIc1IARDSON.

UNIVERSALA INÏERŜANGA ESPERANTO ASOCIO
Donu 1913 UTA kall^ullis 470 membrojn disseinitajn en 23

landoj. Tiu sukceso, kiu superis niajn esperojn, montras, ke
la kreo de Interan`a Fako respondis veran bezonon  • ĉe la
Esperantistaro.

Por respondi diversajn dezirojn, ni informas niajn legan-
toju, ke dum 1913 la INTERSANĜA BULTENTO regule
aperos ĉiudumonate, de la Ia de januaro. "l'iamaniere ĝi farmos
vera gazeto utila al kolektistoj kaj kapabla liveri al ili prakti-
kajn informojn.

Ni relnemorigas al ĉiuj niaj membroj, ke la kotizajo por
1913 estas de nun repagebla. Sekve de la ĝenerala voédonado
de la Delegitoj de UEA pli la financa reformo de UEA, la
kotizajo al UEA estis fiksita je 1 Sm. La kotizajo al la In-
terŜanga Fako restas kiel antaüe 5o sd. Konsekvence ĉiu membro
do UTA devos pagi entute kotiajo.n da 1,50 Sm. (por aligo
al UEA kaj UIA). Oui estas petata t;in repagi kiel eble
plej baldati al la I)elegitoj de UEA, ati se ne estas al la
Centra Oficejo de UEA. Ciu membro repaginta ricevos mem-
brokarton por la nova jaro. Li konservos sian gisnunan rnembran
numeron. La adresoj de ĉiuj membroj repagintaj aperos en
la venonta Bulteno.

)

r

Le Directeur dec Recherches,
(siibskribita)) : P. Mima).



Ni esperas, ke ĉiuj niaj membroj restos al ni fidelaj por
la nova jaro kaj per sia persona agado helpos al la pligrandigo
de nia Fako, kies sukceso samtempe signifas gravait progreson
por Esperanto.

El Eksterlandaj Literaturoj
-o--

L.4 a, Arlan in c
A. DA DE r

(oni nomis lin « Jan ». Li estis aclinirinda, foitika, dudekjara
vilaiano, saga kiel knabino, lam vizako nekaSema. Car li
estis tre bela, la virinoj rigardis lin, sed li pripensis nur
pri unu malgranda arlezanino per veturo kaj puntoj tut\ estita,
kiun iam li renkontis sur la aleo dc « Arles ». (I)

liomcnce en la « Mas », (2) oni ne vidis plezure tiun kun -

igon. La junulino ŝajnis koketa kaj Siaj gepatroj estis fremduloj.
Se malgratt éio « Jan » volis edzigi kun sia arlezanino. « Mi
mortos, li diris, se oni ne donos ŝin al mi ». Rezignacie, oni
decidas, ke la edzigo okazos post la rikoltado.

Sekve en la korto de la « Mas », iun dimanĉon vespere,
la familio finis vespermangon. Estis preskati edzeca festeno.
La fianĉino ne ĉeestis, sed oni triukadis je Sia honoro cliilli
la tuta tempo.

Vira, sin prezentas ĉe la pordo, kaj, per tremanta voéo,
petas por paroli al mastro « Esteve », al li sola, — « Esteve»
le■igas kaj eliras sur la vojon.

— « Mastro, diras la viro, baldaŭ vi edzigos vian iiifaiion
kun friponino, du jarŬjn Si estis mia amantino, kion mi diras,
tion mi pruvas. ion leteroj ! Siaj gepatroj ĉiom scias, ili
promesis doni Sin al mi, sed, ĉar via filo amindumas Sin,
nek ili, nek Si volas plenumi sian promeson. Tamen, mi opinias,
ke Si ne povas edzinigi kun alia ol mi. »

— « Estas bone I diris mastro Esteve leginte la leterojn;
eniru por trinki glason da inuskatvino. »

-- « Danke ! respondis la viro, mi havas pli da ĉagreno
ol da soifo », kaj li foriras.

La patro reeniras, kuit trankvilega vizago ; li sidigas ce la
tablo, kaj la festeno gaje estas finita.

Tiun vc ,peron Mastro « Esteve ». kaj lia fluo kune iris sur
la kampoj. Longe ili restadis for de la domo, kiam ili reiris,
la patrino ankoraŭ atendis ilin. « Edzino, diris la bienulo al ŝi,
kondukante ilian filon, kisu- lin, li estas malfeliĉa ».

( I ) Sudfranka urbo.
(2) Bieneto en la sndfranca lando.

« Jan » ne plu parolis pri la Arlezanino. Tamen li ĉiam Sin
amis, kaj eĉ pli ol neniam, kvankam oni montris iii al ii,
cirkatibrakita de alia. Sed li estis tro fiera por diri ion. Tio ja
mortigis lin la malfeliĉulon !

Iafoje li pasadis la tutajn tagojn sola en angulo, ne
movikante ; aliajn tagojn li laboradis la teron freneze, kaj
sola faradis la laboron de dek terlaboristoj. Je la vespera
krepusko, li iradis sur la vojon de « Arles » kaj markadis,
kis li ekvidas, je. la okci(lento la nialdikajn sonorilejojn de la
urbo, tian li revenis. Neniani pli malproksimen li iris.

Vidante lin ĉiam malgaja kaj sola, la homoj de la « \las »
ne sciis kion fari. (oni tiineges nialfeliĉaĵon. Iun fojon, de la
tablo, lia patrino rigard:inte lin per okuloj lannoplenaj diris ;
« Nu ? Aŭskultu, Jan, se nlalgran ĉio vi volas, ŝin ili donos
al vi.

La patro, ruĝa pro honto, mallevis la kapon.
« Jan » kapklinis kaj eliris.
De tiu tago, li sangis sian vivmanieron, ŝainigante gajecon

pur trankviligi siajn gcpatrojn. Oni revidis lin en la h alo, la
trinkejo, la kurludoj de turo. Ce la votiva festo de « Fonvielle »
1i kondukis farandolon.

La patro diris : « li estas resanigita », la patrino ĉiam
timis kaj pli ol iam zorgis pri sia infano.

« Jan » kuŝis kun « kadet » apud la silkratlpejo. La ti-
mema inaljunulino starigis liton tlanka de ilia éambro. La
silkraŭpoj povis bezoni Sin nokte.

Akazis la festo de Sankta « Eloa » patrono de la lienuloj.
Granda ;ĝojo regis en la « Mas » Estis novakasteta vino

por Ĉiuj, kaj kuirita vino estis clisdonita kiel pluvo. Poste
petardoj, fajroj sur la drasejo, koloraj lanternoj en la celtisoj.
Vivu Sankta « Eloa » ! (_)ni farandolis gis konsumeco de fontoj,
kruldifektis sian novan kitelon « Jan mem ŝajnis kontenta ;
li volis dancigi sian patrinon, la bona virino ploris pro feliĉo.

Noktineze oni kutii;is, ĉiuj bezonis dormi. «Jan» ne dormis.
Poste « Kadet » rakontis ke dum la tuta nokto, li ploregis.
Ha ! mi certigas vin, ke tiu estis amuza gis la frcnezeco !

La morgaŭan tagon, tuj ĉe la rnatenkrepusko, la patrino
audis iun, kiu kurante, trains Sian Cambron Si havis kvazatí
ante" senton. « Jan » ĉu estas vi ? « Jan » ne respondis. Li
estis jam sur la ŝtuparo. Rapidege la patrino leviĝas « Jan »
kien vi iras ? « Li supreniras al la grenejo, ŝi supreniras
malantaŭ li. « Mia filo ! en la ĉiela nomo ! » Li rigligas la
pordon. « Jan » nia Janĉjo respondu al mi, kion vi faros ? »

Per siaj maljunaj, tremantaj manoj, en la mallumo, palpe
Si serĉas la malfermilon. Fenestro malferiniĝos. Si aŭdas bruon
de korpo falanta sur la platŝtonoj en la korto kaj nenion plu.

La malfeliĉa infano diris al si mem : mi tro amas ŝin ; mi
foriros el la vivo. Ho ve 1 mizeraj koroj de la homoj 1 kiel
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strange estas tamen ke malestirno ne povas en ili mortigi
amon !

Tiun matenon la vilaĝanoj demandis sin, kiu tie kriadas
malproksime ĉe la « Mas » d'1 stève.

Estis en la korto antan ŝtona tablo kovrita de roso kaj
sango, la patrino tute nuda kiu plorĝernadis kun sia mortinta
infano sur la brakoj.

Tradukita Esperante de
M. F. B.

Kion Patrino povas suferf
DE

Hendrik Conscience
(El Plandra lingvo lradukts Jrans Schnofs)

I.
Estis treege nialvarllle la lastain tagojn de la monato

Januaro I 4t. La stratoj de la urbo Antverpcno estis sin vintre
vestintaj kaj brilis pro pura blankeco ; la nego tamen nek
falis je dolĉaj oroj, nek ĝojigis la okulon per siaj miloj da
interturniĝant,tj 1►lnnietoj ; male, ĝi falis klokante kaj kiel
hajlo kontraŭ la f'enestrovitrojn de l'ferrnitaj domoj, kaj la
akra norda vento repelis al la rugi iiita forno la plimulton de
la blIrc o.j , kiuj sin montris sur siaj domoo j loj.

Malgraii la akra ivalvarmeco kaj kvankam estis nur la
naŭa matene, oni vidis, ĉar estis vendredo, multe da preter-
pasantaj personoj. La junuloj iiopodis por varniigi sin per
kurado, la riĉetaj burgoj grimacante blovis sur la fingrojn, kaj
la laboristoj_ vivege frapis siajn brakcjn ĉirkaïl sian korpon.

Tiumomente, virino iris tre ttialrapide lail la Butikstrato
kies enlogantojn ŝi kredeble bone konis, ĉar ŝi el- kaj eniris
la malriĉajn domojn, kaj ĉi tiujn ĉiufoje forlasis kun esprimo
de kontenteco. Atlasa mantelo, kiu sendube estis per vato
remburita, kovris Aiaj i delikatajn membrojn, velura ĉapelo
enpremis ŝian gracian kapon kaj ŝiajn vangojn, kiuj iomete
purpuriĝis per la akra aero : boao ĉirkaŭis ŝian kolon kaj Niaj
manoj estis kaŝitaj en belega mufo. Tiu fraŭlino, kiu ŝajnis
sufiĉe riĉa, staris sur sojlo de domo, kiun ŝi estis preta por
eniri, kiam ŝi subite vidis alian fráŭlinon de ŝi konatan, alven-
antan en la malproksimaĵo ; ŝi restis ĉe la pordo de ]a mal-
riĉa domo, ĝis Nia amikino estis proksima ; tiam kun afabla rido
ŝi iris al ŝi renkonte kaj diris :

« Bonan tagon, Adela. Kiel vi fartas ? »
« Sufiĉe bone, kaj vi ?

« Dio estu dankata, mi estas bonsana kaj tiel ĝoja ke mi
gin ne povas esprimi. »

« Kial ?... Sajnas al mi, ke la vetero ne estas tiel amuz-
iga. »

« Por mi tamen, jes, Adela. Mi estas nur de unu horo el
mia lito, kaj mi jam vizitis dudek malriĉajn loĝejojn. Sed mi
vidis mizeron, kara Adela, mizeron, kiu disrompus la koron.
Malsato,nlalvarmo, malsano, nudeco,- estas nekoinpreneble. Ho,
kiel mi sentas min feliĉa pro tio ke mi estas riĉa ; ĉar bon-
fari estas tiel ĝojiga ! »

« Oni dirus ke vi volas plori. Annah ! rimarkas ke
akvo brilas en viaj okuloj ; — ne estu tiel sentenla. La mal-
riĉuloj ne estas tiel plendindaj tiun ĉi vintron. vidu kiom da
disdonoj okazas ; karbo, pano, terpotnoj, ĉio estas plcnmane
donita. Hieraŭ eĉ mi oferis kvindek frankoju ; kaj mi povas
ja diri al vi ke mi multe pli Ŝatas clisdonigi mian monon ol
iri nmi mem en ĉiujn tiujn malpurajn domojn. »

« Adela, vi ne konas malriĉajn homojn. Ne jugt1 ilin laïi
la nialordaj almozpetalitoj, kiuj konsideras la kolektadon de
almozoj kie! bonan metion, kaj kiuj intence inalpurigas kaj
disŝiras siajn vestaĵojn por inspiri abomenon kaj kompaton.
Venu kun mi, mi montros al vi laboristojn, kies vestajoj ne
estas clisŝiritaj, kies lo ;ejo ne estas malpura, kaj kies buŝo ne
nialfermiĝos por peti, sed nur por danki kaj beni. Vi vidos la
teruran malsaton pentritan sur ilia mieno, — la nigran panon
frostitan inter la rigidiĝintaj fingroj de la infanoj, la larmojn de la
patrino, la malgajan rnalesperon de la patro.... Ho ! se vi ĵetus
rigardon sur tiun mutan scenon de doloro kaj sufero, kian anĝelan
ĝojon vi sentus, ŝanâante ĉion tion ĉi per iom da mono. Vi vidus
tiujn mal feliĉajn infanojn kiuj dancante sin alkroĉus al viajvestaĵoj ;
la patrinon kiu alridus vin kun kunmetitaj manoj ; la patron
kiu, sensenca pro dankemeco, vian delikatan manon premus on
siaj ostaj manoj kaj ĝin malsekigus per varmetaj larmoj !  —

Kaj tiam, tiam vi ankaii verŝus larmojn de feliĉego, Adela, kaj
vi ne fortirus viajn manojn el la liaj kiel ajn malmolaj ili estu...
Vidu, Adela, la memoro pri tiaj momentoj tre kortuŝas min ! »

Duin Annah kun profunda'senteino kaj trafanta voĉo, skizis
tiun scenon, ŝia amikino ne estis parolanta, eĉ ne tiajn mallongajn
vortojn aü sonojn kiuj montras la partoprenon de l'aiiskultanto.
La emocio de ŝia amikino tute transiris en ŝin ; kaj kiam Annah
ŝin rigardis ŝi estis ĵus preninta naztukon el sia mufo, por forviŝi
el siaj okuloj du larmojn kiuj estis rulontaj sur ŝiajn vangojn.

« Annah, » Ŝi diris, « vidu, mi iras kun vi por viziti la
malriĉulojn. Mi havas sufiĉe da mono en mia monujo. Ni dediĉu
ĉi tiun tutan matenon al bonfarado. Ho, kiel mi estas feliĉa, tial
ke mi vin renkontis ! ».

Kortuŝita la bonkora Annah rigardis sian amikinon, kaj
ŝia mieno sufiĉe esprimis ŝian feliĉon pro tio ke ŝi varbis plian
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bonfarantinon por siaj malriĉaj hunurbanoj. Sekvata de Adcla,
Ĝi iris kelkajn pasojn pli mualproksimc en donjon kie §i sciis ke
malfeliĉuloj estas troveblaj.

La domo sur kies sojlo si staris, kiam gi vidis sian alvenant-
an amikinon, estis forgesata. Tio estis tamen pardonebla, éar
Ĝi neniam estis enirinta en ĝin, kaj nur intencis ĝin viziti por
vidi ru tie ankaŭ ne logus de 4i nekonataj malfcliĉaj familioj,

II
En ĉambro (le la domo, ĉe l:iti la bonfaranta fratilino estis

starinta, loĝis rualfeliĉa familio. Kvar nudaj muroj estis ĉi tie
la mutaj kaj nuraj atestantoj de ĉagreno kaj sufero ; kaj la vido
de la doloriga spektaklo, kiu tie sin montris, plenigis la koron ne
nur per uialĝojo, sed ankaŭ per ia sento de malamo kontrati la
socio. La aero estis tiel malvarma kiel en la strato, kaj la
nialsekeco penetris la vestajojn de tiuj kiuj troviĝis tie ; en la
fajrejo brulis fajreto, kiu estis nutrata per pecoj da rompitaj
mebloj kaj kiu montris de tempo al tempo, kvazaü kontraŭvole,
kelkajn malmultajn flamojn. En lito, kiu staris en la mezo de la
ĉambro, kuŝis malsana infaneto kiu ne povis esti pli ol unujara.
Ĝia flava vizaĝeto, ĝiaj maldikaj braketoj kaj ĝiaj entiritaj
okuletoj prave supozigis ke loko en Stuivenberg (e) baldaŭ
akceptos la senkulpan infaneton. Sur peza :tono, apud la infano,
sidis juna virino kun la manoj antati la okuloj. Siaj vestajoj,
kvankarn kunmetitaj el Ĝtofoj, kies kolorojn forigis la dailro
de la tempo, ne portis la signojn de tiu mizero, kiu petegas
la helpon de la publiko ; male, oni povis rimarki pro ilia
pureco kaj pro la multaj, sed preslcan nevideblaj kudrajoj,
kun kiom da zorgo Ĝi estis klopodinta kaŝi sian bezonon.

De tempo al tempo subpremita sopiro eliris 'Sian bruston,
kaj kelkaj akveroj gutis de la pintoj de siaj fingroj, per kiuj
ŝi kovris sian vilaĝon. Tamen, ĉe la plej malgranda movo
de l'iufano malsana, Ĝi trenante levis la kapon, rigardis
plorĝemante kaj kun teruro ĝiajn velkiĝiutajn vangojn, puŝis
la litkovrilon iom pli apude kontrati ĝiajn malvarmajn tueit-
brojn, kaj tiam ree faligis sin malesperplene  , kaj ploraute sur
la ŝtonon.

La plej profunda silento regis en titi malfeliĉega loĝejo ;
nur la hajloneĝo klakadis kontrall la fenestiovitrojn, la vento
niutiis en la kamentubo.

Jam dum kelka tempo, la virino, kvazan dormante, restis
sidanta sur la Mono ; la malsana infaneto ne estis sin mov-
inta, kaj ŝi ne estis levinta la kapon ; ŝi eĉ gajnis ne plu
plori, éar akvo ne plu brilis ĉe ŝiaj fingroj. — Estis en la
ĉambro kiel en tombo, enloĝata de mortintoj, kiu neniam
devus malfermiĝi.

Subite, ni tlforta vnêo e1i is el hi fajrejo :
« Patrino ! Patrino hara, lui malsatas ! »
Tiu kiu naskis tiun plendon estis knabo kvin-an sesjara,

kiu estis en angulo de la fajrejo kaj estis tiel kaüranta ĉe la
fajro, ke kun peno oni estus riiilarkinta lin. Li tremis kvazaü
la febro kuris tra lia korpo ; kaj kun pli invite da atento oni
povis ttt (1i, kiel liaj dentoj pro malvarmo intcrklakad.is.

Cu pro tio ke la virino ne estis allclinta lian plendon, ĉu
pro tio ke si ne povis plenumi lian peton, Ĝi ne respondis
kaj restis sentnove sidanta. Tiam momento de morta silento
denove sekvis ; sed baldaü la knalio plilaütigis sian voi.on
kaj kriis

« I'iara patrino, mi malsatas. Ho, donu al mi peeeton da
pano ! »

Ĉi tiun fojon, la virino levis la kapon ; ĉar la voĉo de la
knabo estis tranĉanta, kaj sendube ĝi iris kiel tranĉilo tra Sia
patrinkoro. Malgajega fajro brilis en Siaj okuloj ; la malespero
estis en ili legebla. Kun larmnotluo Ĝi re' , po dis :

« Kara Janneken (`), silentu, pro l'amo (Ie Dio ! Mi  mem
mortas pro malsato, itiia malfeliĉa infano, — kaj nenio plu
estas en la domo ».

« Ho ! Patrino, mi havas tian vcntro,ioloron  peceton da
pano, ho ! »

La mieno de la knabeto estis tiumomente tiel peteganta,
la niaisato kun kia inalbrila kaj flava kolon estis sur ĝi tiel
klare videbla ke la sensenca patrino subite levigis kvazaü ŝi
estus faronta malesperan agon ; kun trt'itianta pasio 5i metis
sian ili iiew sub la kovrilon de la lito, kaj eltiris malgrandan
duonsolclan banon, kun kiu ŝi iris ĝis la knabo.

« Jen, Janneken » Ai diru , « tion mi ankoraü konservis por
fari kaéon por via malsana fratineto ; sed mi opinias lce Ĝi tamen
ne plu bezonos kin, tiu senkulpa estulineto ! .. »

Sia voĉo romnpiĝis, ĉar Ĝia patrina koro tro doloris. Tuj kiam
Janneken vidis la panon antan siaj okuloj kiel brilanta stelo de
fe]iĉo, la muskoloj de liaj vangoj trente ekinoviĝis, kaj li supren-
saltik kun la ambali manoj antanet, la malgrandan panon avide
prenante, kvazafi lupo kiu kaptas sian kaptajon.

La virino reiris al la mals"mna infano, kian Ĝi ree fikse rigardis
kaj tiam denove falis kvazaü senforta sur la 5tonon.

Pun avideco kaj kun nekomprenebla ĝojo la knabeto metis
<iajn dentojn en la panon kaj mordis kelkajn fojojn en gin, ĝis
kiam li estis manĝinta ioui pli ol la duono, tiam li subite ĉesis,
rigardis pli ol unu fojo la pecon kun mimanĝemo, porti-; ĝin pli ol
unu fojo al sian bugon, sed ne plu nmangis. Fine leviĝante, li
mairapide iris ĝis la virino ; skuinte Ĝin ĉe gia brako por vekigi ŝin

) En tiu tempo, enterigejo en Antverpeno.
( ) J,inne.ken — Karesa nomo de Jan (Johancj<,) El p .	 lan'k'n » (Noto de

la tt'adukinto)
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el la dormo en kiu ŝi ŝajnis esti enprofundiĝinta, li prezentis al
ŝi la pecon da pano kaj diris per dolĉa voĉo :

« Kara patriuo, jen ! mi konservis peceton por nia •ieken(").
Mi ja havas ankoraŭ grandan malsaton kaj ventrodoloron ; sed
kiam patro hejmen venos, tiam mi ricevos buterpanon, ĉu ne,
patrino ? »

La maifeliĉa virino metis siajn du brakojn ĉirkaŭ la bona
infano kaj kun amo premis ĝin kontraŭ la bruston ; momenton
poste ŝi sensente lasis ĝin ŝovi de siaj genuoj kaj ree Ain
kaptis Ŝia antaŭa malgajeco. Janneken tre silente iris ĝis sia
malsana fratineto, kisis Mn sur ŝia malgrasa vango, dirante
« Vi nur dormu, kara Mieken », — kaj returnis ĉe la fajron,
lde li ree sin metis sur la teron.

Estis tiam, kiam la bonfaranta frarilino staris sur la sojlo
(le la malriĉa loĝejo, kaj vidis sian amikinon alvenantan en
la malproksimajo.

Tuta horo pasis antaŭ ol la ünalfeliĉega patrino leviĝis
el sia maldolĉa, revado. Ŝi ankaŭ malsatis, Ŝi ankaŭ sentis la
voĉon de la krianta korpo, kaj doloroj traboris sian intestaron.
Sed ŝi sidis apud terurega inortlito : kun timo ŝi atendis tiun
malgajegan momenton kiam ŝi, patrino, vidus sian infanon
spiregantan kaj mortantan. Cu ŝi povis do pensi pri siaj propraj
doloroj ? Ne ! patrino estas ĉiam patri>io : feliĉa aü inalfeliĉa,
riĉa aŭ malriĉa, ne uzis as pli profunda sento, pli potenca
pasio , ol tiu kiu kunligas virinon al Aia infano, kaj tiu pasio
estas pli profunda kaj granda ĉe tiuj, kiuj scias kian zorgon,
kian timon, kiom da Ŝvito ili dediĉis al siaj infanoj.

Tion scias precipe la malriĉuloj.
Je la deka horo, la virino kaj la knabo estis ambaŭ trafitaj

kvazaŭ de sekreta emocio. Ŝi subite leviĝis de la ŝtono, li el la
fajrejo, kaj ambaŭ samtempe kriis :

« Ha, jen estas patro, Janneken ! »
« Ha, patrino, jen estas patro ! »
Kaj rideto do ĝojo donis novan espritnon al ilia vizaĝo. Ili

estis aŭdintaj bruon de veturilo ĉe la pordo kaj volis kuri ren-
konten al tiu kiun ili atendis ; sed viro penetris en la ĉambron
antaŭ ol ili estis atinkintaj la portion. I)um li skuis la neĝon de
siaj ŝultroj, Janneken estis kaptinta unu el liaj manoj, kaj tiris al
ĝi, kvazan li volus konduki sian patron pli profunden en la
ĉambro. La viro estis doninta la alian manon al sia edzino kaj
rigardis Mn kun profunda malĝojo. Fine li sopiris :

« Trees, (") ni estas malfeliĉaj, edzino : De hodiaŭ matene
mi staras kun mia mitulujo ĉe la fervojo, kaj nenion gajnis :

(0) Mieken	 karesa nomo de Mario (Manjo): F.lp. 4 Mik'n p . (Noto de
la tradukinto).

("i) ("Terezo).
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Kion ni estas farontaj ? Vidu, Trees, vi kredu tuin ĉu vi volas
ĉu ne, mi dezirus esti niortinta.

Kiel ajn nesufiĉaj la vortoj de la viro estis por esprimi incit-
iau doloron, liaj suferoj estis pro tio ne malpli grandaj. Lia
kapo senkuraĝe pendis sur liaj ŝultroj, liaj okuloj estis senniove
teren direktitaj kaj oni vidis, pro la toidado (le liaj pugnoj, oni
aŭdis pro la kraketado de liaj fingroj, ke la konvulsioj (le l'mal-
e_spero tuŝis lian nervaron.

La virino, kiu forgesis sian propran doloron kaj komprenis
kian turmenton suferis ŝia edzo, metis sian brakon ĉirkaŭ lia
kolo kaj ĝemante respondis :

Ho, Sus, ( 4 ) silentu, tio ne ĉiam daŭros. Vi tamen ne estas
kulpa pri tio ke ni estas tiel malfeliĉaj »

« Patro, patro », kriis la knabeto, « mi nialsatas ; ĉu mi
ricevas nun buterpanon ? »

Tiuj vortoj katizis en la viro teruregan movon : ĉiuj liaj
membroj tremetis, liaj rigardoj falis furioze sur la plend-
antan knabeton, kaj dum momento li rigardis lin tiel tikse kaj
sovaĝe, ke Janneken timigite kaj ploregante forkuris en la fajrejon
kaj de tie ĝemante kriis al sia patro :

« Ho, kara paĉjo, mi ne plu faros tion ! »
Ne liberiĝinto de la spirit-kaj kerpstreĉo, la viro iris apud la

liton kaj rigardis. kun pli akraj rigardoj, la mortantan infanon,
kiu levis ankoraŭ siajn dulbantajn okuletojn al sia patro.

« Trees », li kriis, « aŭskultu, mi ne plu povas suferi tion.
Estas finite ; tio tamen devus iam okazi 1 »

« Kio estas ? Ho Dio ! kion vi havas ? »
La viro, en kies koro granda batalo estis plenumita, trank-

viliĝis baldaŭ ; kaj supozante kian timon li estis kaŭzinta ai sia
edzino per sia ekkrio, li prenis ŝian manon kaj parolis malgaje :

« Trees, i tion scias, edzino ; de kiam ni geedziĝis, mi
ĉiam laboris ; neniam mi pasigis tagon nezorgante por vi kaj por
niaj infanoj. Cu mi do devus almozpeti, post dekjara peniga
laboro ? Cu mi devus nun petegi de pordo al pordo la panon,
kiun mi ĉiam per mia ŝvito gajnis ? Trees, tion mi ne povas fari...
eĉ se ni ĉiuj mortus pro malsato kaj mizero. Vidu, mi pro honto
ruĝiĝas kiam mi pri tio pensas." Almozpeti ? Ne, restas al ni unu
rimedo kiu havigos al ni manĝaĵon dum kelka tempo. Tio dolor-
igas min, edzino, sed mi vendigos mian mitulujon sur la Vendreda
Vendejo. (x") Eble mi havos laborokazon kiam tiu inalmulto da
mono estos elĉerpita ; kaj tiam ni ŝparos por aĉeti novan vetur-
ileton. Atendu do ankoraŭ duonon da horo kaj mi alportos
mangalon por vi ĉiuj. »

(°) Malgiandigo; de la nomo Frans (Franscisko). Elp. aSüs'e. (Noto de
la fradukin lo).

(e0) Placo kie vendrede okazas aûkcia rendada de Ciuspecaj objektoj.
(Noto de la tradukinto).
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La mitulujo estas la sola Ho, per kiu la bona laboristo devis
gajni sian panon ; ne estas do mirindc ke li kun tiom da malĝojo
decidis ĝin vendi. La virino ne malpli malgaji �is pro titi fatala
propono ; sed tial he sia patrina koro kun deviga voéo helpon
postulis por ŝiaj infanoj, ŝi aprobis la intencon de sia edzo kaj
respondis :

» Je:,, iru al la Vendreda Vendejo, kaj vendign la lnitulujon ;
car nia Jauneken kunturdi 4as pro malsato. :ili mem ne plu
povas stari . kaj titi senklllpa estitlineto, kiu tie suferante I;u agi:...
.I-Io ! Se vi estus jam anĝeleto en la éielo, kara infano ! »

Tian] ŝiaj larmoj ree ekt1uis el ŝiaj okuloj ; movo Riel tin
kiun li jam sentis, tremigis la korpon de ]'viro, kaj liaj pug-
noj ree krakante fermiĝis. Li tamen kvietigis sin, kaj males-
perplenc saltis el la pordo.

Oni baldaŭ aŭdis la bruon de veturilo, kiu rapide estis
forpuŝata. La bruo tuj mortis.

III.
Sur la Vendreda Vendejo, ĉe la tlauko de la Falkstrateto,

staris, inter kelkaj aliaj objektoj, malgranda durada veturilo,
samforma Riel tiuj manveturiloj, kiujn en Antverpeno oni nomas
mitllluloj, tial ke ili plej ofte estas uzat:ij por transporti mit-
ulojn. Ne malproksime de tic staris viro kiu ŝajnis neordinare
malĝoja ; kun brakoj krucigita,j sur la brusto, li senhalte irigis
siajn malsekajn okulojn de la mitulujo al la attkeikrianto,  kiu
estis okupata iom pli malproksime per la vendo de aliaj objekt-
oj. De tempo al tempo, la malesperauta viro frapis la piedon
ĉe la teron, kvazaŭ dolorigaj pensoj kontrait li batalis ; sed
ĉiufoje li reiĝis en senespera melaukolio, Liant li rigardis la
objekton, kiu ĝis nun servis al li por ke, kiel honesta laboristo,
li gajnu sian ĉiutagan pafon.

Duin li tiel estis etiigata en malespero, du fraülinoj  iris
rapide trans la Vendreda Vendejo ;u n u el ili eble estis riniark
inta la doloran esprimon sur la vizago de la laboristo, ĉar ŝi
haltigis sian amikinon ĉc la angulo de la Falkstrateto, kaj
demandis :

« Cu vi ne vidis, Adela, kia malgajeco - estas legebla sur
la mieno de tiu homo ? »

« De kiu homo, kara ? »
(Dai..rigcota ) .
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DIV.!RSA J I.NFORMOeT

El la. n3 Esp3rauta Ga.zataro. —	 Haga iurnalo a De Avondpost »
pabltkigas èiuse,n:+jne Esp zranto-rnbrikon, rerkitan de s-ru Bruyn. (-i cnha  •

vas kurson pri Esperanto. Krom tio, en la n ," de 9, 14, z8 Sept., 5, 19
Okt., oni represis, i sperante, sub la titolo « Por Esperautistoj », la antati-
parolon (biografon de Conscience) el la tradukalo Rikke-tikkc-tak» de M. P.

Dezirav Korespondi, — .10IIN I.ENnR1tK, 1M2, South Whitlev, Ind - ana,
TT. S. de Ameriko. tleziraj inter angi vizak.'jn fut(sgrataĵotajn -- sur — P. K.
kun gcsamidcanoj en titis landoj. Mi noprc respondos reciproke.

J. Krxoxnc1:
Frattlino (Sckretariino de la Katolikcsper.►nta kiubo) AGçE,so F1OA\, 5201.

St Louis MO. Il. S. A.

Sinjoro Fie.n1►1NA\r) I,Ir11i'l:F: , Oficisto, Grünstr. 3, Tuchcl. (icrntanuju.

S-ro Jc,tit. .T. Ilr.Ni rrz, Apartado Postal 15co, Mexico.
l'ineol^ctx Lü1'^r.1t, Pasltnentisto, T3uchenstrasse io — il. Buckholz.

(Deutschland)

-. 	 :

GR ATULOJN !
Nia samideaaino M. Posenaer, pro sia 'ersa) ( ) e Mi amas vin ! ', akiris

unuan premion en la literatura konkurso en I'crrassa-T -Iisp. (duaj Floraj
Ludoj), kaj samtempe honoran mencion c-n la literaturo ki'nkursc -► de la 8a
intcrnacia kongreso en K rakovo. Niajn plej sincerajn sratuit jn al nia
lt'ita santidea;tintt, B.. E.

KORESPON DA FAKO
F. 'l'. Jes. mi havas tradukaĵon belegan tie tin kanto,

kaj mi presigas ĝin ĉi sube :

AL LA VESPERA STELO.
(El Tannhiuser de R. Wagner). 

l unebre kovras la krepusko valon,
Etendis nokto nigran la vualon ;
Deziras suprenlliigl la anim

 tenas ĝin de nokt-teruroj tim'.
Aperas jen, vi .:stelo la plej kara :
De malprokslme (luas lumo klara,
Disigas ombrojn ĉarma la, radi',
Amike montras . la' vojon al mi.

Ravita, ho vespera stel',
Mi vin salutas sur ĉiel' ;
Kaj de fidela mia kor',
Salutu ŝin en tin hor',
Kiam Ai flugos for de l'tcro,
Al anĝelar' en supra sfero !

A. GRABOWSKI.

XXXX 	
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Banque de Flandre
4NONI44 SOCIETO en GFAI T F0ND1TA EN 1841

Kapitalo : Fr. 6.000,000. - Rezervo : Fr. 6.000.000.

Deponajaj kaj Duonmonataj Kontoj

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado (le obligacioj kaj titoloj

g
o'ou
o ,
o

oo

8oo
ó

Pruntedono sur obligacioj

Aĉeto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo (le monkestoj

('iu; bankaferoj

ANTALT OL AĈETI ĈAPEI,OYT, VIZITU LA

CHAPELLERIE CENTRALE
(CENTRA ĉAPELVENDEYO)

H. VANDENKERKHOVE - VAN EYNDE  	

AdalMe	

LA FIR:■iO

L. GEVAERT & C°
OUDE GOD (BELGUJO)

stari gis

Grllt1ll 1111 llC!ll KOilkursOil
por  plej belaj fotografaĵoj farit:.j sur kiaj diversaj

Foto-Paperoj.
l'or tiu konkurso gi donacos

Frankojn 	,^OOQ
en monpremioj.

La tutlasta templimo por alsendo de la fotografajoj
estas fiksita je la 15-a Oktobro 1912

i ndu la libreton leun kondiĉoj ,ic la onhurso.

E. BIISTYNS
29, llutOvet1eis1îat .. ^9

ANTWERPEN

FOTOGRAFILO1 JE t;JUJ
PREZOJ KAJ DE ĈIUJ

F ABRIKEJOJ.

Ciuspec.; fotografplatoj. Platoj  1I .rion. Ĉiuspecaj paperoj
Bromidaj kaj por taglumo Ciuj aliaj necesajoj je la plej,
profitaj prezoj.

Senpaga instruo pri la uzado de 'a fotografiloj, pri la
diversa; operacioj de la fotografarto.

Fidindega Fïrmo. 	Prezoj malaltaj.

E{

i



xDE GRAUWE & GOVAERTS
Mo.s:,n oIsro,.

36, Korte Nieuwstraat. 	 Courte rue Neuve, 36
ANTWERPEN — ANVERS

BORS<1 FEROJ — MI()I\ S_1N(iC) — 	 24
MONPRUNTEDONt_) SUR TITOLOJ -- KURANTAJ KAI.Iïi-'LOJ

Telefono 5306 	 Telegrafadreso « FONDOS »

" I tT
La plej bona ei la digestivaj likvoroj

ĈIE AĜETELLA ----

Distiicjo de ouijusIaj likvoroj " LE  PLUMET
14, Place St Bavon — St Baafsplein , 14

G ,,t N D Telefono 2093 G E N T 4

Fera,jvendejo

Charles PLATTEAU
Telefono 2220 

	14, Vleminckveld, Antwerpen
(Apud la KLEIN MARKT)

Speciala vendejo de konstruajnecosajoj, piloj, testudfajrejoj,
êiuspecaj kaloriferoj. Emajlitaj kuirejaj fajrejoj lati la Lasta
sistemo. Ĝardenmebloj. — Mastrumaj filoj. — Anglaj litoj. 34

DAN JBO
440.

INTERNACIA. GAZETO
(32 p., 16 X24)

—o— nur en Esperanto —o- -

Redaktata kun la kttnlabcrado la
eminentaj di v e rslandaj In:sperant-
ist(ej.
1 59. STR. ROMANA

`S 	 BUCURESTI (R""'onujo)

Jara abono : 1,40 S (Fr. 3.50)

LIBROPRESEJO
LITOGRAFEJ O

FOTOTIPIEJ O
Speciala fabrikado de registroj
O. PLATTEAU kaj K i°
GRANDEGA DI VERSECO
DE ShRIBEYNECESA9Oy-

(fcejo kaj Laborrjo 	 22

Vleminckxveld, 5
.ilao a;eno- 7'endc jir

Lange Nieuwstraat, 81
-- ANTWERPEN ---

KAFOJ

Jos. COLLIN
La plej bonaj !

La plej malmullehoslaj
Provu !

i7 ne plu deziros aliajn !

IJ

Granda Centra Drog-
kaj Spic-Vendejo

dU Brabantdam 	 ° Q^
Di ue de Brabant cJg

GENT-SAN D
TELEONO 892

Oni portas hejmen
Duin la somero oni portas la
nenditltĵojn en la kamparon.

GERMANA ESPERANTISTO
Duonmonate gazeta por la disvastigo

de la lingvo Esperanta
La gazeto aperas en du eldo nok, kiuj

duoninonate alternas.
Eldono, A, eliranta la 5 an de tiu

monato, celas la propagandon por
Esperanta

Eldono B, eliranta la 20 an de c'. iu
monato, estas pure literatura.
Jara al)Onprezo por Ciuj. landoj t.25 3

La abonoj nur ko1nencigas en Janu-
aro, Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Latiidezire oni povas a/ezrfe ahoni dirojn
r:/ linthal Iu[e sendependa; eldonej por Ia
duopo de la supro ruantritaj rprezoj.

Esperanto Verlag Muller •.Bore! 6
BERLIN SW, 68. tindenstr . 18-19

1n1erncia
Pedagugia Revuo

Oficiala organo de
INTERNACIA ASOCIO DE /NSTRUISTOJ

— —o---
Jambon() : 1 Sm. ( Fr. 2.50)

--o --
^ i , Nur. isrxru.tc, : Boomsche steen-
weg, 444, Antwerpen ( Belg.)

GELA
(kunvenojo de la Antverponaj Esporantistoj)

Gemeenteplaats kaj Van Ertbornstr., 2

CIUVESPERE ARTA KONCERTO DE
L'ORKESTRO.

DEÇA CARANÇA.

La servado estas farata de .jo
r"^A^`^^^^^ 	 `"r 	 kPlnerinoi en fla*..r . koste  mr,.

■ I

® a

HÔTEL DU MOULIN D'OR
....e 30, rue d'Assaut, BRUXELLES ••••••

3

Bona kaj " 	kaj restoracio. 'l're »>olcraj prez .)j.

Liutaga l,ension'). de 6 fr. — ĉambro, inatenmango, do 3 fr.
Kunvenejo de la 1;.,mitatu de la Belga Ligo Esperant.ista.

Gastotablo kaj posttagrneza e. teo » por sarnideanój.
Oni .korespondas Esperante kaj parolas

Frange. Nederlande, Gerniane kaj Angle.

›APMM.A/Mnw.MM".Mer 	G•Mtioraa ..M.MW.A.AAA.h/el10.%

I
I
3
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HOTELO GAN DA ••1
KAFEJO - RESTORACIO

Brabantdam, 17 -19 - 21, Vlaanderenstraat, 48, G E N T
TELEFONO 1 0 5 0 .

 -._. 	•
Plej novaj instalajoj unuarangaj.

TRE KOMFORTAJ CAMBROJ DE FR. 3.00
Tagmanĝoj kaj vesperm .nanĝoj je fiksaj prezoj kaj je Ia karto.

Pensiono. 	 Prizorgita kuirejo.

Posedanto

HORLOĜOJ -	 ĴU VELOJ

LOUIS BOON
Groenplaats, 17. — Antwerpen

Treege Rekomendita Firmo
 2,

"CONSTANT IA„
ASEKUROJ PM LA VIVO 	

kAJ PR1 FORMAI■O I►F IRA PITALOJ
A noninaaj Societoj sub la Ŝtatkontrolo en Francujo.

SIDFJO :

Maria-Theresialei, 1 & 3, ANTWERPEN

SPECIAL A SI:)EJo :

Place Sébastopol, 27, LILLE (Francujo)

hokllrol pri la vivo kaj spaitltolol ho garantiita
trimonataj repagoj, je semajn  — kaj momatpagoj.

AGENTOJ RICEVAS TRE FAVORAJN KONDIĈOJN

G. STENGER 31

EKSLUZIVA VENDADO DE

ORIENTAI PRODUKTAÎOJ

Gabiiel F1R$CK
ANTWERPEN

32-34, Van Dyckstraat
apud la Parka

—o—

'era j Orientaj
G

La d,Teno de liaj k,AteYrcah

estas garantiata.

O,si fabrikas lia mete.tero kaj

33

Aĉetado kaj Vendado de okazaĵajlibroj

JOS. SOLY
LIBRISTO

11, SINT JORISPOORTSTRAAT,

ANTWERPEN 48



Antati ol aôoti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn ari
Anglajn Bierojn turnu vin al la firmo

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 219-221, Lozanastraat, Anv ers- Antwerpen  .

Sola fabrikanto de la "Cliksiro Esporailto"
Prezo de unu hotelo : Fr. 2,50 = I Sm.

•

P^eseju^ es
NITIUNIL!

E VLOT
 PP

TRui 54,
ANTWERPEN

Presejo ge BEIGE ESPEWINTISTO
s ■ ■

9Kceptas ĉiujq ESPERHNTISTBJN presiaborojq
II

RAPIDE 	ZORGPLENE

MALALTAJ PREZOJ

MI ■ I 	13

11111111111 	 xelefono am IL 4 	U...

Va Sirop de l'Aóalejo S-la Paulo
estas la sola radikala kaj nennalutila sanigilo por TUSO
KOKLUSO. MALVARMUMO, LARINGITO, BRON SITO,
1NFLUENZO, ASTMO, PLEÛRE'/.IO, MALARIO, KATARO,
GORÔDOLORO kaj ĈIUSPECAJ MALSANOJ de la BRUSTO,
PULMOJ kaj SPIRORGANOJ.

Prezo : I/4 botelo Fr. 2,25 ; --- 1 2 Fr. 4 ; — I ; I Fr. 7
Centra tene/o : L. J. AKKER, 	 2

ROTTERDAM (Rolando).
ACetebla en la farmaciejo E. CUVELIER, Strato Potgiotor, 3 Antwore I



Aldona folio al la n° 2 i V-a jaro de
Belga Esperantisto (Decembro 1912).

Niaj Novjaraj Bondeziroj por 1913.

Al Doktoro Zamenhof : Ôion kion lia koro povas deziri !
Al niaj abonantoj : ke ili konservu dum la tuta jaro bonan

sanon prosperajn komercajn aferojn, fojon kaj gajecon !

Al ĉiuj ne abonantoj : Ke ili havu la bonan ideon aboni
kaj subteni Belgan Esperantiston !

Al la Esperantistaj Grupoj : Vivadon, kreskadon kaj
floradon dum 1913

Al la Belga Ligo : Ke i multe laboru por la propagando I

Al la Esperanto-Semajno-Kongreso : Grandan sukceson
kaj multnombran ĉeestantaron !

Al ĉiuj homoj : Ke ili aligu sin al la ideo de internacia
helplingvo Esperanto !

Al la Idistoj : Fumagez bona pipi cc1 osez kontenta. vua
afero triumfos !

GRAVA. AVIZO

De nun oni bonvolu noti ke la sola adreso de Belga
Esperantisto estas la sekvanta.

BELGA ESPERANTISTO,
Vondelstraat, 20, Antwerpen (Belgujo).

Ĉiuj komunikajoj, ĉiuj artikoloj, ĉiuj sciigoj, ĉiuj mendoj,
ĉiuj abonoj, ĉiuj monsendajoj,ĉiuj anoncoj,ĉiuj libroj por recenzo,
ĉiuj ĵurnaloj kaj revuoj por interŝanbo devas de nun esti sendataj
al tiu adreso.

La decembro n-ro de B. E, aperas iom malfrue pro diversaj
cirkonstancoj sendependaj de nia volo. La januara n-ro aperos en
la unuaj tagoj de 1913 kaj enhavos nur francan kaj fiandran tek-
ston pri Esperanto kaj Ido. Tiu numero estos bonega doku-
mento por nlaj sarideanoj. La februara n-ro kaj la sekvantaj
n-roj aperas ĉiam en la unuaj tagoj de la monato.



Lasthoraj Novajoj

En Antverpena Grupo Esperantista, S° Profesoro Aug. Pit-
lik el Praha. faris tre interesan paroladon kun 23o lumbildoj pri
Praha, Bohemujo kaj naciaj kutimoj kaj kostumoj. Duni du horoj
li parolis esperante por'ent kvindek êeestantoj kiu tre atente
sekvis liajn parolojn. Varmaj aplatidoj substrekis la finon de tiu
interespiena parolvespero. — S° Pitlik faras paroladan vojakon
tra Eŭropo. La grupoj kiuj deziras ke li venu paroladi ĉe ili skribu
al lia adreso Profesoro A Pitlik, Jansky vrsek 3, Praha III
(Bohême).

En Antverpeno, la idistoj iomet© movas. Ni priparolos iliajn
agadojn en la venonta numero. La 5-an de Januaro, Sinjoro Le-
maire faros paroladon en Antwerpen pri « La lingvo Esperanto
reformita (!). Sed dank al niaj amikoj, la 4•an de Januaro okazos
ankati parolado de  Sa Cl. Colas el Parizo, en Antwerpen. La temo
priparolota estas : La nero pri Esperanto !eáj Iclo.

Nia germana korespondanto Argus, pro mankol de tempo
ĉesas kuniaboradi en nia revuo. Belga Esperantisto prezentas
al li sian koran dankon pro liaj interesaj komunikaĵoj.

Belgaj kaj Eksterlandaj Samideanoj

Legu vian organon,
Abonu vian organon,

Abonigu vian organon,
Anoncu en via organo,

Anoncigu en via organo,
Informu vian organon.

BEI,GA ESPERANTISTO
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