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Fm0 	 L JANSSENS
15, Vleminckveld

TELEFONO 3474 ANTWERPEN

por fa$a.do .

"Van  d e: - oOtt
blankaj, flavaj, ruf;aj, terkoloraj, ledkoloraj k. t. p.

konservas siajn kolorojn kaj necedas en êiuj
ajn eksperimentoj.

p: avjj ej "He : ` re.ka, 9

imitantaj la linoltolon, sed sen interspacoj, kaj tial
persistai, dai reblaj kaj facilaj por la purigado.

ONI RENOVIG:\S LA ELCZITAJN Si'UPA O.1N,
P.\NIS"l':\JN BENKOJN, MÂC,:\ZENA 1 N TABLOJN

E.

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

•

FUSONSrit
LAVMASINO

manewamenaimmun
Lavas la puntojn ne diŝsi►ante

unu fadenon
La masino ne havas :

lignajn pintojn
stangon meze de la kuvo
kugletojn
risortojn
radetojr.

La sapakvo estas puŝata tra la
lavota tolaj() de dekstre maldek-
stren, de inaldekstre dekstren, de
1' centro al la-randoj, de nialsupre
supren: La ilo batas la tolajon
samtempe: sur ;ian tutan suprajon.

(vl A/Neas !aa nehuligito/; WDIa)'n trt d neiTTum!, kajf in sia trapr(t peto.
—.—,— Sidante oni lavas —.—.

prove sendas por unu monato lavmaŝinon MORISONS  » al (iu
persono en l3elgujo kiun mi jugas fidinda kaj mi meni pagas la send-  kaj
resendelspezojn.

La lavtnasino Morisons estas acetebla kontrati  i-iusemajnaj atí
monataj partpagoj.

Mendu la ilustritan broSuron n^ 272 kun prezoj ĉc. 	 « s;
J. L. MORJSONS, 109, Dambruggestraat, Antwerpen

1
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Plej bonaj trikotajoj

u%poj, ^t^'tí^^etO

vcqitoj, kalsonoj, katnisol-
cj, eemizoj, kaj infanaj
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EDWARD JORIS
ĜENERALA LIBREJO "'t KERSOUWKEN

C~ian1 grandegc provizita je Esperantaj Literaturajoj. Livcr;o,

n la spaco da 24 horoj ĉian ajn libron.

	 DE VOORLOOPER  

Plej nova kaj plej perfekta metodo por memlerni Esperanton
en kelkaj semajnoj, sen profesoro.

St Jacobsmarkt, r^6 , ANTWERPEN
BURĜA BIERFAREJ(:)

H. VAN MEERBEECK
Sterlingerstr., 126 -128

BORGERHOUT -�_
1	1 If2

Bareloj. Litroj 1 bo , 40

Triohla hordea } .21 ti

Duobla hordea 3o 15 8

Hordca 22 11 • 5,50

Duonhordea 16 8

Blanka oiero 14 7 3,í'1

En boteloj

Duobla horde a 0.25 Tabla biero o.12

Ekstra hordea o.15 Duobla hanka  o. z

La boteloj estas 1a j>ropra)o.de la Bier-
fareja; ili povas esti nek ate'tataj, nek
rrendatn9, nek /lcnigataj. 26

Likvorvendej o
—o-0-0—

C. VINCK
24, VONDELSTRAAT, 24.

ANTWERPEN
—0-0-0—

Specialaj kaj bongustaj likvoroj
—G—o-0-

Esperanta Likvoro

SAMIDEi NO
JOS. VJIN DEN 1308011
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LONGUE R UE NEUVE 52

NTWF.RYF3N

Aeelas, vetdas haj tntt? Sanga.\
poŝlntarhojn por kole/,tój._ ALBUMOJ KAJ N RCES A,TOJ—__- POR FILATELIISTOJ —_
Sendas por elekto,kun granda

rabato sur katalogoj kaj laü
mkosto.
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F0Y0GKflNU9EJO
M. NI AUQUOY kaj filoj

Sint-Jacobsmarkt, 75
— ANTWERPEN -
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Kli4aĵoj kaj desegnajoj

por revuoj kaj libroj. Tre

prizorgita laboro kaj mal-

altaj prezoj. 18
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BELGA ESPERANTISTO
Aperas proksimume je la mezo de éiu monato. Ĝi estas

la oficiala organo de la BELGA LIGO ESPERANTISTA. Ĝi
enhavas diversriĉan materialon kaj estas red tktata nur esper-
ante. Ĝi havas regulajn korespondantojn kaj kunlaborantojn
en ĉiuj belgaj urboj kaj en multnombraj fremdaj landoj.

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

	Maman

Fr'emdlandaj kurupondaiiffij
D-ro LuoN ROSENSFOCK .

JOHN LUNDGREN
	F-no Ani:i.A E1i'l l:	 .
	F-no M. \VHITE . 	 .

D-ro G. JAMESON-JOHNSTON  ,

H. TH. THOMSEN .
ARGUS . .
PENKO STOJE" .

	

t)-ro P. STANISIL. 	 .

	

Jur.rs \V()LF 	.
	B. F. SCHUBERT 	.	 .

MARTINS D'ALMEIDA (B MAr.rx1)
JULES DE BULYOVSZKY

	

T. AhZ1.ÈRE . 	 .

J. NICALAJ,
D-ro AMBROSIO VARGAS,

• GIUSEPPE CALZA .

	E. R. HAYHOW . 	.
\ RTUR E. BARR1NGTON
ELEUTER1O ROS ARIO CAMPO
PAUL V. IDOYAGA 	• 	.

Krak »v , (Polujo)
Iledemora, (Svedujo)
Lundono, (Anglujo)
Edinburgo,.(Sket lando)
Dublin, Orlando)
Kristiania. (Norwegujo)
Berlin, (Germanujo)
Trojan, (riulgarujo)
Vinkovci, (Kroatujo)
La Chaux de Fonds, tSvisujo)
Washington, D. C. (Usono)
Lisbono, (Portugalujo)
Budapest, (Hong.)
Alfortville. (Hraiictijo)
Bukurehto, (Rumanujo)
Meksiko
Genova, (Italujo)
Cape Town. (S. Afriko)
Benalla, (Victoria)
Porlatnar,(Venezuela)
Montevideo

L. ANTHON1S
23, Arenbergstrato, — Antwerpen

LA PLEJ GRANDA ARO
DA

4 Port ^ pianoj ►
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BELGA ESPERANTISTO

MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista

Redakcia parto :
OSCAR VAN SCHOOR

Administracia parto :
FRANS SCHOOFS

Oni sendu pion kio rilatas c'u la Redakcion, én la Administracion al la adreso :
Belga Esperanlislo, Vondelstraat, 2o, Antwerpen.

1Vepresitajn iu anu.skriptojn uni ne resendas. — La Redakcio konservas pe r
si la rajton korekti laŭbezone la ,nanuskriptojn.

Rezultato de la Konkurso Conscience.
Kiel ni promesis en la lasta n-ro de nia jurnalo, ni publikigas

hodiaü la rezultatojn de nia konkurso pri la tradukaĵoj de verkoj
aŭ partoj de verkoj de Conscience.

La ĵuĝantaro konsistis el S. D'° W. Van der Biest, kaj S. DT°
R. Van Melckebeke el Antwerpen, kaj S. Profesoro Wagner el
Charleroi. La redaktoro de Belga Esperantisto funkciis kiel
prezidanto de la jukantaro, nur por sumigi la rezultatojn kaĵ
decidi laai tio la finan rezultaton.

B. E. plenumas agrablan devon dankante tutkore la amikojn
kiuj volis preni sur sin la ne ĉiam agrablan taskon de juĝanto,
kaj samtempe dankante la partoprenintojn en la konkurso. La
19 premiitaj tradukaĵoj aperos latieble en la jarkolekto 1912-1913
de nia ĵurnalo.

Ĉi sube la resultatojn de la konkurso :
1-a premio : n° 5. Devizo : Policano. — Sen nomo.

Am u unu la alian.— F-ino M. Posenaer, Borgerhout.
Nur AntaOen. —F-iuo M. Klingelhoets, Antwei pen,
Al vi. — S° A. Van de Velde, Boom
Li lernigis sian popolon legi. — S" J. Jacobs,
Antwerpen.
Amiko de la Vero.—S° M. Sebruyns, St-Amandsberg.
En perfekta interkonsento gis la venko. — F-ino
Kugenie Colvn, Gent.
X urAntaŬen,— F-ino M. Klingelhoets, Antwerpen.
En Vcnczia Gondolo.—S° OttoWilcke,Antwerpen.

os, as, is. -- S° K. A. Cassiers. Antwerpen.
7a.— » »
Esperantujo estas nia patrujo. — 50 Jul. Jacobs,
Contich.
Hirundo. — S° Jos. Swalf. Antwerpen.

» 15.	 »

» 16.	 »

» 18.	 »

2-a	 e 	 1,	 •

3. 	»
» 9• 	»

5
	 13. 	 »

» 	 17, 	 n

3-a	 »	 6.	 »
»	 Io.	 »

» 14. 	 »

r. 	19. 	»
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2. 	 r 	 Esperoen F,speranto.--S0Renc Geotgus..\ r, twerpen.
4. 	 ? ! -- S° K. A. Cassiers, A n t w•erpen,
7,	 »	 Ĉiu estas lutano de siaj klopodoj. 	 L. Van

Olmen, Antwerpen.
8. 	 » 	 Al ni la estonteko. — F-ino E. Colon. Gent,

r 1. 	 E. Crabio. — Sen nomo.
r 2. 	 » 	 Arbitra Hejmo. — S" Otto Wileke, Ântwerpen.

La premioj estas disdonotaj (lul)i la monato Januaro 1913.
B. E.

Oficiala Komuniko de la Belga Ligo Esperaalisto.
Al la Estraroj - de la Belga Grupoj.

La Belga Ligo Esperantista, en sia lasta ĝenerala kunveno,
elektis Liège kiel sidejo de la kvina belga Kongreso.

Hodiati, post kelkmonataj klopodoj ni, kun granda bedatiro,
konstatas ke, pro diversaj gravaj motivoj, ne estas eble organizi
la kongreson en tiu urbo kun certigo de bona rezultato. Tial
ni opinias ke nia devo estas eviti al nia afero walsukceson
kiu riskus forigi la al Esperanto favorajn sentojn de la Lieĝanoj.

Post la lastaj sciigoj ricevitaj el Liège ni estas devigataj
forlasi la ideon okazigi la Va" kongreson en tiu urbo kaj ni
proponis al la gekomitatanoj de la Ligo akcepti la proponon
senditan de la Grupo Esperanto de Spa.

Ricevinte nenian respondon kontratlstarantan tiun proponon,
ni decidis ke la Va" Belga kongreso okazos en Spa.

Bonvolu do sciigi tiun ŝanĝon al viaj kungrupanoj.
Akceptu, kara Samidean(in)o, nian estimplenan saluton.

La PrecidanI,,	 La Vic l're ;idantol, 	 La Sekretario . 	La Kasisto,

A. J. \VT'rrF.RYCK. 	 A.ltiCHARnsoN,	 L. CHAmI'v.	 F. M.1rinEux.
1.. Dm.v.tux.

er^r

Iu(er^acia Es flli1St Sll1illO KOE flSO
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lavi pli ol 103 geesperantistoj sendis aligon ; do ni povos
ccrtigi ke la Internacia Esperantista Semajno - kongreso havos
grandan sukceson ;ĉiu vera esperantisto, maigrati inallacilajo
devos nepre sin enskribi por helpi je la sukceso kaj la venko
de nia rnovado.

Kelkaj grupoj prave pensis ke la kotizajo ne suliĈos por
egaligi la elspezojn. 'Tial ili sendis al ni nionoferojn kiujn ni
clanke ricevis. Ni esperas ke tiu-ĉi ekzemplo ne restos izolita.

Lo,. a(Io : La organizo komitato organizas komisiitaron de
loffado, kiu enregistros la lueblajn Ĉambrojn La esperantisto)
kiuj deziras jam mendi ĉambrojn nur por kelkaj tagoj bon-
volu skribi al la Direktorino de la loffado komitato F-ino R.
Schepens, Karel Lode« -ijk Diercksstraat, 14. Gent. — i° Kiun
tagon ili alvenos ; 2» La datiron de la êeestado ; 3 - La mak-
simuman prezon kiwi ili deziras pagi ; 4' la apartajn dezirojn
pri vivado, nombro de ĉambroj, k. t. p. La komitato tuj klop-
odos Ĉiujn mendantojn plej bone kontentigi.

Eldonajoj de la Internacia Esperantista
Semaj no - kongreso.

ciirj aliffintoj kiuj sendis frs 2.5o — Sm. 1.000 kiel simplan
kotizajon ricevos dum sil ĉeestado, diversajn kartojn, enirkar-
ton en la Universala Ekspozicio, enirkartojn por la festoj,
kunvenoj, paroladoj, detalajn programojn, luksan ilustritan kon-
greslibron, k. t. p.

La kongreslibro konsistos el : Historio de Esperanto en
Belgujo, detalaj programoj, plena nonlaro de la kongresanoj,
gvidlibro por la vizito de Gent, planoj kaj ilustrajoj, priskribo
de la Genta Universala kaj Internacia Ekspozicio kun ilustra-
joj k. t. p.

`, 	Ni eldonos reklamglumar-
-- 	kojn pri la Esperantista Sem-

I 	ESpfRANTISid. SfMÁ̂ , .^,

HiERtiACl A 	JN ^Ny Esa 	ajno-Kongreso ; specinleilo
!/
^f̂% .!,' `'it) yi: 	 fa£flr^Ïc ,4.1.^t;,194 	estas montrita	 ĉi - flanke. IliGrdela 

kostas por Ioo ekzeninleroi en

»

-o- GENT - AUGUSTO 1913 -U-

Gent. la 2San de f)ecembro, 1912.

2a. DIRI 3J EL

En la lasta numero de « Belga Esperantisto » ni invitis
la esperantistoju multnombre ĉeesti la Internacian Esperantis-
tan Semajnon-kongreson kaj (le nun sin cnskrihigi kaj pagi sian
kongresan karton.

o .400. rsonvoiu mn menai, Kaj aldonii la monon al la mendo

Vermandel, Borgerhoutschestraat, 72, Antwerpen.

kigos la unuan nomaron de la jam aligintaj kongresanoj, kune
kun pli precizaj informojn pri niaj agadoj

LA ORGANIZA KOMITATO :

Honora prezidanto : S-ro ALB. MAERTENS, Prezidanto : S-ro
M. SEBRliIJNS, Vic prezidantoj : S-roj A. VER`IANUEL, S-ro W.
ERNST, S-ro O. DE. 13RUYCKER, Sekretario : S-ro H. PE-i'IAu.



28 -

Help- sekretario : S-ro VAN CLEEMPUT, Kasisto : S-ro J. Fou-
QUET, Help kasisto : S-ro J. BARBE-DE KNEEF, Direktorino
de la Loĝado Komitato : F-ino R, SCHEPENS.

>C.

La Senpartieco.
Kara Redaktoro,

B. E. estas serioza revuo, tamen ne estas, laŭ la latina
poeto, malpermesate, kelkfoje : « ridendo dicere verum » :
« ŝereante diri verajon ». 2Ii do antan ne longe ricevis belpre-
sitan cirkuleron el Svisujo, varme invitantan min partopreni
en la kreado de « Bureau de la langue internationale ».

Oni, per tiu cirkulero, certigis al mi, ke la Komitato
decidis montri « la netitralecon la plej absolutan pri ĉiuj projektoj
de internacia lingvo ».

Nu mi rimarkis, ke la du Vic-prezidantoj de tiu Komi-
tato estas S-roj OsTwALD kaj WALTISBiiHL, kaj la Sekre-
tario, kiu estas, ŝajne, la animo de la afero, estas la Prote-
stanta Pastro SCHNEEBERGER. Viaj legantoj scias sendube,
l.e tiuj tri sinjoroj estas la plej agemaj el Idistoj, kiuj neniam
perdas la okazon por antaŭenptiŝi tiun plagiaton de Esperanto.
Plue, por bone ehnontri la celon kaj la elvenon de la cir-
kulero, la pastra sekretario havis la latt mi singardemecon
presigi sur la koverto vorton de la Id-lingvo : « Imjrimuro ».

Mi do respondis, ke lui plezure aliĝus la Asocion kaj iĝus
subtenanti membro, paganta cent frankojn, se ili volus konsenti
fari elan Ŝanĝon  en la estraro de la komitato. Mi aldonis, ke
la mondo estis tiel suspektema, ke eble, kelkaj povus sus-
pekti la « absolutan senpartion » de tiuj 3 sinjoroj. Mi do pro -
ponis, ke oni nomu kiel Vic-Prezidantoj, Doktoron ZAMENHOF

kaj Generalon SEBERT, kaj kiel Sekretarion S-ron T. CART,
jen tri scienculoj tiel kapablaj kaj egale senpartiaj kiel S-ro
OSTWALD, WA TISIiiiH1. kaj SCFNEEBERGER.

Plue, mi esprimis la deziron, ke oni ne komencu uzi la
lingvon, kiun oni evidente jam decidis elekti, almenaŭ antaŭ
la kreado de la «Bureau », kiu pretendas devi elekti ĝin.

ARO.

Aidono.
Kelkajn tagojn post la sendo de tiu-ĉi letero mi ricevis

respondon, ne de S-ro D-ro GOB,vi', al kiu tamen mi sendis
« personan » leteron, sed de la protestanto Pastro S-ro SCHNEE-

BERGER, kiu ŝajnas esti la sola oficiale aganto en la tuta
afero. Mirigita mi rimarkis, ke tiu letero estis en Esperanto !

Mi respondis franco, ne al Pastro SCHNEEBERGER, kiun
mi nur konas nome kiel militantan Idiston, sed al S-ro D-ro

— 29

GOBAT, kun kiu sole mi deziras interrilati. Jen la resumo de
mia respondo, kiu sufiĉe sciigos al niaj legantoj la enhavon
de la Esperanta letero.

Mi skribis do al S-ro D-ro Go13AT, ke mi bone scias
Esperanton ; tamen mi ne sekvus la ekzemplon de S-ro
SCHNEEBERGER, tial ke lati mi estas apenaŭ delikate « in
casu » jam uzadi lingvon artefaritan pri la kreado de « Bureau »
kiu almenaŭ pretendis elekti tian lingvon « kun » la plej abso-
luta neütraleco ».

2e . Mi notigis la subtilan diferencon inter komitato sta-
rigita por elekti internacian lingvon, kaj « Bureau » nur starigita
por havigi komitaton elektontan ĝin. Tamen mi esprimis la
deziron scii, supozante ke la Esperalitistoj estus starigintaj
similan « Bureau »' kies Prezidanto estus D-ro ZAMENHOF, la
du Vicprezidantoj D-ro BOIRAC kaj Generalo SEBERT, kaj la
Sekretario S-ro CART, ĉu la Idistoj akceptus tian « Bureau »,
eĉ se oni certigus al ili, ke la elekto de la lingvo okazus
kun la plej absoluta neütraleco ? Mi aldonis, ke kompreneble
tia supozo estus absurda. D-ro ZAMENIIOF kaj siaj amikoj
estas tro delikataj por fari tian proponon kaj ili havas tro da
respekto por siaj kontratiuloj por proponi ĝin al ili.

3 e . Mia korespo►idinto certigis al I)-ro ZAMENHOF kaj la
aliaj esperantistoj esti vicprezidantoj « apud la idistoj » Mi
respondis, ke mi ne bone komprenis kial ĉe komitato, « abso-
lute netltrala » nur avoj de du lingvaj sistemoj devus aperi.
Cetere mi bone komprenis, kial tiuj Sinjoroj rifuzis, same kiel
liii komprenas, kial eĉ malsaĝa birdo ne eniras kaptilon senkaŝe
al ĝi prezentitan.

4e Pri la klarigo, ke la presigo de la idista vorto « imprihiuro»
estis nur la faro de oficistino, mi respondis, ke kompreneble mi
ne pensis, ke sinjoro, tiel « malin » kiel S-ro SCHNEEI3ERGE1z,
iutence uzis tiun stampilon. Mia motivo estis nur altiri la atenton
al la deveno (« à la boite ») de la tuta korespondado.Kompreneble
sekretario tute neŭtrala ne havas sur la skribtablo ĉirkaŭ si
stampilojn k.t.p., kies nura celo estas helpi al la propagando de
la lingvo Ido.

Mi finis dirante, ke malgraŭ la althonoreco de la mem-
broj, la nomita Asocio havas evidente nur unu celon, t. e.
la elekton de Ido kidl la estonta internacia lingvo.

Mi nur esprimas la deziron, ke la respektinda Direktoro
de la Svisa Pacifisma Ligo ne datirigu pruntdoni sian honoran
nomon al afero tute ne inda je lia bonfawo, ne nur en Svisujo,
sed ankaŭ ĉe la amikoj de la Paco en ĉiu lando.

A. RICHARDSON.
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Kristnaska Vespero

Al Siniorino H. C.turua DE \\ tAu . r
Respektplcnan sa/!ion.

Rapide la Grafo Roberto de "Trian reiris hejmen.
Estis enuigo. Li promesis ne taglnanĝi en la urbo, ĉar

ideto — li havas fileton — volas, la patro ĉeestante, senŝarĝi la
Kristnaskarbon de ĉiuj ĝiaj frandajoj.

— Jam la sepa ! Fulmtondro ! Klj oni atendas min antaŭ
la sesa... ĝi ne estos agrabla... mia hejmreveno !

1'ie supre, en la ĉielo, la Mieloj ŝajnis brili kaj danci,
kvazati tio amuzis ilin vidi ke li markas per tiel rapidaj kaj
samtempe nenormalaj paŝoj.

Ĉu li mar5is ncregule...
Cu tio povis esti alie ?
Roberto de Trian matenman ;is en restoracio, kun amikoj

kaj amikinoj. Li prenis sian parton ĝis sate ! Li ja iomete
trinkis, bona ĉielo ! Ĉu Oni ne povas plu amuzi sin ! De la
morto de Marganjo, lia karulino, natijaraĝa, post tri tagoj da
sufero, tiel rapide de la mano de la morto forŝirita, lia
edzino ĉiam funebranta, havas ruĝploritajn okulojn kiuj ne plu
ĉesas verŝi larmojn. Li ankait ĉagrenis, ho kiel sincere. Sed ĉu
oni devas datlrigi la funebron. Tial Roberto de Trian, kiu estas
ankoraŭ juna — 38 jara ! — senbrue forlasis la hejmon, kie ĉiu
al li ŝajnas tiel malgaja, eĉ la geservistoj kiujn li ronkontas
tie ĉi kaj tie en la koridoroj.

Poste li restis duin kelka tempo en sia kutima kompanio,
fumigis kelkajn ĉigaredojn, trinkis glasojn da eliksiro, kaj eĉ
ludis kartojn.

Kaj tiam li estis foririnta kun la bona intenco sin turni
al sia edzino ; malfeliĉe li renkrntis kelkajn el siaj kamar-
adoj kiuj kunprenis lin en trinkejon, la rezulto estis ke li ree
trinkis kelkajn glasetoja.

Ĉio ĉi demontras, pro kio Roberto de  Trian, malgraŭ la
maldolda malvarmeco, preferis piede reveni hejmen anstataŭ per
taksmetro, por doni al siaj kruroj iliajn naturajn movadojn, ankail
por iam helpi la elvaporigon de l'alkoholo

Kaj tamen ĉio ŝajnas al li enuiga, naalhela.
Lia vivo estas kolnplikita ; li estas tre bona persono. Lia

edzino amema. La alkoholo ne povas esti pli bona. Tiamaniere
rigardata, dio estas bonega. Kaj tamen li devas konfesi ke ĉio ne
estas ĉiam roskolora. Roberto amas sian edzinon kaj ankail la
alkoholon, sed tiel forte sinjorino amas Roberton, kie male M
havas pli grandan antipation por ĉiuj alkoholajoj
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La familia ĉambro estas grnda, riĉe meblita. En angulo la
Kristnaskarbo, kies branĉoj preskatl fleksas sub ia ŝarĝo de ravaj
paketoj kaj ludiloj, ĉio ĉi intermiksita de sennonibraj ŝteletoj kaj
ruĝaj kaj verdaj kandeletoj kiuj palpebrumas kaj brilas en la
nigra verdajo...

« Beleta, ja, tre beleta ! opinias Roberto, duan li ekrigardas
la belaĵojn. kaj demetas siajn gantojn. 'Tio datlris du minutojn.
Tiaun li ĉirkaŭbrakas sian edzinon, sed tre alte, apenaŭ tuante
la bul:lojn kiuj ĉirkailas sian frunton, eble plej malproksime de
ŝiaj lipoj.

— Senkulpigu min, karulino, pro la longa foresto. Nenia
ebleco preni taksmetron, ne, eĉ nenian ajn veturilon...

Multokupata tago kiel hodiaŭ, ĉiu okupata... la tramveturilo
sen liberloko...

Li ridas,sed devas konsoli sin tion sola fari. Tiam daŭrigante:
— M i vidis Leonon kaj Kristinon, vi bone scias, mi devas

gratuli vin de ili.... Poste mi vidis ankail.
Pli antaŭen li ne daŭrigis. Per kuna gesto el kiu oni facile

povis kompreni ke ili de li viditaj malmulte interesas Mn, elfalis
kelkaj preskaŭ ncaüdeblaj vortoj de ŝiaj lipoj 

— Ho, jes, bone, bone ! Sed kiun vi ne vidis estas via
fileto, kiu dum la tuta tago ne vidis vin, tiel malgrava ŝajnas
al vi lia Kristnaskarbo.

— Fulmtondro ! Estas vere ! Poum, kie estas vi ? Pouiii
karuleto, montru vin I

Poum estas bela blonda roskolora knabo, ĵus sesjara vera
knabo ! — kaj kiu sola en laŭta pripensaclo estas por ĉiuj
belajoj kiuj tie antatl li brilas. Li luiras al patro, kiu lin prenas
kaj kisas. Sed Potin' subite krias :

— Ho Paĉjo ! kiel malagrable vi odoras ! Kion vi trinkis,
(lin!

Ekruĝante, preskan kolere li glitigas la knabon sur la
plankon, flanke rigardante sian edzinon, kiu kovrante sian viza-
ĝon per la manoj, atendas.

Funebra silento sekvas.
I.a manĝado indiferenta finiĝas malgraŭ la ,ĝentilaj naivaj

diroj de Poum, kiu estas tre ekscitita, ĉar dum la postmanĝo
oni deprenas la paketojn kaj ludiloju de la arbo, kaj ĉiuj la
servistoj ricevas tiam de sinjoro Poum unu ail alian el tiuj suker-
ajoj.

"Tion pensante Poum ne plu sentas la malsaton, tiom li
rapidas por komenci.

— Poum, du vi volas manki, se ne mi ordonas ke oni for-
prenu la arbon.

Poum, obeeme, ree havas apetiton, sed li en sia malgranda
anii►lo opinias tion simpla infaneco.

— Mario 	  vi gajnas ree kolera.
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— Mi ne estas kolera. Nur iom ĉagrena ! Kiom da fojoj
mi jam petis al vi forlasi la trinkkutimon, kiun vi alprenis, mi
ne scias kie.... Tiun vesperon ree....

— Sed, Mario....
— Kiel ! Vi kuragas nei ?... vi timis kisi min, kaj estas via

filo, kiu nesciante hontigas vin.. .
Roberto - kiu eĉ ne al muŝo farus ion malbonan — nenion

respondis. Li turnigas kaj returnigas ĉirkaŭ sia fingro la ringon,
la fianĉringon....

Si kun tiom da amo, tiel neĝenate, tiel entuziasme donacis
ĝin al li, kiam ŝi estis ankoraŭ la belega fraŭlino.

Estis tagoj de feliĉo kaj Bojo kiuj sekvis tiun momenton.
Sennuba ĉielo. Tamen tre malgranda makuleto : ian fojon Roberto
revenis hejmen ebriega. Poste, ne sciante kiamaniere pasigi
sian liberan tempon, li fariĝis drinkemulo, kaj kelkaj el liaj
amikoj helpis lin....

Poste trafis ŝin bato ankoraŭ pli peza por ŝi... Marganjo
mortis.

Momentan ambai'i rigardas unu la alian. La okuloj de Mario
estas malklarigitaj de larmoj. Roberto malsuprenlevas la siaj  u.
Li estas kolera, kolerega kontraŭ li mem, pro siaj indulgecoj....

Li sentas ege ĉagrenon en si mem.
Li iras al la fenestro,sur kiu li desegnas éiujspecajn figurojn....
— He ! kio estas tie.
Malsupre, antaŭ la domo, sur la aleo, amasigas sin personoj.
— Eble malfeliĉo.
Poum staras ĉe patrino por konsoli ŝin.
— Kie estas pacjo ?
Roberto subite forkuris... Jen li jam revenas, sekvita de

liaj geservistoj, la veturigisto, la êambristino...
Korpo, knabineto, proksimume dekjara, kuŝas sur liaj

brakoj.
Si estas terure pala ; la plumbkoloraj lipoj, duone mal-

fermitaj, malkovras tre blankajn dentojn... la infano ŝajnas
mortinta.

Sinjorino de Trian rapide apud la fajrujo proksimigis brak-
seĝon, en kiu ŝi tiel ofte dorlotis sian karan Marganjou. La
knabineto preskaŭ malaperas en la molegaj kusenoj.

Dolĉe, tre dolĉe, ŝi tuŝas la frunton kaj tempiojn per tuko
en vinagro trempita. Poum, kies koreto estas tuta premita, tenas
la ujon kun vinagro....

— Panjo, kiel estas ŝia nomon diru ? Ne mortinta, tute ne,
ĉu ne panjo ?

— Silentigu, Poum I ĉar ŝajnis al ŝi ke la ankelo de la
morto jam ŝvebis en la ĉambro.

Poum sin sentas nun vere malgaja ; li nenion plu diras,
sed tenas pli forte la ujon.
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'Plani la kuiristino klarigas la okazintaĵon : « La kuireja
fenestro estis iom nialfermita. Ni manĝis, kiam mi vidis tre
inalgrasan vizaĝeton, tiel palan, kontraŭ la barilpordo premitan,
al kiu la malfeliéulino sin tenadis, nenion dirante ol : « Sinjo-
rino, mi petas... » poste ŝi falis... Vi komprenas,ke ni tuj alkuris.
Subite popolamaso estis tie. Sinjoro iris informi la policon.
Sed Elisabeto enportis la infanon por...

— Vidu, ŝi malfermas la okulojn, interrompis sinjorino de
Trian.

Vere, la malfeliĉulino malfermas duone la lacigitajn kaj mc-
lankoliajn okulajn por refermi rapide ilin. Siaj trajtoj sin
dolore tordis kaj kvazaŭ aŭdeble ŝi tremante murmuris : « Mi
malsatas ».

Je tiuj vortoj ĉiuj disiris.
« Si malsatas ! Si malsatas !... »
Poum, bonkora, prezentis la vinagron. El la kuirejo oni

al portis arman supon, kaj  , kel kaj n momentoj n poste, kiam ŝi estis
iomete refortigita, bela rueto koloris sian belan vizaĝeton kaj tre
dankerve ŝi ridetis al siaj savintoj.

— Kie loĝas viaj gepatroj, infano ? petis la grafino, dum ŝi
karesante glitigis sian manon sur la bukloj de la knabineto.

— Paĉjo estas de longe morto. Antaŭhierali oni enterigis
panjon,

Du grandaj larmoj fluis sur ŝiaj vangoj.
— Kieviloĝasdo?
— Nenie. Nia posedanto hieraŭ diris : Jen, knabino, prenu

tiun moneron kaj iru al la policejo. Tio kio ankoraŭ restas el la
mebloj raportos eble sufiĉe por la prokrastita luprezo.

Tiam mi foriris.
— Ce kiwi vi iris ?
— Ĉe neniun.... Mi pasigis la nokton sub la pordego de

Sta Gudula preĝejo.
Poum sentas tremeton trairantan lian korpon, kaj pensas pri

sia dolĉa kaj ĉarma liteto.
— ...Kaj mi petis la infaneton Jesuon porke li venu preni min.

Ho, panjo ! panjo !
Si ploras kaj plorĝemante ŝi lasas malsupreniĝi sian kapeton

sur la brakon de la apogseĝo.
— Poum, kun kortuŝeco, demandas ŝian nomon ?
-- Antoinette ! estas la respondo.
Tiam per voĉo ofte de plorĝemoj interroinpita, ŝi rakontas

sian historian. Historio de naŭ jaroj, kion tio povas enhavi ?
« Ni logis en bela granda domo, kun antaŭa belega ĝardeno,

proksime de la Triumfarkajo en Parizo. Panjo estis ĉiam bele
vestita, kaj mi ankaŭ. Paĉjo estis arhitekturisto kaj gajnis multe
da mono. Subite ni enloĝis en alia domo ekster Parizo,sed ĝi estis
multe pli malgranda. Paĉjo estis tuta sanĝita, li, ĉiam tiel bona,
estis nun kolera, li trinkadis...
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La knabino febre parolis.
Roberto de Trian paŝon regresis.
._ ...Li trinkadis. Li batis panjon, ŝin tiel bonaniman. Poste

iom post iom ni vendis ĉiajn niajn meblojn. Paĉjo subite mala-
peris. Panjo rakontis ke li estas mortinta. Malmulte poste ni
alvenis en Btuselo. Ni neniun monon plu posedis, kaj tiam panjo
mortis, min premante sur sian koron kaj kun lasta rigardo al la
portreto de pacio.

Kaj ŝi prénis de sub sia kravato malgrandan multekostan
medalionon en kiu éstis la fotografalo de ankoraü juna viro, kun
delikataj kaj regulaj trajtoj.

— Li estis tiel aminda paĉjo, kiam li ankoraü ne trinkadis,
murmuris la knabineto.

Roberto de Trian pasie premis sian edzinon kontraü sian
bruston, dum li prenis la kapeton de Pouin kiu jam arnuze reins
al Antoinette.

— Cu vi ĉagrenus ankoraü, mia trezoro, se la malgranda
Antoinette, memore pri Marganjo, prenus ŝian lokon kaj... mi
promesus al vi neniam, neniam plu trinkadi ?

— Roberto, ho ĉu vi povus tion ?
— Tion mi ĵuras al vi, karulino ! Hodiau estas Kristnasko !
Multe da larmoj fluis sur la vangoj de sinjorino de Trian,

sed nun estas larmoj de feliĉo kaj de ĝojo.
Pouiu malfermas grandajn okulojn. Li nenion komprenas...

ĉio tiun ĉi vesperon ŝajnas al li tiel eksterordinara ; prenante
la manon de Antoinette li kondukas ŝin proksime al la arbo,
en kie rutiaj kaj verdaj kandeletoj ioni post iom sin konsumis.

— Paĉjo ! nun mi povas kun Antoinette depreni ĉion de la
arbo, ĉu ne ?

— Jes certe, kara knabo, faru.. sed ne nur la arbo havas ĉiujn
donacojn por vi. La Kristnaskinfano ankaü al vi donacis grandan
trati non.

Poum pro ĝojo laüte krias. ankoraü fratineton por mal-
granda Poum ! Tio estas pli por li ol ĉiuj trezoroj de sia infan-
ïnondo.

Antoinette staris revante kun fermitaj okuloj, kvazaü ŝi
vidas én la malproksimo siajn karajn mortintojn...

Roberto de Trian, tute emociita, levas per la du manoj la
kapon de sia edzineto kaj ambatr rigardas unu la alian grave sed
samtempe tre ameme. Kaj la grafino dolĉe murmuris al sia
edzo .

« Tiu ĉi Kristnaskvespero sendis al mia patrina koro la plej
« grandan konsolon kaj ankaü igis de mi la plej feliĉa el ĉiuj
virinoj »
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B E LGA K RO N I KO
Ni insiste petas ĉiajn grupojn kaj ankatc la disgjn

samideanojn, ke ili sendu, kiel eble plej akurate, informojn
pri sia societo aic ĉiuspecajn scizaojn pri Esperanto, plej malirué
la 25an de fin monato, al « Belga Esperantisto », 2o, Von-
delstraat (rue Vondel), Antwerpen (Anvers). Tre danko nia
redakcio ankati ricevos la jarnalojn, enhavantczjn artikolojn
pri nia movado.

St. MARIABURG. — La Verda Flagr. . - La t6an de Decembro okazis
tre sukcesa, amikeca. publika festvespero kaj bato, partoprenita Je la membroj
kaj nombro da amikoj esperantistaj antverpenaj Booniaj kaj Lieraj. Per bona
programn de muziko, sub la lerta direkto de S-ro Van Langendonck. dek-
lamoj, monologoj, k. t. p. prezcntitaj de S-ino Thiels, prezidantino, fraiilinoj
Van Kraey, Stal, S-ino Jooscn, S-oj Poot, Van Gool, Rutten, Van \Vesenbceck,
Brçcr. kaj sub l'arta akompano fortepiana de fr-ino A. Van Gool, oni pasigis
tre agrablan kaj plezuroplenan vesp .ron S-ino Thiels bonegc deklamis por
ni la vivecan kaj komikan « Sur ĉio flanko tri. » F-ino A. Van Kracy » Fn
la mondon venis nova sento kaj F-ino Stal. « La revivigo. « Speciala
trio konsistanta el F-ino Van Gool (fortepiano), S-ro Peters (harmonia) kaj
S-ra Remi Peters (violono) lerte prezentis elegantan muzikajon. Fine S oj
Poot, Van Wesenbceck kaj Dillen el Antverpeno sen kies bonkoraj kaj trafaj
spiritajoj Esperantista kunveno ja gajnus nekcmtpleta,en liaj sensimilaj manieroj
ĝojigis la èeestantaron per kantadoj kaj rakontado pri liaj jusaj aventuroj pri
e mia mallonga pantalono. r Fervora kantado de « ltEspero p finis honegan kaj
tre multe >~uitán vesperon.

Ke la grupo ankati haras kun si la simpation kaj subtenadon de la gazetaro
montras la longa serio (le vivoplenaj artikoloj pri Eŝperanto ĉiusemajne
aperanta en la loka jurnalu de la laboro de Verdflagano fidela.

Joĉ.ro.
ANTWERPEN. — La Verda Stelo. Invito. — Sabaton, la 28an de

decembro. je la 2za frorn akurate tiu grupo organizos en la festsalono de sia
sideja « La Barelo, » Pelikanstrato 14 (apud la Centra Stacidomo). Grandan
Vcsperfeston, konsistantan el koncerto kaj balo, dum kin okazos konkursoj kun
premioj. La komitato de « La Verda Stelo » havas la plezuran inviti iujn sami-
deanojn kaj ilian familion por Teesti tiun feston.

— La « Gazet van Antwerpen » 9-I2-12 ; « Gazet van Mechclen » 13-1 2-12 .
« Concordia » 14-12 12 : kaj « De Borgerhou tenaar » 2 i -12-t 2 : presigis artiko-
lojn pri Esperanto kaj Ruĝa Kruco, de nia amika Arth. Vermandel ; korajn
dankojn.

BORGERHOUT. — La grupo «Laboro e kiu jam haras kiel nonoran pre
zidanton Sro De Smeth, skabeno de Publika instruado en B.■rgerhout, sciigis
ke S-ro J. Bogaerts, komunuma sekretario, akceptis la honormembrecon de la
grupa. Niajn sincerajn gratulojn al la agemaj Borgerhoutaj samideanoj.

GENT. — Kun ;ojo ni sciigis ke la Esperanto-Semajno-Kongreso, okazonta
en la Ekspuzicio te Gent, dum la proksima aügusta monato, estas oficiala apro-
bita de la Belga Registaro. Ni bondizeras al tiu organizajo, grandan sukceson
kaj ni incitas êiujn samideanojn cnskribigi sin eble plej rapide kaj eble pie
multnombre.

El « Het Volksgeluk »
Esperantigis C. A. CASSIERS.

ALB. VAN IDE KERCKHOVE.



Krakôw, ĉarma, pola loko elektata,
Por nia hodiatta, frata festeno,
O! treege mi dankas vin, kortuŝata,
Por via belega solena bonveno.

En plena, nobla, potenca majesteco
Sin eklevas, la fiera Vavelo
Atestanto de iama Pola grandeco
Kun siaj turoj, kaj belega Kastelo.

La kripto de la Sankta Ôefpre>;ejo
Kio, pace dormas Kazmierz la granda,
Flanke la Vistulfluo, en kies ondejo
Dronis glorinde, la heroino Vanda.

Ne forgesu, la legendon de la drako
Kiun Krakus la brava herue mortigas
Kaj rigardadu, la monteton Koseiuszko
Kies kuragecon âi remeniorigas.

En la Universitato fama, Jagiella,
Instruis la granda, saga astronoino
Ke ter'turnig.as ĉirkaŭ la sun' hela
Mikolaj Kopernikus estas lia nomo

La oka internacia kongreso
En niaj historiaj muroj okazas ;
Certe, vere granda estas la sukceso
Senfinan ĝojon ;i al ni katizas

El la libera, malproksima Belgujo.
Plej varmega j n salutojn, mi al vi portas,
Kvankam mia dua atnata patrujo
Mi, mian karan Polan ankoraŭ pli ŝatas.

Kun fiereco, en nia Pola urbo.
Plantas ni goje Esperantan standardon
Kaj radikos firme potenca la arbo ;
Ĉiam portos triumfe ĝi freŝan verdon.

Unu celo kara, pola frato mia
Nedisigehla nin, tinuigas kune
La logika, bela lingvo, internacia
Netuŝebla, rokfirme, staras ĝi nune.

M a k s. H o r o w i t z.
(El Kongreso Gazeto de laOka).
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aluto al rakow',
ANGLUJO. — Tre vigle daŭradas la propagando duin la vintra sez-

ono, Paroladoj okazis oktobre ka ', novembre en Coventry, Norwood, Gra ge
C)versands, Binglay, Bournemouth, WYake fi elci, Bath ; en la lastaj kvin urboj
starigis grupoj kaj kursoj. S-ro Privat faris paroladon en la konata gejunula
kolcgio « 1.;3cdales » (Anglujo) kaj la lernantoj elpetis de l'estro permeson
ke ili lernu Esperanton. Nu do, S-ro Privat donas C.iusemajne 14 Esperantajn
lecionojn al la gejunuloj kaj 2 al la gcinstruistoj. Signo de progreso estas
la fakto ke la « Lancet » plej grava medicina revuo en Londono publikigis Pn
Septembre raporton pri la speciala kengresu de Fsperantistaj kuiacistaj kunve-
noi kiuj okazis en Krakovo. Oni raportis inter aliaj ke speciala komitato, kon-
sistanta el Prof. Jarneson Johnston (paroladisto pri hirurgio en la Dublina
universitato), d ro G. Johnston (Londono) kaj d-ro Rotschuh (Aachen) estis
komisiitaj akiri la permeson ke Esperanto estu oficiale uzata inter la al iaj
lingvoj en la venonta 17a Int. Kongreso Medicina en Londono. Plie eliris
grava verko pur la Britoj, nome tre fidinda vortaro, verkita de nia emi-
nenta samideano (cksredaktoro de nia tirita Esperantisto) S-ro E. A Mil-
lidge. Krom tio ke li plene estas kompetenta li ankaïi estas plej konscienca
verkisto Lamenhofa ; lia verko estas grava helpo ĉe la progreso de l'Britoj,
kaj gi certe helpos la :tnuformecan uzadon de la lingvo, t. e. uni ne plu
senpripense uzus neviditajn novajn radikojn netaiígajn, studintc lian vorta-
ron. (iu kiu nur iomete scias la anglan lingvon certe ekrrpos multan
benon. Ad. S.

BAVARUJO. — Parkurbo Esperanto. — En München (Germanujo)
estas fondita nova soci to, nomita « Propaganda Ligo Parkurbo Esperanto,
kies celo estas konstruado dc... Esperanta urbo. Tre riĉa Münchena
bankiero, S-ru Schuler, donis, ja, al la Propaganda Ligo- pli ol unu mi-
liono da kvadrataj metroj da tero, je 13 kil. de München, ĉe la bordo,
de la rivero Vürm, kaj oni elpensis konstrui esperantan urbon, nomitan

Parkurbo Esperanto ».
Jam estis preparitaj desegnoj, planoj de teatro, lernejo, pregeiui

bancjo, k.t.p. k.t.p. Esti- interkonsentite, kc oni povos vendi terpecojn
kaj domojn de la estonta urbo nur al Esperantistoj ait al familioj enhav-
antaj almenati unu Esperant.iston.

Pur ĉiuj sciigoj uni sin turnu al la Propaganda Ligu « Parkurbo
Esperanto a, Pfandhausstrasse 8, München (Germanujo). Cetere, niaj
legantoj trovos pli detalajn sciigojn en la prospekto aldonita al tiu Ci
numero.

FRANCUJO. -- La Franca Registaro kaj Esperanto. — La 24an
de lasta Novembro okazis, kun granda sukceso, en Parizo, ĉ.e la Sorbono, la
disdonado de la premioj de la  keneralaj konkursoj de Esperantlsta Grupo.

Grava fakto estis, ke gin prezidis S-ro Proftsoro Charles Moureau,Memhro
de la Instituta kaj de la Medicina Akademio, kiel oficiala riprezentanto de la
Publika Instruado.

El lia parolo ni ĉerpas la jenon :
«... Mi, sciencisto, deziras kc Esperanto disvasti ;u ĉc la klcruloj, la

sciencaj medio] kaj la sciencaj revuoj, kaj estu pli kaj pli uzata en la internaciaj
k ongresoj. >:.

Poste, li sciigis, ke la Ministro ordenis niajn samideanojn G. Chavet kaj
Burlotte a Akademiaj Oficiroj » kaj li transdonis al ili la insignojn.
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BIBLIOGRAFIO
H. C. Mees. La karizo de la senlaboreco. — Universala

Esperantia Librejo, rue de la Bourse, Genève.  — Prezo Sm.. o.6o.
Esperantia Biblioteko. Qficiala Dokumentaro de la ;a

Kongreso de U.E.A. en Krakovo .1912. — Universala Esperantia
Librejo, Io, rue de la Bourse, Genève. — Prezo Sm. 1.—

Tiu i r 2-paga broŝuro, en Mona formato, cnhavas la raportojn,
protokolojn, programon, kongresajn deziresprimojn, kaj partoprenintaron de
la tria kongreso de U. E. A.

Edmond Privat. Karto. Rakonto en dudek éa/itroj.
Universala Esperantia Librejo. ro, rue de la Bourse, Genève.
Prezo Sm. 0.20.

La bonstila enhavo kaj la malalta prezo de tiu  — por pliperfektiga
kurso trc uzcbla -- libreto, igas ĉian rekomendon supertlua kaj senutila.
Cetere la du vortoj Dekdna 1llila. presitaj sur tia nova eldono, estas pli
elokventaj ol multaj paroloj da rekomendo.

Edmond Privat. — Historio de la Lingvo Esperanto.
Unua parto 1887-190o. — Universala Esperantia Lierejo,  Io,
rue de la Bourse, Genève. — Prezo Sm. o,;o.  --

Krom la Historio de Espe,anlo de Dro Fischer, kaj la iom pli ani-
plekso Historio de Esperanta de S° A Zakr:eWski, ni havas nun la unuan
parton de la IIistorio de nia lingro, verkitar. de nia lerta samidearo,
Edm. Privat, privatdocento en la txeneva Universitato. Pli ol ta du aliajn
ltist' riajn verkojn mi tatas tiun de Privat, pro la rnetode kiun li uzis en
sia verko. La libro estas tre leginda kaj guebla ; ni banc konkretigas la
diversajn periodojn kaj iliajn okazintaĵojn, faktojn kaj nomojn ; ti estas
kvazaŭ lcgulihro agrabla kaj instruanta. Ni koro gratulas nian samidcanon
kaj amikon Privat, kaj ni atendas kun goja senpacienco la aperon de la
dua parto.

Joseph Serre. La Hipolezoj pri Lourdes. Nova kom-
preno pri la Miraklo kaj la Naturo. Esperantigis Gesinjoroj
Ranfaing - Zabilon d'Her. — Paris. Presa Esperantista Societo,
33 , rue Lacépède. — Prezo : Sm. 0,30.

4r -pag•a broŝuro en kiu oni provas science pruvi la eblecon de mi-
raklo kaj eksternatura inteligenta kaüzo.

Th. Cart kaj Em. Robert. Plena klasika libro ele
Esperanto. (Oficialoj Dokumentoj, oficiala (gramatiko, oficiala
radikaro, kun franca, angla kaj germana tradukoj.  — Paris,
Presa Esperantista Societo, 33, rue Lacépède.—Prezo : Sm.  0.400.

Po&etformata libreto, enhavanta en 155 panoj iujn radikojn el la
i• undant.ento kaj Universala Vortaro (dikaj literoj) kaj el la Oficiala Aldono
Iklinitaj literoj). Tre utila por verkistoj, tradukisto] kaj lernantoj. La libreto
estas zorgc presita kaj elegante per verda tolajo bindita.

T, C. Sevicenko. Katerino. Malgrandrusa poeltlo. Tradukis
V. N. Devjatnin. — Paris. Presa Esperantista  Societo, 33, rue
Lacépède. — Prezo ; Sm 0,10.

Tre interesa, bona ritme kaj rime tradukita versaĵo. Dank'al la konata
verkisto Devjatnin, ni posedas esperante, verkon cl frcmdlingva literaturo kiu
estas malbone konata de la plejmulto de ct ropanoj.
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Lerm•rn to r': Nova) Versaĵoj. Tradukis, el rusa lingvo, Bela
Manto. — Paris. Presa Esperantista Societo. 33, rue Lacépède.
Prezo ne montrita.

Belaj ideoj, honege tradukitaj de Bela Manto. La legado de tiuj versajo
estas agrabla ĉar la stilo esp.:ranta estas natura, neniel prcmita. Oni legu nur
la sekvantan poeziaĵon, unu cl la perloj dissemitaj en tiu libro.

l'R E(iO
En vea malfacila hor'
Se premas sin anim'
Al Dio kun humila kor'
Mi prej;as kun estiin'.
Sin trovas saniganta fort'
En sankta preg• al Di'
.tiaj spiras en la kanta vort'
Mirinda hartnoni.
Plu dubojn ne memoras mi,
Sopiro iras for',
Kaj prenas mi, kaj ploras mi
Kaj Çojas, Bojas kor'.

Oda Bujwid. La apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de
Krakovo 1912. Presejo de W. Poturalski en Podgorze-

Krakow.
—La konata profesoro de la Jagelona Universitato en Krakow,priparolas

en tiu bro§ureto la eblecon sterilizi la trinkakvon  kaj purigi la riverakvojn de
la grandaj urboj.

Esperanta Biblioteko Internacia. Eldonas Ader kaj
Borel, Dresden A-1. — Prezo Sm o. ioo, êiu numero.

La n° 23, HISPANAJ DRAMOJ de facinlo Benavente, tradukitaj de
Vincent& In,;lada, kaj la no 24. La Instituto Milner de jean firllien, tradukita
de la Lyonaj grupanoj, aperis..

La iit'enhavaj, bonstilaj kaj malaltprezaj volumoj de tiu rekomendinda
biblioteko estas sufiĉe konataj por ke ni povu kontentigi nin per simpla
anonco de apero de la novaj numeroj.

Le Clément de Saint Marcq. Resumo de la kurso pri
teologio. Tradukis A. Stas ; Appelmansstraat, 26, Antwerpen. —
Prezo : Snr. o. roo.

M. Mendes & C. Fernande3. (.urso elementar de Esper-
anto. Rio de Janeiro, S. José, rua S. José 29 & 31. — Prezo :
Sm. r .000.

— 1 iu metodo, speciale verkita por  junuloj kaj pur personoj sciantaj
nur unu lingvon, ŝajnas trr, praktika. En 28 lecionoj la diversaj  reguloj de
nia kara lingvo estas tre bone klarigitaj, kun atentigaj notoj pur portugal-
lingvon parolantaj personoj.

Dr med. Breiger. La artefarita 4 allmonlarsun » banc. Nova kur-

acmetodo. — Ader 	 Borel. Dresden A-1. Struvestrasse 40. — Prezo : Sm.
o.zoo. — Post kelkaj h'storiaj notoj pri la sanigaj ecoj de la lumo natura
kaj artefarita, Doktoro Breiger, klarigas la kuracantajn ecojn de la ultra
violeta lumo de la kvarclampo kiuj estas samvaloraj de la altmuntarsunbano
en la kuracado de malsanoj de la haŭto, de malbona  asimilo kaj ankaŭ en
ĥ rurgiaj malsanoj.



Esperanto, Lingua Internazionale. Cooperativa Esper-
antista Italiana.Genova,Salita Pollaiuoli 13-4. — Prezo:Sm. 0.0.1.0.

Bona p ropaganda broŝuro pur Italoj. Krom la regulojn de nia lingvo
ordigitajn en w lecionoj, tiu libreto enhavas noteton pri Esperanto kaj ,f{ ia
disvastiko kaj pri la.Kongresoj, tradukajn ekzercojn, tabelon de la pronomoj.
la himeon Espero kaj fine vortareton praktikan esperanto-italan.

Dott. A. Stromboli. Manuale completo per lo studio
della lingva internazionale ausiliaria Esperanto.  -- Cooperativa
Esperantista Italiana. Genova, Salita Pollaiuoli 13-4. — Prezo :
Sm. 0.400.

— Jen vere plena lcrnolibro, kiel oni devus havi gin ne nur por
italparolantoj sed ankail por ĉiuj aliaj lingvanoj, kaj precipe ĉar dank'al la
Cooperativa esperantista italiana oni povas liveri lernolihron de 300 pakoj
por r Lira, o..too Sin.

La cnhavo estas la sekvanta : L'esperanto kaj la problemo de help-
lingvo internacia : r.eceseco de lingvo internacia : fingroj nat.ia/ kaj inter-

naciaj ; (art1f1rib: lin;r° internacia ; projek toj de lingvo artefar ita ; kondiĉoj
pur lingvo internacia. Esperanto ; Ol inioj pri Esperanto ; konstruado de
Esperanto. — Historio de l'esperanto. Fundamentaj reguloj de Esperanto —
Dck lecionoj kun plenaj klarigoj, ekzemploj kaj ekzercoj. — Elekto dc bonaj
prozajoj kaj versajoj — Konversaciaj frazoj. — Komercakorespondado — Vot taro
esperanto-itala kaj itala esperanto.

Al la lerta samidoano Doktoro Stromboli, niajn sincerajn gratulojn.

Esperanta kolekto Danubo n°  3. Areils A Ïtaroitjan. La
Palrinoj. Esperantigis D-ro Andreo Fi er. — Bucuresti, 14, strato
Belvedere, Editura Esperanto. — Prezo Sm. o. roo.

— El armena lirgvo (literaturo malmulte konata dc. cŭropanoj) nia
lerta kaj laborema amiko D-ro Fi^cr el Tiflis, tradukis unu el tiuj rakonto) el la
vivo de la subpremita annena popolo : malfeliĉo kaj malgojo kaj naskikanta sen-
to de liberigo de la nacieco, trasonas tiujn korplcnajn vivitajn liniojn.

Los Angeles, (Kalifornio). La urbi) kaj la grafltrndo,
Eldonis la Komerca Ĉambro de Los Angeles, Kalifornio, Usono.

Bele presita, 62-paga propaganda broŝuro pri Los Angeles — 26 helaj
kliS:ajoj ornamas tiun librcton kiu enhavas multnombrajn detalojn pri la
vivcirkonstancoj en tiu nova e Eldorado T. La broŝuro kaj tiaj pluaj detaloj
estas senpage haveblaj ĉc la Komerca Ùambro de Los Angeles, kiu sendis
tra Eüropo la konatan esperantistan propagandiston S-on Parrish.

John Merchant. Tri Angioj, alilande. Romano originale
verkita en esperanto —Ĉe La Espero, Lvnette Avenue, Claphain
Cornillon, London S. \V. — Prezo : Sm. 0.500.

Legu tium romanon : gi estas ja tre originale verkita kaj preskaŭ sur
Ciu pago vi trovas tre spiritajn kaj tre spritajn rimarkojn kaj esprimojn.
Kaj kiel en ĉiu romano kiu respektas sin, ankaŭ tie-ti la romano finigas
per fianĉiko de la tri angloj.

Tutmonda Jarlibro Esperantista 1912. (korel:tita gis la 1 e de
Julio 1912) — Paris. Centra Esperantista Oficejo, 51 rue de clichy.
Prezo : Sm I.

225-patra, grandformata volumo. Enhavas dokumentojn pri la Lingva
Komitato, la Akademio, la konstanta komitato de la kongresoj, la Centra
Oficejo, la Oficiala Gazeto, la Internacia 'Societo de Amikoj de Esperanto,
la liston de la Internaciaj Fakaj Asocioj kaj- institucioj. la liston de la
regionaj propagandaj asocioj, la liston de la esperantaj gazetoj kaj fine liston
de personoj kiuj deziras korespondadi.
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E. Gr's)sjean-Maupin Dictionnaire complet Français-Espe-
ranto, Paris. Hachette & Cie  — Prezo : Sni. 2,400.

Ni raportos baldaŭ pri tiu nova franca-esperanta vortaro kiu enhavas pli ol
630 pagoj da teksto malgranda sed tre legeble presita, La formato, la papero,
la presado kaj la bindaio igas tun libron tre praktika. Pri la enhavo ni ne
povas raporti none Car ni ne havis sufiĉe tempon por detalo ekzameni Cu
la principc►j kiujn la aütoro formulas en sia antaŭparolo, estas sekvitaj.

Ihastritaj cecrantistaj Po. titkariaj. La iirmci Oskar Ziegler, Bopserstrasse,
8 111 Stuttgart eldonis serion da 6 po.tkartoj, riprezentantaj virinajn mie-
nojsi kaj atetcblaj po Sm. 0.250 la scrio da 6 poŝtkartoj, laŭ dcsegnajoj de
Breuer.

Das Esperanto ein Kulturfaktor. Festschrift anhiss-
lich des 7 deutschen Esperanto-Kongresses, Danzig-Doppot,
vom 27 Juli bis 1 Aug ist 1912. — Ader & Borel, Struvestrasse
40, Dresden A-1. — Prezo : Sm. 1.000.

Bela, ducentpai;a, grandformata libro, enhavanta artikolojn rilatantajn
Esperanton laŭ diversaj vidpunktoj. La plej eminentaj germanaj propag-
andistoj kunlaboris por tiu verko kiu enhavas tiom da bonaj ideoj kaj
bone pristuditaj suhjcktoj. Tiu libro estas necesa al Ciu germanparolanta
samideano sed ankaü la aliaj povas trovi utilajn scügojn en gi, c'ar sep

el la tridek ĉapitroj estas esperante verkitaj.

Politika Malliberulo. Unutagaĵo dediĉita al la afero de
politikaj inalliberuloj en rusa regno kun speciala konsidero
« la Katorgon ». — Eldonanto D-ro Zygmunt Marek, Strato
Wislna, 8, II. e. Krakovo. — Prezo : Sm. 0,25o.

Broàur'o enhavanta en dek ĉapitroj protestajn artikolojn kontraü la
venŝ;onkriantaj suferoj kiujn la rusa rcgistaro suferigas al la politikaj
mallibcruloj. O. V. S.

" La 	 ILI. Cl. 	Sr) an tQ "

MONATA ILUSTRA.TA REVUO
(fondita en la jaro 1909).

La abonantoj de la j. 1912 jam ricevis sepage romanon de A. Tolstoj Prinwo
Screhrjanij, kies prezo por ne-aboniutoj estas Sm. 1.60 afr. Nun ĉiu
abonanto de la j. 1913.— krom 12 n-roj de l'gazeto,— senpage ricevos

donace belan Esper. libron :
"ORIENTA ALMANAKO"

el la fine() j tapana, Zina, araia. /uind:, . anskrita, f'ersa, armena, d'arti'cla
k t. p, k. I. p.

«LA ONDO» aperas akurate la 1-an daton, novstile. Ciu n-ro havas 16-24
pa;. Formate 17 X26, Bela kovrilo.

Literaturaj i:onkursoj kun premioj. Portrctoj de konataj Esperantistbj.
Diversaj ilustrajoj. l3eletristiko originala kaj tradukita. Plena kroniko.
Bibliografïo, .Amuza fako (kun premioj\. Anckdotaro. Korespondo tut-

monda. (Poŝtk. illustr).
Anonco en aKoresp. Fako » — 3 respondkupono.j

La abonpagon (2 rubl. - 2, 120 sin). uni sendu al librejo .Jfsterauta»
(Moskvo, Tverskaja, 26, Ruslando) aŭ al aliaj Esper. librejoj —
poátmandate, respondkupone, papermone, per hankcekol aŭ per trans -

pag. de Esp. tekbanko.
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Nehrolo^io.

Antait kelkaj tagoj la morto trafis la patrinon de nia sami-
deano So Josepli P1RNAY el Verviers. Ni prezentas al li niajn
tutkorajn sentojn de kompato.

Ni sciigis pri la morto de FraLtlino Germaine NOTTE,
membro de la Esperantista Grupo de Charleroi. La senkompata
morto yin forrabis en la Horo cie l'aro. Si havis apenalt 21 jarojn.
Al la dolorante familio B. E. prezentas siajn sincerajn kondo-
lencojn.

DIVERSAJ INFORMOJ
Por la verkistoi.
Ni memorigas al la esperantistaj verkistoj la jenan regularon pri verko

recompencotaj dt-c la Akademiu, aprobitan de la Lingvo lîŭmitatc' :
t) La Akaclemi° recompencas c'iujare kelkajn verkojn ri:narki ndajn lat'

stila rilato.
2) La nombro de la kronitaj verkoj ne superos kvin.
3) Oni rajtas prezenti por la rekompencoj tradukojn. sed origiralajoj

estos prcferataj de la Aka clemit).
4) La prezentataj verkoj devas esti l)ublikigitaj en la lasta jardeko.
5) Nur libroj, kia ajn estas ilia amplekeo. aparte cldonitaj, sekve, nek

gazetaj artikoloj, nek manuskriptoj, estas prezenteblaj.
6) Verkoj de Akadernianoj ne estas rekompeneeblaj.
7) La rajto de pre'ento estas rezervita al la membroj de la Lingva

Komitato, kiuj rajtas proponi ĉiu po du verkoj, kun konsento de la atttoroj.
8) La proponoj, montrante tre klare kaj precize la titolon de la

unua apero, devas esti sendataj al la Centra Oficejo antatii la i-a de Marto.
Se la verko estas malfacile akirebla. bone estos sendi unu ekzctnpleron
de la verko.

9) Akademia komisio e!ektoĉ, post la lecado de èiuj proponitaj 've r koj,
la dek plej bonajn.

:0) La plena Akademio, post raporto de la Komisio, elektos la re
kompencutajn.

Redakcia,j Respondoj. — S-ra alarnirora, Ai,aay. — Dankon pro la
sendo de la jurnalo, ni mencias la aluditan artikolon sub nia rubriko

Diversaj informoj ».

Alvoko ! — Por disc astigi ESPERANTON inter la diversaj abstinentuloj
kaj vivrefurmuloj per helpo de la diversaj bontemplanaj asocioj kaj aliaj
unuikoj kiuj agadas lai► konformaj celoj kreis 5-m G. t3rockhof, Bomlitj,
Haunover, Germanuj. (Membro de la granda Int. ()rdeno de la Bontcm-
planoj) novan gazeton : «La lNTERNACiA ABSTiNENTA OBS1 RVAN'l'O»
jara abono-t.So Sm. Ni sincere petas èiujn samideanojn ke ili bonvolu
atentigi kaj instigi tiajn personojn, asociojn, unui;ojn ktp. kun konformaj
celoj, ke ili abonos la gazeton aii postulas kondièojn pur varbuloj kaj per
antuj de la eldunejo. Al la demandoj uni devos aldoni respundkuponon.

En la Rus;a Kruco. — En multaj jurnaloj en Belgujo aperis la :

jcna artikoletu :

«
r.

«

« luter la kuras plenaj Ilegist.oj kaj flegistinoj,kiuj alvenis 	 a natalkampo
por pltdolèigi la dolorojn de la nialfeliraj viktimoj de la 1I.•..kanaj bu'adoj,
estas kelkaj, sciante eè duonan dekduon da lingvoj, kiuj ne povas kompreni
la parolojn de tiuj kiujn ili prizorgas.

« Kiam du la homo fine lorjetos, ni posas tion diri, tiun kulpan indi-
ferentccon kontrati Esperanto, prave nomita la necesa helpilo por e;iuj
internaciaj aferoj ; tin mirinda kaj simpla lingvo,kiu, nun en la 13alkanaj
regionoj povus fari tiom da servoj. Ni aldonu ke en Francujo la studado
de Esperanto estas deviga en la sekcioj de la Ruga Kruco. Cu uni ne
povus imiti tiun ekzemplan ée ni kaj ĉiulandc

Kion Patrino povas suferi
1)E

Hendrik Conscience
(El Hajnoira lingvo /raduhis Frans Schoofs)

« Jen, vidu kiel li piedfrapas, kiel li tordas siajn kubutojn
kontratii sia korpo. Sendube, Adela, li estas malfeliĉulo. »

« Eble, Annah ; Dio scias ĉu tio ne nur farigas pro kolero. »
« Ne, Adela, mi tro bone kostas ĉi tion. La esprimo de la

vera malfeliĉo portas ĉiam rekoneblan signon. Ĝi altiras al
si la sentemajn korojn kaj havigas dolĉan emocion de kompato ;
la malboneco kaj kolero male forpuas la vidanton. Mi ne
trompis min, kara, tiu laboristo estas viktimo de la longa
vintro. Vidu, liaj vestajoj estas ne malordaj, ne disŝiritaj : ni
iru ĉe lin ; mi ja kurag-as demandi al li la kaüzon de lia ĉagreno.»

La du franlitioj reiris al la viro ; sed kiam ili alproksinliris
lin, li jus estis alparolata cle alia persono, kiu, kiel li , gajnis
aparteni al la laboristaro, kaj donis al li frapon sur lian ;;tlltron,
dirante :

« Sus, kion vi diras pri la vetereto Malvarma ĉu ne ? Venu,
ĉtl vi kunir ts ? Mi regalas per glaseto. »

La malz~;oja laboristo forte ektiris sian *ultron el sub la
mano, kiu lin tttis, sed ne respondis. La alia, pro tio miri-
gita, rigardis lin en ila izao, kaj rimarkis kiel soN ake liaj
okuloj brilis en lia kapo.

« Nu, Sus, » li ekkriis, « kio okazas, atuiko ? »
La respondo ne tuj sekvis la demandon. La frafalinoj havis

la tempon por iom pli multe alproksiluigi kaj por pli bone aüdi
tion, kion diros tin, kiun ili opiniis tltalfeliĉa.

\Ialsonora voêo, kiu estis ltlterrompita de longaj spiradoj
kaj konigis grandan maltrankvili1on, fine diris :

« Atidu, Geert, vi parolis al mi pri glaseto, eti ne 	 Sed
mi 'pli volonte mortus ol trinki brandon : amiko, se vi scius
kiun ĉagrenon mi havas... »

Tiuj vortoj estis elparolataj tiel lnalgoje, ke Geert sin
sentis tute emociita, kaj forlasis sian senkenan parolmanier-
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on por diri pli seriozajn `ortojn ; li prenis la manon de sia nial-
feliĉa kamarado kaj demandis, preskaŭ kun larmoj en la okuloj :

« Sus. mia amiko, kio okazas ? Vi aspektas kvazaü vi estus
mortonta. Ĉu Trees mortis ? »

« Ne, ne tio estas, Geert. Sed, aŭdu, al vi nu mi ĝin diros, vi
ja estas nia amiko. Vi scias, ĉu ne,Geert? 11-1i neniam estis tro mal-
diligenta por serĉi mian panon, kaj mi povis, Dio estu laŭdata, gin
gajni ĝis nun ; sed nun, - nun estas finite... Mia Trees, la bona
virino, ho ve : de du tagoj i neniom manĝis ; nia Janneken kun -
tordiĝas pro malsato ; kaj mia infaneto, nia Mieken, ŝi. nun estas
eble moriinta... la mamoj de ŝia patrino estas malsekiĝintaj pm
malvarmo kaj bezono, Ho, Geert, kiam mi pri ĉio tio pensas,
mi povus memmortigi min. Ĉu vi povus almozpeti, Geert ?»

« Almozpeti ? Ne, certe ne : mi havas manojn ĉe mia korpo?»
« Nu, mi ankati. Sed tamen nia mizero atingis tiun gradon,

ke ni ĉion vendi`, krom nian mitulujon, kiu estas tie. Ni tiel
ŝparis, Geert, por ĝin aĉeti, kaj ni tiel longtempe manĝis acidan
panon pro ĝi : sed se Dio ĝin tamen tiel volas,  — estu tiel. Ke
nur la aükcivendisto baldaŭ alvenu ĉi tie, por ke mi povu alporti
panon al mia edzino kaj miaj infanoj. »

« Jen li estas ! Diru, Sus, ĉu vi ankoraŭ ĉiam loĝas en la
Butikstrato ? »

• « Jes. »
La vendisto venis je tiu momento kun sia seĝo apud la loko,

kie la malfeliĉa laboristo staris, kaj li latite kriis :
« Aĉetantoj, alproksimiĝu : Aĉetanto j de mitulujoj, alprok-

simiĝu »
Rideto aperis sur la vizaĝo de la laboristo.
La fraŭlinoj malla,ite parolis pri io, kio ŝajnis ilin plezurigi.
La vendisto ree kriis :
« Tridek frankojn mi proponas por tiu mitulujo : Tridek-

frankojn 1 — Dudek kvin -! Gi estas kvazan nova, estas senpage.
— Dudek frankojn ! »

linu el la fraŭlinoj faris signon per la kapo, kaj la vendisto
daŭrigis :

« Dudek frankojn, unu aĉetanto, dudek frankojn, neniu plu :»
Aliaj burĝoj ankati marĉandis la veturileton ; sed la fratilino

ĉiam plialtigis la prezon. La vendisto turnis sin de till a al la alia
por atenti pri la signoj de la niarĉandantoj

« Dudek unu frankojn 1 »
« Dudekdu. »
« Dudek tri. »
« Dudek kvar. »
« Dudek kvin. »
« Dudek sep. — Dudeksep frankojn. — Neniu, neniu ? Neniu

plu ? Feliĉon : fartu bone kun � i. »
Ĉar la fratilino ion diris al la helpanto de lvendisto, tiu ĉi

turnis sin al sia loĝejo kaj tre laŭte kriis :
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« Estas pagata ! »
La laboristo estis jam en la domo de la vendisto kaj ĵetinte

malgajan rigardon al la mitulujo li intencis kuri aI sia loĝejo kun
la mono, kiun oni estis al li doninta, kiam li estis alparolata de
unu el la fratlinoj.

« Bona homo, ĉi vi volas iom gajni ? »
La laboristo iom pripensis kaj demandis :
« Kion vi deziras, fraŭlino ? »
« Ni tre ŝatus ke oni hejmen veturigu tiun mitulujon. r.
« Mi tre bedaŭras fraŭlino, ke mi tion ne povas fari : mi havas

tre urĝan komision »
Annah, kiu estis tre homama kaj pro tio pli bone ol Aia

amikino komprenis la malriĉulojn, rapide diris al la laboristo, kiu
estis preta por ekforiri :

« En la Butikstrato ni devas esti. »
« Tiam mi faros ĝin, fratllino ;ĉar mi ĵus iras laŭ tiu direkto. »
Li prenis la mitulujon, fortiris ĝin el ĉiuj objektoj, kiuj kuŝis

disselnitaj sur la tero, kaj sekvis la du fratllinojn, kiuj foriris sufiĉe
rapide. Maldolĉa kordoloro premis lian bruston, kiam li nun
devis antatienpuŝi por aliaj •sian propran veturileton : sed la cer-
teco, ke li baldatl per la akirita mono ankati povos sekigi la lar-
mojn de sia kara edzino, miksis dolĉan konsolon en lian malĝoj-
on. Kun beclatiro lir ricevis de la fraŭlinoj ordonon por halti antan
butiko.Tamen ne datiris longe, kaj li tuj povis ree daŭrigi la vojon,
la fraŭlinoj estis en la butiko nur duan kelkaj momentoj kaj oni
ĵetis sur la veturileton : sakon da terpomoj, du aŬ tri panojn kaj
kelkajn pecojn da ligno, kaj Annah mom zorge metis teran kruĉon
kontraŭ la sakon.

Alveninte en la Butikstrato, la viro demandis kien ili volas
veturigi la mutulujon.

Kun intenco Annah respondis :
« Datirigu nur, estas pli malproksime. »
Malgran tiu ordono li haltis antati malgranda pordo, kiun

Annah rekonis, kiel la saman, en kiun ŝi matene volis eniri. La
viro deprenis sian ĉapon kaj ĝentile petis ;

« Fratilinoj, mi petas vin, lasu min tien ĉi eniri unu mo-
menton ?»

Tiun permeson ricevinte, li puŝis la pordon kaj eniris  ; sed la
fraülinoj lin sekvis tuj kaj penetris kun li en la Ĉambron.

Malvarma tremetado skuis Annah kaj ŝian amikinon. La
spektaklo kiu sin tie prezentis antaŭ iliaj okuloj estis treruriga kaj
kvazatimorta. La juna virino, kiu estis sidinta apud la lito, kuŝis
sensenta sur la ŝtono, kun flavaj vangoj, fermitaj okuloj, bluaj
lipoj kaj ŝia kapo inalantatien pendanta sur la litrando, kvazaü la
vivo estis forlasinta Ŝin. La knabeto estis kaptinta la malfortan
brakon de sia patrino, kaj kriis je la momento, kiam eniris lia
patro kaj la (lu fraŭlinoj :
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« Panjo kara, mi u alsatas, — peceton da pano ? peceton da
pano ! »

La viro,ucatcntante la ĉetston (le .fidela kaj sia amiikino,antau-
en saltis al la virino, lnalespere alvokis ŝin, eltiris la harojn el sia
kapo kaj eligis nur sensekvajn vortojn.

«'Frees ! li ploregante kriis. » Heo, kara Trees... malfeliĉa
virino ! 1)io, Sinjoro, ĉu estas ehie ! .tilortinta... mortinta pro
malsato kaj nialvarmo ? Cu ni tion meritis sur la mondo ? »

Ĉe tiuj ĉi ekkrioj li frapis sian manon sur la tablon kaj ek-
kaptis tranĉi]on ; sed Annatet, kiu, kun terurkrio, estis rimarkinta
la geston, saltis ĉe lian kolon kaj forte eltiris la mortigan ilon el
lia mano.

« Via bona edzino ne estas mortinta ! » ŝi kriis. « Jen, rapide
kuru kaj aĉetu vinon en iu aü alia butiko, »

Si donis ulonerun kaj molitris al li la pordon.
Li rapidis el la ĉambro kaj malaperis kiel sago.
Annah prenis la malfel:ĉegan patrinon en sia brako. Sia atlasa

mantelo kaj velura ĉapelo ĉifiĝis kontraŭ la malbonaj vestajoj de
de la mizerulino : sed la bonkora fratilino ne atentis pri tio kaj
agis kvazaü ŝi estus Elefanta fratinon. Kaj efektive, en sia homamo,
ĉi lafl la ordono de la (lia Jesno, konsideris tiun agoniatltan virin-
on kiel sian fratinon. — Preninte oranĝon el sia poŝo, ŝi premis
la sukon sur la bluajn lipojn de l'virino kaj fervore frotis ŝiajn
planojn en la siaj. Si eligis ĝojkriou, kiam ŝi vidis ke la okuloj cle
la patrino nlalfermiĝis.

Duni tiu tempo, Adela ne kontentigis sin, rigardante tiun
scenon de malsato kaj mizero ; ĉar ĉi estis atidinta la ekkrion (le
la malgranda knabo, si rapidis al la niitulujo, kaj enportiŝ la Ŝtonan
kruĉon kun pano, dum ŝi ĵetigis (le la knabo kelkajn lignerojn sur
la fajron.

Tuj kiam Janneken estis vidinta la panon,liaj okuloj ne plu  de-
turnikis de ĝi, kaj li ree petis por buterpano. Attela, kiuj matene
montris ankorati tiom (la abomeno kontraü la malriĉuloj, estis tiel
emociita vidante tian akran suferon, ke ŝi mem prenis la tranĉilon
de la tablo, kaj metis la panon kontrati sian bruston kaj belajn
vestajojn por tranĉi por la knabo buterpanon kiun li tiom deziregis.

« Jen, mia infano, » ĉi diri, « bone manĝu. Vi ne plu
malsatos ».

Janneken prenis la buterpanon kun ĝojo, kisis sian manon
pro dankemo, kaj rigardis Adela kun tiel doléaj rigardoj, ke
ŝi devis sin returni por kaŝi siajn larmojn cle emocio.

Samtempe la patrino estis malferminta siajn okulojn, kaj
clirektis ilin kun feliĉego al sia manĝanta infano. Eble ŝi estis
dankonta sian bonfarantinon per vortoj, sed la veno cle ŝia
edzo tion malhelpis. Li. revidante, kontraü sia atento, sian
edzinon vivanta, rapide metis botelon sur la tablon, antaflen
saltis, ĵetis sin pro Bojo ploregante al ŝian kolon kaj, kvazafi
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Sensenca kisis sin nlultfoje ; li tenis ŝin en siaj brakoj, kvazaii
li timus ke li ankorati povus ŝin perdi, kaj scnĉcsc kriis :

« Kara Trees, ĉu vi ankorati vivas, mia bone edzino :.....
tiam estas nenio. Mi havas monon cle nia Initulujo : Nun ni
manĝos. Estu trankvila. Ho Dio, vidu, en mia malfeliĉo n^i
estas tamen tiel ĝoja kiel anĝelo!.. Jes, Trees, ĉar mi certe
pensis, ke mi nenian plu estus reviclouta vin sur la tero ! »

Annah alproksimiĝis kun taso da vino kaj tenis ĝin ĉe la
lipoj (le la rlralforta virino. 1)um ĉi tiu englutis la fortigan
trinkaĵon, la viro mire rigardis Annah kaj ŝian anikinon, kiu
iom pli malproksiule staris kun Janneken apud la lajro, kaj
antaflentenis liajn du manetojn, dirante

« Varmigu viajn manojn, mia knabeto, kaj rapide manku
vian buterpanon ; mi donos ankorati alian al vi ».

La laboristo ŝajnis vekiĝi el revo ; estis kvazatt li nur nun
rimarkis la èeeston de la fraülinoj.

« Fraŭlinoj, » li balbutis, « pardonu al mi ke mi ne jam dankis
vin pro la helpo, kiun vi alportis al mia malfeliĉa edzino. Vi ja
estas bonaj, volante veni en loĝejon de malriĉuloj, kaj mi vin
dankas milfoje ! »

« Bonaj homoj, » respondis Annah, plilaütigante sian voĉon,
«ni scias kian mlalsaton kaj n alvarnlon vi suferis, kaj kian doloron
vi havus, se vi devus alneozpeti vian panon, ĉar vi pli ŝatas kiel
honestaj laboristaj, gajni vian bezonajon per via ŝvito. Tia sento
meritas rekompencon. Vi ne plu suferos mizeron ! »

Si jetis manplenon da mono sur la tablon kaj daflrigis :
•^ Jen estas mono ; ĉe via pordo estas terpomoj, ligno kaj

pano. Ĉio tio ĉi apartenas al vi. Pri la nritulujo, ĉi tiu ne estas
vendita ; uzu ĝin por gajni vian ĉiutagan panon, vivu ĉiam virte,
ne almozpetu ; sed se la malsato kaj la malvarmo ree atakns vin,
sur jena bileto estas mia nomo kaj adreso, kaj mi estos via protekt-
antino kaj amikino. »

Dun i Annah parolis, oni aüdis neniun sopiron en la ĉambro,
tiel silenta estis ĉio : sed larnifluo ŝpruĉis el la okuloj de la labor-
isto kaj el tiuj de lia edzino. Li ne plu povis paroli unu vorton ; li
nur laüvice rigardis la fraülinojn kun mirego, kiu sufiĉe montris,
l:e li ne povis kredi kion li aŭdis. Kiam Annah finis paroli, la
kortuŝita patrino lasis sin de la ŝtono teren ŝov:,kaj plorante, ramp-
ante sur siaj genuoj, ŝi prenis la manon de Aimah, kaj verŝante
larmojn sur ĝin, ŝi kriis :

« Ho, fraŭlinoj, vi mortos feliĉegan morton ! Dio vin rekomp-
encos pro tiu, ke vi venis en nian domon kiel gardanĝeloj kaj ke
vi savis min de la morto I »

« Ĉu vi estas nun kontenta, patrino ? » demandis Ai ma it .
« Ho, jes, bona fraillino, min ni estas feliĉaj... vidu jen nian

Janneken dancantan apud la fajro, ho ! Kaj se la senkull'a estul-
ineto, kiu tie kuŝas mortanta, povus paroli, fraülino, ŝi ankaŭ eble
benus kaj dankus vin. »
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Jetiuj vortoj, Annah kuris ĉe la malsanan infanon, kaj supo-
ante ke pro malsato ŝi ankaŭ estis apud la tombo, ŝi faris signon
al Adela por foriri ; :i tiu, 1:iu plezuriĝis pro la Bojo de la knabeto,
levis la kapon, kisis lin sur la vangon kaj tiam venis ĉe sian
amikinon. Annah, sin turninte al la pordo, diris dum ŝi foriris

« Estu trankvile, bravaj homoj ; post duono da horo kurac-
isto staros apud la lito de via infano ; kaj mi ne dubas, patrino,
ke vi vidos Mn ankoraû iĝinta virino. »

Ricleto cle vera feliĉego brilis samtempe sur la trajtoj de la
virino kaj de la laboristo.

Ili ambati kuris al la pordo, kaj serio da benoj kaj dankaj
paroloj rulis de iliaj lipoj, kis kiam ili ne plu vidis la du frafilinojn.

Nek Annah nek Adela estis parolintaj unu vorton, kiam ili
alvenis sur la Bovvendeja Placo ; ilia koro estis troplena, iliaj
animoj trotuŝitaj por permesi al ili esprimi sian emocion per la
lingvo.

« Nu », fine diris Annah, « diru al mi, Adela, ĉii vi trovas
tiujn rnalriĉulojn lualpuraj kaj natizigaj, kiel ni ordinare pri ili
opinias .d »

« Ho, ne, » respondis Adela, « mi estas tiel goja, ke mi
renkontis vin ! Nun ŝajnas al mi ke io sankta levis min kaj mi
sentas koremocion, kiu estis nel.onata de mi. Min ne plu timigas
mizeroj ; ĉu vi ne vidis ke mi prenis tiun kiiabeton sur miajn
genuojn kaj lin kisis ? Kin heleta kaj sprita infano ! Jli jam
amas gin. »

« Malfeliĉa Janneken ! la larmoj ŝprucis el liaj okuloj, kiam
li vidis vin foriranta... Nu, mia kara, diru al mi, ĉu sur la mondo
ekzistas pli granda feliĉo ol nia ? Tiuj bonaj homoj mortis p ro
malsato, ili levis ĉielen siajn brakojn kaj petegis la Sinjoron por
helpo ; ni venis al ili kiel senditoj de la dia kompatemo ; ili
surgenuiĝis antaŭ ni kiel antati anĝeloj, kiuj venis por sciigi al
ili, ke ilia preĝo estis plenumita, kaj en ni ili beniskaj dankis Dion I
Ho, Aclela, nia socia vivo povus esti frivola kaj vana... la larmoj
de tiuj personoj claĉetos mutajn el niaj pekoj ! »

« Nenion plu diru al mi », interrompis Adela kun emocio,
mi suliĉe komprenis. Ho, nun mi volas ĉiutagc eliri kun vi, por
viziti inalriĉulojn kaj por partropreni en viaj bonaj agoj. Jes,
ĉar nur nun mi konas sur la tero ian ĉielan plezuron kaj specon
de feliĉego.... Sankta bonfaremo  ! inalfeliĉaj estas la riĉuloj kiuj
ne konas vin. Kian ĝojigan emocion, kian dolĉan guon ili
ne havas ! »

Je tiu momento ili turnis en la Hobokenstraton kaj
malaperis malantaŭ la angulo.

Julio 1912.
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