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NIA 5a BELGA KONGRESO
SPA, 11-12 MAJO 1913

« La 5a Belga kongreso estas pasinta afero ! » tiel skribis
Angla partopreninto en la memorajlibreto de kongresanino. Kaj
en tiuj vortoj kuis bedatiro, la sama kiun oni sentas post ĉiuj
okazajoj forflugintaj kiuj dum tempo tro mallonga katIzis al ni nur
kojon kaj feliĉon. Kaj tiu bedatiro kuas nedubeble en la koro de
ĉiuj gekongresanoj. Ili pace kaj amike kunvenadis, èerpante
novajn fortojn, novan kuragon en tiu granda gefrata festo, kies
sukceso estas pli ol kontentiga. Kaj nun, kun gojo iom melan-
kolia, ili repensas pri la du bonegaj tagoj.

Dum pluvegado superakvega la plej kurakaj jam alvenis
sabate. Afable ilin atendis en la .Akcepteio, kafejo apud la staci-
domo, S-ino Borckmans kaj S-ro Desonay, kaj ni povas nur
esprimi latidojn pri la arangoj por la logado.

Dimanĉe matene brilis la suno, la suno de l'espero kaj suk-
ceso ! La Akceptejo estis denove la rendevuejo. Ciuj vagonaroj
alkondukis novajn partopronantojn. Baldari ili superis 150. Sek-
vantare iii aliris al la Kursaal, kie, en luksa salonego, oficiale ilin
akceptis la urbestrarola Skabeno pri publika instruado,S-roMaes,
esprimis afablan bonvenan saluton. Li diris kiom la banurbo Spa,
en khi kunvenas somere lokantaro tute kosmopolita, povas pli
bone ol in ajn alia taksi la utilecon de lingvo internacia.

• Nia kara prezidanto de la Belga Ligo, S-ro Witteryck, dankis
la Skabenon per belega parolado propaganda,en kiu li ĉefe montris
la skeptikecon kiu akceptis en ĉiuj tempoj la plej grandajn, la plej
utilan elpensajojn, kiuj post multaj malfacilajoj, farigis bonfaroj
netakseblaj por la tuta homaro. Kaj la nunaj generacioj g- uas iliajn
profitojn Saine estos por Esperanto. Malgrati ĉiuj kontratIstaroj
-ki sin altrudos al la mondo, kaj la posteularo mire al si demandos
kiel estus eble vivi sen tiu altvalora komunikulo.



- I 70 -

Post tiu bela alparolo, per varmaj aplatidoj akceptita, la
hoaorvino ŝaütnis en la glasoj. La antoritatuloj forlasis la kun-
venejon, kaj en la sama loko tuj malfermiĝis la êiujara ĝenerala
kunveno de la Belga Ligo Esperantista je proksimume ii I. 2 h.).

Post tiu ĉi raporto, B. E. enpresas entute la malferman
paroladon de la prezidanto, S-ro Witteryck, en kiu, post diversaj
dankesprimoj, li montras la agadon de la Ligo duin la pasinta
jaro, ĝian celon por la jaro komenciĝanta, kaj deziras ke la nuna
kongreso estu plej agrabla kaj fruktodona.

La sekretario, S-ro Champy, legas la protokolon pri la antana
generala kunveno, okazinta en Gent, la 26an de Majo 1912. ôi
estas sen rimarkoj aprobata. Poste li legas raporton pri la movado
en Belgujo duin la jaro 1912-1913 : tri novaj grupoj estis starigitaj,
en la jam ekzistintaj la kursoj datariĝis kun bona rezultato ; ni
devas danki diversajn atItoritatojn pri ilia helpo financa kaj
morala ; se kelkaj samideanoj forlasis la movadon, tio ne haltigis
kian kreskadon, ĉar ĝiaj radikoj estas vivaj. En Gento naskiĝis
nova gazeto por la propagando en tin urbo. En Charleroi
aperis propagandilo por la komerco kaj industrio. Hodian ni

decidos pri plibonigoj en nia regularo kaj ni ĉerpos en la nuna
kongreso novajn fortojn por datirigi nian agadon.

S-ro Witteryck dankas la sekretarion pro lia bela raporto
kaj alvokas al la estrara tablo la sindonajn organizintojn de
la Spa'a kongreso : gesinjorojn Borckmans kaj S-ron Desonay.

La prezidanto legas leteron de D-ro Zamenhof. Nia kara
Majstro sendas al la 5a Belga kongreso sian koran saluton
kaj bondezirojn por ĝia sukceso, kaj esperas ke ki estos tiel
fruktodona kiel la kvar antariaj.

La prezidanto ricevis senkulpigajn leterojn de S-roj Generalo

Sebort kaj Ferter (Paris). Mathieux (Bruselo). Van Peteghem
kaj Van de Velde (Mehleno) kaj Dervaux (Caprycke). Kelkaj
Bruganoj petis ke li senkulpigu ilian foreston pro kanzo de
la Brugaj festoj.

S-ro Witteryck proponas ke oni sendu telegramon al S-ro
Finet, « nia fervora ohm:0 », por esprinn la bedanron de la
kongresanoj pri lia malsano kaj bondezirojn por lia resaniĝo.

S-ro Mathieux, kasisto, sendis raporton pri la kaso ; la vie-

prezidanto, S-ro Delvaux,'gin legas. La financa stato de la Ligo
estas kontentiga, nia havo min valoras proksimume 55 0 fr.; ĝi per-
mesos starigi novajn grupojn kaj helpi latibezone la ekzistantajn.

Duin oni disdonas al la ligauoj la .projekton pri ŝanĝoj en la
regularo, jam aprobitaj de la komitato, S-ro Witteryck legas
leteron de la prezidanto de la grupo de Aheno, kiu deziras al la
kongresanoj « bonan veteron ». F-ino De Winter faras kolekton

por la « soldo ».
La grupo « Suda Lumo », el Antverpeno,  sendis kelkajn

kontranstarojn kontrati la ŝanĝoj proponitaj. Oni promesas ilin
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pristudi dum la venonta komitatkunveno. La nova regularo e%tas
unuanime akceptita de la ĉeestantoj.

Tiam okazas la baloto por la ses delegitoj de la eenerala
kunveno. Neniu nova kandidato sin prezentis. Oni disdonas al la
liganoj, montrintaj sian voĉrajtan karton, voêdonilon kun la
nomoj de la ses funkciantaj delegitoj. ôitij estas reelektitaj.

La prezidanto faras ankoran kelkajn finajn komunikajojn.
Li jus ricevis, el Genève, telegramon de S-ino Bisk°, la sindona
enkondukintino de Esperanto en Spa. Li sciigas ke la Liga
komitato difinis F- mon Posenaer kiel delegitinon de la Belga
Ligo ée la internacia kongreso en Bern. S-ro Pastro Richardson
akceptas la delegitecon de la ligo ĉe la kongreso de U. E. A.,
ankati okazonta en Bern.

Pri la urbo difinota por la 6a Belga kongreso, oni ĝis nun ne
povas preni decidon. Oni povas tamen konjekti ke estos la urbo
Mehleno. Oni lasas al la komitato la zorgon pristudi kaj pride-
cidi tiun demandon.

La kunsido finiĝis je la ia.

Post la kunveno la kongrosanoj estis fotografitaj en la
ĝardeno de la Kursaal. Baldan festeno ilin kunigis en la salono
de « Hôtel de Versailles ». La Skabeno, S ro Maes, ĝin honoris
per sia ĉeesto. La salono astis bele ornamita per F,sperantaj in-
signoj, kaj, kvankam la manĝajoj ne  estis tan la gusto de êiuj, kora
gajeco senĉese regis inter la kunmanĝantoj. Multaj elokventaj
tostoj estis elparolitaj.

La unuan faris la prezidanto de la Ligo, S-ro Witteryck
«Kvankam kiel fervoraj Esperantistoj ni deziras rompi la obstinajn
barojn de la diverslingveco,kaj kvankaei el khi ajn lando ni estas,
ni èiuj faras en konsento grandan rondon familian kies estro estas
nia kara Majstro, ni ne povas forgesi niajn naciajn devojn, kiuj
estas ami kaj respekti nian reĝon Alberton kaj la reĝan familion.
Kiel bonaj patriotoj ni trinku je ilia sano kaj kriu : Vivu Belg-ujo !
Vivu nia reĝo Albert° ! »

Telegramoj estas tuj senditaj al la Reĝo Albert° kaj al D-ro
Zamenhof.

S-ro D-ro Dupont dankas la estraron de la urbo Spa, kiu tiel
gasteme akceptis la kongresanojn. » Gia unua magistrat°, S-ro
B-no de Crawhez, akceptis la honoran prezidantecon de la nuna
kongreso, la skabenoj estas tre favoraj al Esperanto, la konsil-
antaro donis helpmonon por la kongreso, Tio estas por ni
potenca kuraĝigo. La skabeno, S-ro Maes, partoprenas la nunan
festenon. Mi petas ke ili ĉiuj akceptu nian dankon. » S-ro Dupont
ankoran rememorigas ke Spa duin la somero prezentas venin inter -
nacian aspekton, fariĝas kosmopolita restadejo, do estas tatiga
medio por la propagando kaj kreskado de internacia interkom-
prenilo. Li trinkas je la sano de la estraro de Spa, la perlo de
l'Ardenoj.
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. S-ro Skabeno Maes, en fraiya lingvo, petas la êeestantojn
senkulpigi la urbestron, S-ron B•non Joseph de Crawhez, kiu- pro
aliaj devoj estis malhelpita ĉeesti êi tiun festenon. Li dankas S-ron
Dupont pro liaj afablaj vortoj kaj trinkas je la sano de ma kara
Majstro. « Estas nomo kara al ĉiuj Esperantistoj, la nomo de D ro
Zamenhof. Estas êefe al li ke ni ŝuldas tiun verkon de interpopola
frateco, al li, la kreinto, en khi mi salutas grandan pacamanton
kaj noblan koron (un grand pacifiste et un grand cœur). »

S-ro Delvaux, vie-prezidanto, sin franclingve turnas al la
ĵurnalistaro. « Neniu potenco estas egala al kia. La gazetaro
kreas la publikan opinion kaj submetas al sia agado la disN'rastigon
de ĉiu ideo. Nia entrepreno havas altan celon : ki donas al la
popoloj komunan lingvon, por ke ili interkompreniku, kia ajn
estu iliaj naciaj idiomoj. "Cu tio ne kunhelpas al la mondpaco ?
Esperanto forigas la malfacilajojn en la komercaj interrilatoj ; nia
movado havas do keneralan utilecon. Ni preparis la vojon ;• al vi,
Sinjoroj jurnalistoj, la tasko helpi nin per la presigo de niaj arti-
koletoj ; vi povas konigi niajn progresojn, kaj doni konfidon al
jiuj kiuj hezitas. Ni montris en niaj kongresoj ke nia lingvo estas
lingvo vivanta, ke f,>-i estas parolebla. » S-ro Delvaux alvokas la
bonvolemon de la tuta Belga gazetistaro, kaj esprimas sian
dankon al tiuj kiuj ne atendis tiun alvokon, precipe al la Spa aj
jurnalistoj kiuj tiom multe faris por konigi Esperanton en la bela
Ardenurbo.

S-ro Couvreur, redaktoro de la «Saison de Spa», per mallongaj
sed koraj vortoj, dankas S-ron Delvaux je la nomo de la Spa taj
gazetistoj.

Je la sama okazo, (se mi bone rememoras), iu samideano

faris toston al nia Belga Esperanta ĵurnalo, tiel utila por nia
movado en Belgujo, kaj laŭdis la agemecon de kia sindona
Ĉeiredaktoro, kin, spite siaj multnombraj profesiaj okupoj, ŝparas
nek tempon nek penon por ke nia nacia organo restu inda

je sia celo.
S-ro Pastro Richardson, vic-prezidanto de B. L., elparolis

koran toston al la fremdlandaj gastoj « Nia bela komuna lingvo

estas ora ligilo. Per ki ĉiuj homoj ikos fratoj super la efemeraj
diferencoj naciaj kaj rasaj. Nia devizo estu : «Homo, estu homa »,
kaj ni ekkriu kun la poeto : « Homo mi estas. » Mi altigas
mian elason kaj trinkas je la sano de la fremdlandaj samideanoj
kiuj faris la vojagon por ĉeesti nian kongreson ».

S-ro D-ro Popp, direktoro de la Agrikultura Prova Stacio

en'Oldenburg, dankis S ron Richardson je la nomo de la aliland-

uloj. «Esperanto estas precipe por la eksterlandanoj tre grava afero.

Antan kelkaj tagoj en Bruselo mi rimarkis tiel grandajn mal-

facilajojn por interkomuniki kun alilandanoj ke mi miras ke ne

la tuta mondo parolas nian lingvon. Mi dankas la Belgajn ge-

fratojn pro ilia bona akcepto. Esperanto estas vera ligilo inter la

popoloj. Ni ne estas fremduloj tie ĉi. ni estas fratoj. Ni Germanoj
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ne povas fari multajn vortojn, sed tio kion ni diras estas en nia
koro. Ankaŭ je la nomo de la aliaj alilanduloj, mi trinkas je la
sano de la Belgaj Esperantistoj. »

8-ro Hagon, el Sheffield, ankaŭ esprimas dankvortojn. « Mi
ĉie trovis amikojn. Mi devas dankegi vin. ĉi estas mia unua
vojako ekster mia lando. Komence mi estis surprizita, mi estis
kvazaŭ surdulo kaj devis esprimi min per gestoj. Sed ĉi tie mi
estas en mia propra hejmo. »

Rusa samideano ankatí petas la paroi vicon. « S-ro Richardson
skribis ke mi devis iri al Spa. Hiorati mi astis ankoraŭ en Parizo,
mi faris miraklon por saluti  la 5an Belgan kongreson. Tin tago
estas la plej bela en mia vivo. 6'i estas la unua fojo ke mi ĉeestas
kongreson. Mi naskigis en la urbo de nia kara Majstro. » Nun la
oratoro, per elokventaj, .entuziasmaj  vortoj, laŭdas D-ron Zamen-
hof, kiu, malriĉa lernanto, .elspezis sian monon por ellabori sian
lingvon. Li finas per bela alegorio, kies vortriĉecon kaj fluecon
mi bedatírinde ne povis noti.

S-no Albert Maertens, honora prezidanto de la Genta grupo,
faras toston al la kongresanoj, kaj speciale al la sinjorinoj. « Mi
estas feliĉa vidi la gekongresanoin ĉeestantajn tiel multnombre
tiun ĉi kongreson. Tiu estas pruvo de ilia sindonemo, kaj bonega
maniero por danki la gespa' anojn kiuj no nur montris ke Spa
estas admirinda urbo, sed ankati ke ki estas urbo kie la scienco
okupas honorlokon. Ni certe ŝuldas dankon al Zamenhof, sed
restas ankoraü multe por fari, precipe al niaj Esperantaj fratinoj.
Oni ofte diras ke la virinoj estas la malforta sekso, mi opinias
male. Okazis ja mirindaj Caktoj, faritaj de virinoj ; ni pensu nur
pri la princino d'Epernay kaj Jeanne d'Arc. Ĉu estas viroj pli
kuragaj ? Ni bezonas vian helpon, miaj karaj fratinoj. Vi havas
kiel ni la kurakon, la persistecon, sed vi ankati havas virinan
koron je kilt neniu kontraŭstaras. Helpu nin. Tio estos la triumfo
de Esperanto kaj per ki la triumfo de la paco »

S-ro D ro Van der Biest dankas la organizan komitaton
«- Post tiom da tostoj kaj tiom da glasoj da vino eltrinkitaj, bon.
valu aŭskulti kun nobla pacienco lastan tosteton. Ni farus krimOn
forlasante tiun kunvenon ne dankinte, no gratulinte la lokan
organizan komitaton. Ke nia ĉiujara festo tiun ĉi jaron tiel brile
sukcesis, tion ni ŝuldas al gesinjoroj Borckmans, S-ro Desonay
kaj iliaj helpantoj. Ni ite preterlasu elparoli la nomon de S-ino
Biske, kiu enkondukis nian lingvon en Spa kaj nun kin disvast-
igas en Genève. Do, karaj geamikoj, datirigu kurake propagandi
Esperanton en via ĉarma banejo. Vivu Spa ! »

S-ro Petiau ,atentigas la kongresanojn  pri la Esperanta Se-
majno-Kongreso okazonta enGent de la ta gis la 2oa de Atigusto.
«Tiu entrepreno ne estos Genta, ki estos Belga. Ciuj Belgaj sam-
ideanoj aliku do al la Esperanta Semajno, kies malalta kotizo estas
nur unu Sm. »
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Post la festeno la kongresanoj vizitis la Bandomon, kie plej
kompleze kaj arable ilin gvidis la Skabeno, S-ro Maes.

Vespere okazis granda festo en la « Théâtre du Casino. »
Gia sukceso estis plena. La programo konsistis el kantoj kaj
monologoj, kaj tri unuaktaj komedioj : Devo de Reg.° (Vorsten-
plicht, de Nestor de Tière, esperantigita de A. Van der Biest),
l' Héritage Klodarec kaj Sinjoro Herkules. Ĉiuj aktoroj amatoroj
sukcese plenumis sian taskon. Specialan laildon ni guidas tamen
al Fratilino Hoffmann (la Rekino) kaj al Sinjoroj Borckmans kaj
Desonay. Tiu festo estis vera regalo por la atnantoj de la belsona
Zamenhofa lingvo.

La morgatian tagon la kongresanoj esploris la ravan ĉirkati-
ajon de la banurbo. Gaja tagmanko ilin kunigis apud la lago de
Warfaaz. Baldati, ve, eksonis la horo de la disiko. Kun vera
bedatira emocio ili adiatiis unu la alian post tiuj du belegaj tagoj
de amikeco kaj frateco. El ĉiuj brustoj kaj êiuj koroj resonis
vibranta «- Gis la revido ! » kiu antatividigis novajn sukcesojn,
novajn renkontojn !

21 Majo 13.

Dokumentaro de la Va Belga Kongreso Esperantista en Spa
Malferma Parolado de la Prezidanto

Estimalaj kaj karaj Gesamideanoj,

Oni ĉiam estas feliĉa kiam oni obtenas tion kion oni deziras.
Nu, en la nuna cirkonstanco, mia deziro estas plenumata, kaj
tial mi tutkore ojas.

Mi g-ojas tial ke ni trovas ĉe la Estroj de la Urbo Spa tiun
koran simpation, kiun oni nur renkontas ĉe sinceraj amikoj de
nia idealo.

Dankon al tiuj altestimataj protektantoj !
Mi ojas tial ke ni havas en Spa prosperan grupon, kiu bon-

ege organizis tiun ĉi gravan kongreson.
Mi dankas la spadajn Gesamideanojn kaj precipe Sinjoron

Borckmans„ la fervoran Prezidanton, Sinjoron Desonay, la sin-
donan Sekretarion kaj Sinjorinon Biske, kiu tiel kuragplene efek-
tivigis la starigon de la Spada grupo.

Mi ,erojas konsta tante ke vi lielmuttenombre alvenis por pruvi
ian Iidelecon al nia grava entrepreno.

Dankon al vi, belgaj fervoruloj, kaj dankon ankati al la
freindiandaj amikoj

Tutkoran bonvenon al ĉiuj vi. pacaj batalantoj, kiuj tie
kunvenis sub la verda standardo. por ĉerpi novan forton, novan
kuragon !

Estimataj Gesamideanoj, okaze de niaj kongresoj, certe ni
povas festi, sed ni ne forgesu ke tio ne estas la ĉefa celo de tiaj
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kunvenoj. Ni devas precipe profiti la kongresojn por antatien-
helpi nian agadon ; ni devas serĉi rimedojn por subteni la
societojn ekzistantajn kaj por starigi novajn grupojn.

Tion vi povas ne nur dum la nuna kenerala kunveno, sed,
ja, ankan dum la farotaj ekskursoj.

Lastan jaron mi atentigis vin pri nia propaganda sekcio. Mi
petis vian helpon, kaj mia alvoko ne estis vana.

Duni la pasinta sezono ni sukcesis starigi tri novajn grupojn
kaj ni preparis la starigon de kelkaj aliaj.

Sekve de parolado kiun mi faris en Eekloo, S-ro Dervaux, el
Caprycke, kune kun S-ro Van Aeker, el Lembeke, starigis
grupojn en Eekloo kaj Caprycke.

Tin ĉi lasta grupo havas 32 membrojn kaj jam alikis al nia
Ligo.

Sinjoro Jacobs el Antverpeno faris paroladon en Lier.
Ĉiusabate, dum 17 semajnoj, li donis instruadon, kaj kun la helpo
de S-ro Letiot, el Lier, kiu lerte subtenis lian penadon, li suk-
cesis starigi grupon havantan 27 membrojn. Tiu grupo ankaü jam
aligis al nia Ligo.

Je l'nomo de la Ligo mi dankas kaj gratulas la viglajn
propagandistojn, kiu starigis tiujir tri novajn grupojn.

Niaj Gentaj amikoj, S-roj \''Iaertens, Sebruyns kaj Petiau,
ne ripozis ; tion pruvas sufiêe la mirinda rezultato de ilia propag-
ando kaj la entrepreno de la Esperantisto Semajno-Kongreso.

Grandparte dank'al la klopodoj de S-ro Vermandel, jam pli
ol cent personoj alikis al tiu kongreso, kaj certe ĉiuj belgaj
esperantistoj alikas, ĉar ĉiuj deziros viziti la mirindan Ekspo-
zicion, kaj sendube ili prefere elektos la tagojn de nia kongreso
por fui tiun viziton ; ni do povos ui tie duin kelkaj tagoj vere
internacian vivon.

En Antwerpen, Brussel, Charleroi, Boom, Péruwelz,
Verviers, k. t. p. oni ankati efike laboris.

AI ĉiuj tiuj fidelaj kaj fervoraj samideanoj mi esprim; s
mian sinceran dankon.

Estimataj Gesamideanoj, mi ne povas preterlasi atentigi vin
Pi la nepra neceseco subteni nian jurnalon « Belga Esperantisto»

ĉiuj belgaj samideanoj devus aboni gin, zorge legi É.'r,in
kaj kolekti giajn numerojn. Tio certe estas plej utila por la
abonantoj mem, tre necesa por nia agado, kaj kurakiga por la
sindona redaktoro, Sro Van Schoor, kiu nur deziras ke liaj
klopodoj estu kiel eble plej fruktodonaj por nia propagando.

Ni guidas nian dankon al li kaj mi insiste petas vin subteni
nian oficialan organon per via propra abono kaj per viaj reko-
mendaj paroloj.

Mia estimata antanulo, la ego bedatirata Sro Amatus Van-
derbiest, eltrovis, por provizi nian ligan kaon, la tre bonan
rimedon de la « Soldo de Esperanto » ; ni neniam forgesu lokigi
Ja skatolon de la Solde en niajn kunvenejojn ; la gutoj formas

MARIA POSENAER.
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la riverojn, tiel ankart la S (Moi formas la kapitalon kiun ni
bezonas por la propaganda] kostoj.

Lan propono de nia estimata Vicprezidanto, Sro Delvaux,
ni aldonis al tio la ĉiujaran dissendon al la grupoj de oferlistoj
por laŭvolaj kotizajoj. Mi ege rekomendas al viaj zorgoj tiun
novan rimedon kiu jam pruvis sian tatigecon.

Mi volas ankoraŭ atentigi vin pri la jena punkto : La
jugantaro de la ekzamenoj verkis novan regularon por la ek-
zamenoj pri simpla kapableco kaj ankat pri profesora kapableco,
Tiun regularon oni trovas en la lasta Aprila numero de Belga
Esperantisto.

Mi varme rekomendas al vi esplori tiun regularon ĉ.e viaj
kunvenoj kaj admoni la membrojn por ili sin prezentu por
obteni unu aŭ alian diplomon.

Tio ne estas nur taŭga kuraffigilo por la lernantoj, sed tio
ankorati provizas nin je kapablaj geinstruistoj.

Nia jara ekzameno kutime okazas dum la Aprila monato
kaj mi esperas ke la proksiman jaron multaj kandidatoj sin
prezentos.

Mi atentigaS vin ankorati pri la utileco ĉiam surmeti la verdan
steleton ; estas tre bona propagandilo. ir tic-) tre ofte havigas al
ni la okazon klarigi kial oni portas Lian insignon, kaj tiamaniere
diskonigi nian karan lingvon.

Finigante mi potas vin, karaj Geamikoj, parolu, dum la du
kongrestagoj, nur la Esperantan lingvon, kiam la cirkonstancoj,
pro deco, ne postulas la uzon de nacia lingvo ; tiamaniere vi faras
bonan impreson je la neesperantistoj, élu vi pruvos la tatigecon
de nia lingvo.

Ke la nuna kongreso estu plej agrabla por ni ĉiuj kaj plej
fruktodona por nia movadd !  Jen mia tutkora sincera deziro !

Raporto de la Sekretario pri 13 Esperantista movado en
Belgujo, dum la jarperiodo 1912/1913.

Alles/bila/cd Gesamideairoj.

Kïal la antanj, jaroj, kaj por plentuni la devon altruditan de
la regularo, mi havas la honoron raporti al vi pri la nuna stato de
nia kara lingvo ĉe nia lando.

Dum la pasinta jarperiodo, nenia tre grava fakto okazis, sed
tamen, la disvastigado de Esporanto daririgis eiidoke  fayot a-
maniere.

Le propaganda sekcio, dank'al la klopodoj de S ro Witteryck,
faris bonan laboradon : jam tri novaj grupoj estis starigitaj kaj
du petis aliĝon al la Ligo ; en multaj 'diversaj lokoj, la semo
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kreskadas, la nunaj arbetoj baldati farikos arboj kiuj produktos
maturajn fruktojn.

Pri la ormizado de la kursoj, la rezultato estas bona ; ĉe la
novfonditaj grupoj la lernantoj estas tre multnombraj.

Ni devas danki la diversajn aŭtoritatojn pro la helpo, morala
kaj financa, kiujn ili datirigas por esperanto. La presaro ankaŭ,
krom are maloftaj esceptoj, montras sin fayota al niaj ideoj.

Se kelkaj samideanoj forlasas la movadon, pri tio, nia afero
ne haltas kreskadi. ĉ.Tsiaj radikaroj estas tiel multnombraj, tiel
plenvivaj ke eĉ, se kelkaj el ili estos distranĉitaj, nenio en ĝia
vivo :,anits.

Du novaj esperantistaj gazetoj naskiĝis en nia lando. La
Gentaj samideanoj fondis lokan ĵurnalon celante propagandi esper-
anton ĉe ilia urbo kaj altiri la atenton de la vizitantoj de la tiea
tutmonda ekspozicio. En Charleroi, la celo de la nova organo
estas nur propagandi nian lingvon tra la komerco kaj industrio de
la tuta mondo, uzante praktike kin por la interrilatoj.

Ni varme aplaŭdas je tiuj iniciativoj kaj deziras al ambaŭ
novaj jurnaloj, longan kaj prosperan vivon:

Kvankam estis decidita ke niaj Lieĝaj amikoj akceptos nin
êi tiun jaron, diversaj kialoj malpermesis ilin efektivigi tiun projek-
ton. Estas do la Spadanoj kiu; prenis sur sin tiun gravan taskon
kaj ni ne dubas ke ili plenumos g. in je la plena kontentigo de ĉiuj.

Dum la aŭgusta monato okazos en Gent esperantista
semajno, khi promesas altiri en tiu urbo multnombrajn ekster-
landajn samideanojn kin] kuniĝos tie, por viziti la ekspozicion
kaj partopreni la natian internacian kongreson de Bern. La
kondiĉoj laü kiuj okazas titi kunveno, promesas esti utilaj al nia
afero.

Diversloke paroladoj okazis kaj ĉie, la rezultato estis bona.
En la nuna stato de la demando, la propagando ne povas esti
rapida. La êefo estas ke ki estu efika, ceteron la tempo kaj nia
idaro faros. Al ni la honoron enkonduki la fundamentojn de tin
grava demando,a1 ĝi la plezuron rikolti la frukton de nia laborado.

Dum la pasinta jaro, la komitato de la Ligo okupas sin, inter
aliaj aferoj, revizii kaj plibonigi la regularon de tin organismo,
kaj hodiaŭ vi devos decidi pri la akcepto de proponoj de nova
regularo plibonigita.

Se do, gravaj faktoj ne okazis on nia lando, tamen ĉiuflanke
la enkonduko de esperanto fariĝis pli efika kaj pli certa. Vane, la
malamikoj de nia lingvo elspezos iliajn !brtojn por detrui, neniigi,
la genian laboradon de nia kara Majstro, sed tiu kreitaĵo estas
nun tiel potence enkondukita, tiel diversfake uzata, tiel atata
kaj estimata de miloj kaj miloj da adeptoj el ĉiuj lokoj de

mondo, ke p-, ia vivo estas eertigata ; ĉiuj klopodoj kontraŬ ĝi
sukcesos nur plifortigi tiun belan elpensaĵon, kaj doni al pacaj
batalantoj noyau forton por daŭrigi, senéese, la militon kaj certigi



— 178 —

la finan venkon. Sen interpaco nek ripozo, ni laboradu, ni prOpa-
gandu, ĉiam kaj êie, kaj la rezultato ne estas duba.

La kenerala Sekretario.
L. CHAMPY.

rfeK

Raporto pri la Stato de la Liga Kaso.

Karaj Gesamideanoj,

Jen kelkaj sciigoj pri nia nuna financo situacio
Enkaso : 4(6,35 fr. Lastan jaron : 438,21 fr.
Ni do ne'Sajnas esti tiom riĉaj kiom ante' unu jam. Tamen

en la realeco, nia situacio mul te pli.lenigis kaj la Ci kunaj komparaj
detaloj tion montras tre klare

Tiun èi jaron ni jam pagis ĉiujn elspezojn faritajn, dum,
aliflanke, ni ne ankoraii enkasigis la  grupajn kotizajojn (I). La
kialo de tio estas ke ni atendis ke la nova tarifo, estu akceptata.

Ni do povas antatividi post kelkaj tagoj enspezon da pli ol
120 fr. Tiamaniere nia havo atingos proksimume 550 fr. Tio
estas nedubebla kaj kon tentiga progreso.

Mi esperas ke, en tiuj kondiĉoj, mia raporto ricevos vian
aprobon kaj ke vi ĉiuj helpos min proksiman jaron kiel la nunan
por pligrandigi nian ĉies bienon.

Brusela la ioan de Majo 1913.
F. MATHIEux,

Kasisto.

x"e5C..

BELGA LIGO ESPERANTISTA.
Etato de la Kaso dum la Jarperiodo 1912-1913

ENSPEZ.1J 	 1012-1913 	 ELSPEZOJ 	 1912-1913

1. Lasta Saldo 	 438.31
	 1. KO ro, pondajoj 	 38. 70

2. KOtilaj0j:
	 2. Sendado de la Bulteno

a) Grupoj 	 10.00 3. Presajoj 	 57.—
3. b) lzolitaj membroj 	 13.00 4. Abonoj al B. E. por Honoraj
4. c) Protek-tanta membro 	 25.00 	 membroj 	 37.50
5. Soldo por Esperanto 	 59.49

	 5. Diversajoj 	 19.50
6. Ekzameno 	 6. Ekzameno (Jugantaro)
7. Donacoj 	 23.25 	 7. Kredita Saldo 	 416.35

569-05	 569.05

Y-te,,X_

(I) Du grupoj sendis propravde la sian.
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Projekto de protokolo pri la Ĝenerala
Kunveno de la Belga Ligo Esperantista.

Okazinta en Spa, la Iran de majo 1913.

La kunsido estas malfermata je la r fa 1/4, en la salono
de la Kursalo S-ro Witteryck prezidas ; ĉirkati la tablo pre-
nas ankati lokon S-roj pastro Richardson kaj Delvaux, vic-
prezidantoj, Champy, generala Sekretario. S-ro Math eux,
Kasisto, senkulpigis,  -

La prezidanto petas S-mon Borckmans, prezidantinon„ S-ron
Desonay, Sekretarion kaj S-ron Borkmans, la tri agemuloj de
la loko komitato, preni lokon èirkati la tablo.

Li faras tre aplatiditan malferman paroladon kaj donas la
parolvicon al la sekretario por la legado de la protokolo de
la lasta kenerala kunveno kaj de la laporto pri la agado de
la Ligo, dum la lasta jarperiodo. S-ro Delvaux legas la rapor-
ton kaj la bilancon de la kasisto. Ci ĉiuj raportoj estas apro-
bataj unuvoĉe ; ili estos presataj en la oficiala organo.

La prezidanto legas leteron de 1)-ro Zamenhof dezirantan
plenan sukceson al la Kongreso ; li sciigas ankati ke li ricevis
leteron de generalo Sebert kaj telegramon de S-ino D-ino
Biske, senkulpigantajn ne ĉeesti la kongreson. Pro la sama celo
li ricevis ankaŭ leterojn de S-oj Van Peteghem kaj Van de
Velden, el Mehleno, kaj Dervaux el Capryke.

La kunvenantaro decidas sendi telegramon al la rego
Albert, al D-ro Zamenhof kaj al S-ro Finet, prezidanto de la
juĝantaro, kies de longatempo malsano malpermesas lin parto-
preni niajn laboradojn.

La Kvina temo de la tagordo sin rilatas al la aprobo de
la anĝoj al la regularo, proponitaj de la komitato.

Antat ol pritrakti tiun temon, la prezidanto sciigas ke
jus ricevis leteron de S-ro Jacobs; pi ezidanto de la grupo Suda
Lumo, el Antverpeno, khi petas ko gi estu legata antatí la
diskutado.

Tiu letero enhavas proteston kontraŭ ĉiuj ajn decidoj
kiujn la ĝenerala kunveno povus preni, ĉar lan S-ro Jacobs,
ĉiuj liganoj, eĉ la neĉeestantoj, devus partopreni la voédonadon,
lat propono de li farita dum la lasta komitata kunveno, sed
ne akceptita.

Post la legado du tiu letero, S-ro D•ro Van der Biest,
proponas la jenan tagordon unuanime akceptata

« La Kvina Belga Esperantista Kongreso decidas ke ĝi
Y, havas la rajton regule voĉdoni, kaj aprobi la projekton de
» regularo verkitan de la komitato de la Ligo, kaj konfidas
» al tin komitato la zorgon decidi, ĉu estonte, la liganoj povos
» transdoni sian voĉrajton :al aliaj personoj. »
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La projekto de nova teksto de la regularo, kiu estis dis-
donita al la kongresanoj, estas legata artikolo post artikolo,
kaj same, submetita al la voĉdonado.

Alvenante je la fino de la art. 6a, S ro Haine el Bruselo,
petas kc oni pristudu ĉu la minimum° da 5 Fk por la kotizajo
ne povos esti malaltigata gis 2,50 Fk. Tiu propono estos
esplorata dum komitata kunveno.

Pri la unua paragrafo de la art. 12a, la prezidanto proponas
ŝani la lastajn vortojn « difinita de la generala kunveno » per
« de la ligeslraro » ĉar la lastan jaron oni ne povis
efektivigi la decidon de la e,enerala kunveno. Tiu ŝanko estas
untivoĉe akceptata, séd estas decidata ke la ligestraro petos
la ideojn de la eenerala kunveno kaj de la komitato,

'Car èiuj artikoloj de la nova teksto estas esplorataj kaj
aprobataj, la prezidanto submetas al la voêdono la plenan novan
tekston, kiu estas unuvoĉe akceptata.

La prezidanto sciigas ke, kvankam li dissendis cirkuleron
petante ke oni konatigu al li la nomojn de la even tualaj novaj
kandidatoj por la elekto de la ses delegitoj de la eenerala
kunveno, li nenion ricevis, Li devas do konsideri ke nur la
ses malnovaj delegitoj estas kandidatoj. Tamen, ĉar oni povas
opinii ke la nova regularo, jtls voĉdonita ne jam funkcias,
demandas. cü nenia alia kandidatureco estas prezentata.
Nenia propono estante farita, la voédono estas malfermata.

La kunvenantaro elektas kiel elesplorantojn S-rojn Delvaux,
vicprezidanto, D-ron Van der Biest, el Antverpeno, Van de
Velde el Boom kaj Dusurjet el Charleroi.

La prezidanto proklamas la rezultatun de la voêdonado per
kiu la ses malnovaj delep.-,itoi estas reelektataj.

La prezidanto remembras ke la komitato elektis F- mon
Posenaer kiel delegiton ĉe la Berna . Kongreso kaj la kun-
venantaro eiektas Pastron Richardson kiel delegiton de la Ligo
êe la kongreso de U. E. A..

Post interŝaneoj de ideoj pri la elekto de la urbo de la
proksima belga kongreso, la prezidanto fermas la kunsidon je
la 13a 12. La kenerala Sekretario.

I.. CHAMPY

Telegramoj.
A sa Majesté Albert

Roi des Belges
Bru.velles

Sire,
Les espérantistes belges et étrangers, réunis à Spa à l'occa-

sion de leur Congrès annuel, présentent à Votre Majesté l'hom-
mage leur plus profond respect et viennent d'acclamer un toast à
la prospérité de votre règne. A. J. WITTERIJCK

Président, habitant Steenbrugge.
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Doktoro Ludoviko Zamenhof
Dzika, 9,

Warszawa
La Spadaj kongresanoj prezentas sian respektplenan saluton,

trin kante je via feliĉo kaj de Esperanto' 	 Witteryek

Fluet,
Constituliestraat, 121.

Antwerpen
La kvina Belga kongreso sincere bedatiras vian malsanon

kaj tutkore deziras al vi baldatian r esanikon	 WITTERUCK

Jen kopio de la respondo de la Rekb.
1Ifr A. J. Witteryck Président du Congrès

annuel des Espérantistes belges et étrangers
Steen brugge

Le roi, très sensible au toast chaleureusement acclamé, qui
lui a été porté au congrès annuelle des espérantistes belges et
étrangers m'a chargé de vous en remercier cordialement en son
nom ainsi que tous les participants.

Le chef du cabinet du Roi

Impresoj pri vojago al Rejno.

Kiu kurakis diri ke tera paradizo ne plu ekzistas ? La aüten-
tika loko estas certe Godesberg « am Rhein ». Kaj tute male la
diron ke arkangelo terura, plenumante la Dian volon forpolas
ajn, sur la -3ojlo de tiu ideala ci°, t. e. la stacidomo, vin aten-
das, afabla samideano, la U. E. A. delegito, kin min kondukis
en bonega loeantejo, zorge elektita de alia samideanino. La
naturo kaj la Godesbergaj log-antoj konkuris kune por agrabligi
la restadon en tiu loko.

La larea, belega riverego kiu fluas inter montemaj bordoj,
kies legendaj rakontoj muvas la poeziajn sentojn de la germanoj,
allogas la somervizitantojn promeni en elektramotorŝipegoj.
Tiuj kiuj ŝatas muzikon, ĉeestas koncertojn ĉu en « Kurpark »
ĉu sur la Burgruinoj de kie oni kuas intensan vidon sur la sep-
montoj (Siebengebirge) kies la plej alta estas kvazati giganta
piedestalo de la Dragenburg (Drakokastelo).

Zorgita parko en kiu estas disjetitaj ĉarmaj vilaoj ornami-
taj de ĉiaj koloraj floroj. Tiuj kiuj ŝatas sovaean naturon
promenas en ombroplenajn arbarojn. Tenisa ludo por .Y.,ejunuloj,
riverbanejoj por la banadamantoj, pura aero por ĉiuj, fortikigan-
takvo por malsanetuloj, unuvorte, kion pli oni povas deziri.

Mi devas aldoni ke la enlokantoj estas ege afablaj, serve-
maj... sed... sed... la lingvo ! Jen la nigra punkto. Sen la va-
lora, taüga helpo de niaj Godeaj samideanoj mi certe ne estus
povinta restadi dum ses semajnoj, ĉar la riêegan germanan lingvon
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mi ne konas, kaj en neniaj publikaj servoj oni parolas Esperan-
ton, s- d en magazenoj, kie kompreneble mi tuj eniris ixtr aĉeti
ion. Oni ne povas sufiĉe gratuli la Godean grupon Lies la sin
donema, simpatia prezidanto enkondukis tie Esperanton antaû
5 jaroj. Mi ĵus alvenis en Godesberg la tagon de la datroveno
de tiu starigo, kiun oni festas vespere en la Burg-ruinoj restoracio.
Tie mi konatiĝis kun la plejmulto de tiuj grupanoj kiujn mi revi-
dis poste en la ĉarma kunvenejo êe Tobb, Koblenz Strato
kie oni trinkas tiel bonan ĉokolaton, kaj mankas superbonegajn
kukojn.

Tre apude la stacidomo, Bahnhof Strasse 30, estas la Esp.
Oficejo kie oni povas sin provizi je ĉiaj skribilaroj, pokkartoj.
Godea memoraĵoj K. T. P.

Gesamideanoj, amikoj miaj, iru Godesberg'on ; pri tio, ja vi
nenion riproĉos al mi. Baldati, dank, al la klopodoj de Godea
grupo kaj precipe de la sindonema laboranta delegito de U. E. A.
estos tie Esperanta loĝ-,a.ntejo kaj hotelo, kaj vizitonte Godesberg
kaj loĝonte en tiaj domoj vi propagandos Esperanton je la plej
granda profito de via propra plezuro kaj kiam vi iros,salutu, je mia
nomo, niajn tiel afablajn geamikojn.

Kiu kuraĝos ankoratt diri ke tera paradizo ne plu ekzistas
kiam ĉiuj tie parolos Esperanton.

Mi devas aldoni ke Godesberg estas ankan tatiga restado
por gejunuloj kiuj deziras lerni (att sin perfektigi) en la germanan
lingvon. Ili trovos bonegan lokantejon ĉe gesamideanoj, kies
kelkaj estas metiaj lingvaj profesoroj.

Por ĉiuj informoj sin turni al la delegito, S-o Theodor ()ster,
Burgstrasse 46. Bad Godesberg, Germanujo.

Konsulino M. C. MOREAU
Bruselo.

..3•E•

ESPERANTO KAJ LA ĴURNALOJ
La gazetaro nun estas gran la forto en la mondo. Trovante siajn acleptojn

en la popolaro, la gazetaro estas vivdemando. Tio èi estas ver( ankan por

Esperanto : la simpatio ad antipatio de l gazetaro vivigos aŭ mortigos nian
movadon.

La venko de rjurnaloj estus triumfo por nia afero. Bedatirinde, la
ĵurnaloj, aŭ pli guste la jurnalistoj plej parte ne estas amikoj de nia kara

Sed ni ne venkos la gazetaron per belaj artikoloj pri utileco de Esperanto
par la homa kulturo. sed nur per nerefutebla argumente de la fakto, ke
Esperanto povas servi ankati la jurnalojn per kis min nekonata maniero.

Efektive, jam nun ni pavas uzi 1?.speranton, kiel potencan ilon por la
jurn2.1oj, kaj ni devas akcepti in . kiel internacian koniprenilon de  la tutmonda
gazetaro. Nenio povasesti pli facila !

Multaj eksperimentoj de jurnal-korespond-oficejo gin pruvis. La afero
bezonas nur la organizadon.

La plej éefa tasko de tiu èi olicejo ne estas nur raporti pri Esperarto kaj
kia movado. Tute ne ! La oficejo devas esti internacia rap .rt informel() pri èiuj
afeto0Cantaj la internacian vivon en kulturo, politiko,scienco, komerco ktp.:
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La k-orespond-oficejo bezonas nu r kunlaborantojn, t. e. korespondantojn en
diversaj landoj de l'tero, kaj certe multaj gesamideanoj bonvolos helpi nin en
tiu ci afero.

iNitiltegan kaj gravegan materialon por la gazetato ni povas trovi en nia
Esperanto mondo. Eble pli malfrue ankad en aliaj landoj fondikos
oticejoj, kiuj tiam povas inter§angi la materialon.

La fakto, ke plirièigado de la jurnaloj okazos dank' al Esperanto, akiros por
ni la simpatiojn de niaj samtempuloj.

Tiamaniere ni servos ne nur al la gazetato, ne nur al Esperanto, sud ankaŭ
kaj precipe al la progreso, reciproka kom prenc kaj paco inter la popoloj
dividitaj.

Ni do esperas, ke ni trovos eiion inter sinioroj redaktoroj de éiuj niai
esperantaj jurnaloj kaj ge,nerale inter êiuj niaj gesamideanoj, kaj ni Kredas.
la unuaj konsentos inteiganke sendadi al ni po du ekzemplerojn de siaj organoj,
kaj la duaj helpos nian entreprenon per alsendo de diversaj interesaj sciigoj ne
nur pri Esperanta movado, sed ankatt generale pri diversaj fakoj de l'moderna
internacia vivo ; scienca, komerca, arta ktp.

Jen kial ni turnas nia al vi kun tiu êi cirkulero !
Atendante vian baldatian favoran respondon, ni prezentas al vi man tut-

koran internacian saluton.
Altestime

Korespond-Oficejo a Esperanto ».
München, (Germanujo) Hoistatt 6,

"7a 	 I/Fti-K.-ILTI._.EI=t4C)

Nur mallonga tempo disigas nin de la Internacia Esperantista Semajno-
Kongreso, al kies organizado ni multajn monatojn nin dediéas. Multe estas
jam efektivigita, sed moite estas ankoratl farota.

La nombro de la aligintoj gojege kreskas êiutage, sed éiuj, kiuj eintencas»
partopreni en la kongreso, ne ankoraü enskribigis sin. Al ili ni ripetas
alvokon, ke ili ne plu prokrastu aligi, por ne senutile kompliki, nian laboron,
alvenante lasthore.

La estraro de la Internacia Ekspozicio sendis S-ron Arthur Vermandel
kiel sian delegiton, ée la Vla Brita Esperantisto Kongreso en Eastbourne, kie
li faris kvar paroladojn pri la Esperantista Semajno kaj li varbis grandan
nombron da novaj gekongresanoj.

Literatura kaj desegnaîa konkurso. Jen estas nova serio de favor-
antoj de la konkursoj.
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S-ro Arthur Verrnandel Sekcio (d)
r^ Plie al la jam anoncita parmi° por propagandasigelmarko : 2a kaj ja

premio.
20 Plie al la jam anoncita premio por kongresmarko : za kaj 3a premio.
La komitato plie disponas 30 diversajn premiojn.
S-ro A. J. ‘Vitteryek, Brugge donacis 20 premiojn konsistantojn el

libroj, adjugeblaj al la diversaj seksioj de la konkurso.
Novaj favoroj por la Icoagresanoj : La estraro de la e Malnova

Flandro » speciala antikva kvartalo de la Ekspozicio, decidis ke la kongresanoj
havos dum la tuta daero de la kongreso so 0/„ da rabato sur la enirprezo.
Ankati la t‘Ghent Syndicate », posedanto de l'amuzajoj de la Ek-spozicio akordos
al la kongresanoj rabaton da 25 "10, en ĉiuj atntizajoj de la Ekspozicio.

Festoj : La organiv-a komitato decidis ke êiuj oficialaj festoj estos senpagaj
por la alikontoj, tarnen la kongre.sanoj, kiuj deziras havi rezervitan sidlokon en
la teatro, devos pagi la rajton de unu franko (Sm. o 400) por ĉiuj festoj aparte.
Oni povas jam nun mendi rczervatajn sidlokojn, kunsendante la monon.
La teatraj biletoj estos donataj al la kongresanoj en la akceptejo, kune kun
la delititiva kongreskarto kaj aliaj dokumentoj.

Logado : La komitato de la I. E. S. K. interparolis kun la estroj de
grandaj hoteloj kaj tiuj sinjoroj promesis fari êion cblan por faciligi la restadon
de la kongresanoj en Gent kaj tra.nsdonos baldal  informojn pri siaj prezoj.

Kunvenoj : En la 6a cirkulero ni sciigis pri la organizado de fakaj kunsidoj.
La delinitiva informo estas jena

En la eneralaj kunvenaj, oni nur povas priparoli la sekvantan temon
kiuj estas la plej bonaj rimedoj pur propagandi la Esperantan Lingvon »

kelkaj paroladistoj jam sin enskribis ; la organiza komitato petas êiujn esperant-
istojn kiuj deziras priparoli tiun temon, ke ili sin enskribu eble plej baldaŭ Ce la
prezidanto de la komitato.

U. E. A. : La belgaj membroj de tiu progrescma asocio kunvenos en
kenerala kunveno. —

La komitata kunveno de la Bclga Ligo okazos dum la komgreso en Gent.
La propaganda sekcio de la Belga Ligo organizos propagandan kunvenon.
La esperantistaj grupoj ati organismoj kiuj intencas organizi specialajn kun-

venojn estas petataj sin enskribi eble plej baldae ee la prezidanto de la organiza
komitato, Gentschestraat, 34, St Amandsberg (Gent).

Atendante la plezuron intersangi afablan manpremon de frateco kun siaj
ĉiulandaj samideanoj kaj esprimi al ili afablan bonvenan saluton, la organiza
komitato sendas al sia tuttnonda sarnideanaro la certigon de sia plena kaj tut-
kora situ patio.

WX10C	

EL LA VERKARO DE H. CONSCIENCE.

Fulmotondro super la erikejo.
de H. CONSCIENCE

Iafoje ke, en plena soleco, mi vagis sur la erikejo, kaj en mia
j'item° la impresojn de la kvieta naturo kolçktis, okazis fulmo-
tondro je la okcidenta horizonto.

Estas io mirinda, ofte io timinda, dum la varmega somero esti
sur °ben*, kiam êe la senlima èielo la fuhuŝarĝitaj vaporoj mal-
rapide en uragannuboj kuniĝis. Oni dirus ke morta timo la naturon
subite premegas ; la suno paliĝas kaj brilas kun malforta lumo ;
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la aero sufokigas kaj mallarĝigas la bruston de la homojn ; la
bestoj forkuras kaj kaŝas sin timplene ; la abeloj flugas kiel sagoj
tra la spaco por alveni èe siaj korboj ; la foliaro de la arboj
ripozas, la vento detenas sian elspirajon ; la malgrandaj herboj
formas siajn florkalikojn kaj foliojn ; en ia plej timinda silento
ĉio atendas.... Nepriskribebla sento de timo kaj de respekto
pretnegas la koron de la poeto ; kaj en la mezo de la kenerala
teruro, ĝojas li en sia animolial ke estas permesata al li,rigardadi
la teruran naturmirindaĵon en kia plena majesteco 1

Sed baldati la nuboj spiregante ekŝvebas inter si ; tio kio en
kvieteco tie pendis dum tutaj horoj, alkuras nun per sovaĝa
kurado ; la uragano muts kaj blekegas, kvazatt ki, de la mano de
Dio per potencaj frapoj estis forpeladata, eltiras el la abiarbaroj
misteran kriegon de la doloro, levigas nubojn el sablo kaj el folioj
kiel turnigojn en la altecon, rompigas kaj elradikigas la izolajn
arbojn. Tiam nur venas la tondro per sia potenca voĉo regi ĉiujn
bruojn. — La fulmobrilo ĵetas siajn flamantajn sagpikilojn tra la
spaco : la erikejo ŝajnas bruli,ardaj serpentoj elfosas sian ventron.

A kvaj torentoj falas sur la teron ; kaj post la mue de la
uragano sekvas la unutona malgaja klaketado de la falanta pluvo.

Tiun tagon mia animo estis inklinita por ,poetaj sensacioj
kun speciala volupto mi rigardadis la gravan scenon de la febra
naturlaboro, gis kiam la unuaj fulmobriloj komprenigis min,
ke mi devis fari tion kion ĉin vivant° jam faris : rifugejon
serêi kaj kun humileco kaŝi mn antaü la Diaj mirindajoj.

Proksime de la loko kie mi estis, staris farmdomo, vere sola
sur la erikejo, sed, kiel oazo en la dezerto, ĉirkaiiita per verdaj
kampoj kaj freŝaj arboj.

Apenai la pluvo ekfalis el la ĉielo kiel dua superakvigo,
kiam mi eniris en la farmdomon kaj demandis permeson rifugi
min sub ĝian tegmenton. "lie mi trovis éiun en la plej granda
silento preî,rante âirkaui benita vakskandelo. Sole la farmisto lasis
sin distri pro mia alveno, kaj montris al mi, kun aminda rideto,
seĝon, post kio li ree klinis la kapon kaj kunigis la manojn.

Mi ne scias, sed kvankam la fulmotondro, kiel utila natur-
fenomeno, al mi la misteran titnegon ne inspiris, kin tremigis
tiujn personojn, ki estis tiel bela, tiel impresiga kaj tiel ĉiela, la
silenta preĝo de la familio, ke nerezistebia sentado min devigis
partoprenir en la komuneco de èi tiuj homoj km-. la Dio, kies voĉo
tiel alta, fiel timinda tra la spaco resonis. Kun neŝirmita kapo mi
kunigis same la manojn, kaj mi preĝis: Ĝi faris tiel bone al mia
animo, tie retrovi la infanan salton de mia koro, kvazaü la
elspiraĵo de la malsorĉanta mondo min neniam estus trafinta !

(El La Rekruto) H. Conscience.
Tradukis K. A. CASSIERS.
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Belglando dum 1848
de H. CONSCIENCE

Sanga nombro aperas sur la horplato de la tempo : 1848
estas tie !

El la Sudo, ol la Oriento, el la Nordo alvenas malhelaj
nubmontaroj ; la suno de la civilizado malheligas ; la popoloj,
pro timo mutigitaj,rigardadas kim mallargiginta brusto la proksi-
migantan uraganon.,.

La malhela impresigajo subite malfermas sian gravedan
ventron... Nemezurebla tondro tien kaj reen rulas siajn terurajn
sonegojn, super la tremanta Enropo.

Kia nekomprenebla furiozo ekkaptis la erarantan homaron?
La traboranta plumbo, la premeganta fero êien kriegante flugas
en la fulmtondromallumo, kaj frakasas milojn da vivoj ; sur la
sanktan segon de Petro mem akrigas sin la ponardo ; la sango
torente fluas ; fajrokolonoj levigas ; tronoj renverse falas ; regoj
forkuras... Kaj el la funebra kaoso de la liberrompitaj pasioj
altigas jugo en la altecon : nekalkuleblaj amasoj krias ĉiele

« La regoj de la tero malaperos en maron de sango ! »
Sed meze de la uragano, meze de la mizeregkriegoj de

la tuta mondo, mi vidas Belglandan tronon, fortika kiel roko,
sur la popolamo konstruita.

Rego, kun kvieta lumo de la sageco sur la nobela frunto ;
regino, sanktulino, kiu siajn tri regajn infanojn kun timo èe sia
patrinbrusto premas ; êar k, la bonema, la karitema, ŝi scias ke la
fulmbrilo de la popolfuriozo el la profundeco altigas kaj prefere
trafas la kapojn, kiuj per krono estas ĉirkanitaj...

La horo estas solena ; la sovaga amaso de la sudo minacas
neniigi niajn landlimojn ; gi volas ĉi tie plenumi la sangan sent-
encon kontrati la saga rego de la Okcidento...

Grandioza spektaklo ! La griza reg.° prenas sian kronon, li
prenas ankati la kronon de la bona reg,ino ; ĉi tiujn signojn de la
forteco kaj de la potenco li metas kun dolĉa rideto antan siajn
piedojn. kaj parolas al la atiskultanta popolo

» Belgoj, miaj karitemaj infanoj, vi devas esti dankataj pro
via alligiteco 1 La tempo povas esti venanta, ke mia éeesto vin
endangerigus de batalo de la ekstero, de sangaj disputoj de la
interne,. Nu, mi volas pruvi al vi, kiom mi amas vin. Mi forprenas
de la fama ido de la Orleans'oj la kronon tiel glore portitan ; mi
senheredi gas miajn karajn infanojn... por Belglandon, mian
karegan Belglandon, konservi kontrati eksciteco kaj malfeliĉo:
la solan rekompencon kiun mi petas pro tiu ĉi ofero, estas ke Dio
al ni permesu, vidi vin feliĉaj... »

Ho, amikoj, vi tion scias ankoran, kian respondon la danke-
ma Belglando faris al la parolado de la rego.

La tuta lando kunkuris al Bruselo antatí la rega palaco, kiam
Leopoldo, pro ripetaj amokrioj invitita, en la mezon de la popolo
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kaj de la civitgvardistoj alvenis ; altigis tiel granda aklamo, tiel
tondra triumfkrio el la mezo de la nekalkuleblaj amasoj, ke la
giganta eho tremigis la teron de la ĉefurbo. La popolo kvazati
freneza pro amo kaj pro respekto, rompis la regan sekvantaron...
gi volis havis sian regon, tute sola, sen gvardo, sen defendo...
Kaj nenian alian esprimon tro-vante por sia entuziasmo, gi alt
levigis preskan la kaleŝegon de Leopoldo, kaj triumfe kondukis
kin gis la palaco de la dukoj de Brabant°.

Tie, sur la balkono, staras regino, patrino kun siaj tri nobelaj
infanoj.

Si verŝas larmojn de konfuzo ; la popolo vidas ĝin ; pli longa
triumfkrio, pli forta dankaklamo eksaltas el ĉiuj brustoj al ŝi, la
bon farema regino

Super tuta Eüropo perrias bruiganta tondro de malamo kaj
vengemo, de gemado kaj mizeregkriado.... super Bolglando
sonas sola potenca kriego... kriego de la amo.

Estas tiel bele, tiel grandioze, ko de tio la sola memoro la
nervojn agitas kaj la koron febre batigas.

El la verko «Redevoeringen»
Tradukis K. A. CASSIERS.

M•=-

LA PERFIDULO
de H. CONSCIENCE.

Kiel vera Brugano Breydel ne amis la Gentanojn. La du
ĉefaj urboj de Flandrujo estis de sia naskigo ĉiam en malkon-
sento ; ne pro tio ke unu havis pli kuragajn virojn ol la alia, sed
tial ke ili, ambaŭ estante ĵaluzaj, ponadis rabi kaj tiri al si la
komercon de la alia. Hodian ankorati ekzistas tin malamo inter la
enlogantoj de Gento kaj Brugo ; tiel malfacile estas, de la ko-
muna popolo forrabi gian heredan karakteron, ke titi sento de
jaluzo, malgrati ĉiuj revolueioj, datiradis kis la nunaj tagoj.

Tiamaniere Breydel datnigis diskuti kun siaj kamaradoj
multe da insultegaj paroloj estis elparolitaj kontrall la Gentanoj,
gis kiam, finiginte ĉi tiun diskuton, ili denove komencis  la inter-
paroladon pri alia temo. Subite fremda bruo vekis ilian atenton,
ili atidis je kelkaj paŝoj malantati la tendo disputon, kvazati du
viroj batalis. êiuj starigis, por vidi kio okazis ; sed antan ol ili
povis forlasi la tendon, Macekliero gardostaris, venis kun
alia persono, kiun li perforte antatientiris, ĉe lin.

« Mastro ». diris li, duin li la fremdulon puŝis en la tendon,
« mi trovis tiun ĉi paroliston (2) malantati la tendaro ; li atiskultis
êe ĉiuj tendoj, kaj ŝteliris kiel vulpo per mallatitaj paŝoj tra la

(r) Macekliero : tiel oni nomis la buiston en I3rugo.
(2) F'arolisto a menestrelo 	 Poeto ait versisto malnova.
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mallumo. Longtempe mi sekvis kaj spionis lin. Certe li kaas ian
perfidon, éar vidu kiel la fripon° tremas ».

La viro, kiun li enkondukis en la tendon, estis vestita per
bluo jako antikva, — kuro kun plumo sur la kapo. Longa barbo
kovris la duonon de lia vizako, en la maldekstra mano li tenis
malgrandan kordinstrumenton, kiu bone similis harpon,kaj :Saine
volis ludi arion sur ki por la amikaro. Li tremegis pro tinit), kaj
lia mieno estis pala, kvazati la vivo forlasus lin. .Estis videble, ke
li volis eviti la rigardon de Jan 13reydel ; éar li deturnis la kapon
al la alia flanko, por ke la ĉefo (t) ne vidu liajn trajtojn.

« Kion vi faras en la armeo ? » ekkriis Breydel. » Kial vi
kultas ée la tendoj ? Respondu rapide I »

La kantisto respondis en lingvo, khi similetis la germanan,
kaj igis supozi ke li ie en alia parto de la lando lokadis.

« Mastro, mi venas de Luksemburgo, kaj alportis komision
al sinjoro de Lonchyn en Kortrejko. Oni diris al mi, ke unu el
miaj fratoj estas en la armeo, kaj mi venis por serĉi lin. Mi
ektimis, ĉar la gardostaranto rigardis min kiel spionon, sed mi
esperas, ke vi ne malbonon al mi faros.

Breydel, khi sentis kompaton por la poeto, resendis la
gardostaranton, kaj montrante sekon al la fremdulo, li diris

« Vi devas esti laca pro tia vojako longa. Jen, mia bela
parolisto, sidiku. Trinku, tiu pokalo estas la via. Vi kantos al ni
kelke da kantoj, kaj ni verAos pfor vi. Kuraku, vi estas inter bonaj
personoj. »

« Pardonu min, mastro, » respondis la kantisto, «mi ne povas
tie ĉi resti, ĉar sinjoro de, Lonchyn atendas min. Mi pensas ke vi
ne kontraŭstaros la deziron de tiu nobla kavaliro retenante min
pli longe. »

« Li devas kanti I » ekkriis la buéistoj. » Li ne foriru,antati ol
li kantis kanton ! »

« Rapidu, » ordonis Breydel, « kiam vi ne volas doni al ni la
plezuron el:1i kelkajn kantojn, tiam mi vin retenas ĉi tie kis mor-
gati. Se vi estus komencinta kun bona volo, vi jam estus fininta.
Kantu, mi vin ordonas I »

La surokeco de la poeto plimultikis je tin trudanta ordono
pene li povis teni la harpon en la mano, ĉar li tiele tremis, ke la
kordoj de la muzikilo, tuante liajn vestajojn, donis brueton kaj
sendis kelke da dubeblaj sonoj en ;a orelon de la buĉistoj. Ci tio
pligrandigis ilian emon ankorati plimulte.

« 'Cu vi volas ludi ail kanti ! » ekkriis Breydel, air kiam vi
ne rapidas, tiam io malagrabla okazos al vi. 4

La kantisto, ege timigita, almetis siajn tremantajn fingrojn
sur la harpon, kaj aŭdigis uur falsajn kaj konfuzajn sonojn el la
muzikilo. La buĉistoj rimarkis sendube, ke li ne povis ludi sur f.);i.

« Li estas spiono ! e ekkriis Breydel. « Senvestigu lin kaj
esploru, ĉu li ne havas perfidajon sur si. »

(i).,C,cfo at korporaciestro.
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Post momento la supraj vestajoj estis fortiritaj de lia korpo
kaj kvankam li petcgis pardonon, li estis pukata de la unu
flanko al la alia dum tiu furioza esplorado.

« Jen, jen mi havas kin 1 » ekkriis buĉisto, kiu enigis sian
manon inter la brustvesto, sur la bruston de la nekonatulo. « Jen
estas la perfidajo ! »

Eliginte sian manon el la brustvesto, li montris folion de
pergameno, khi estis faldita tri-aŭ kvaroble, kaj sur kiu pendis
sigelo, kiu pro la rompiko estis êirkaŭligita per lino La poeto
estis muta, kvazati li vidis la morton antaŭ si ; Ii grumblis
kelkajn vortojn nekompreneblajn, kiuj ne estis ailditaj de la
buĉistoj, dum li timege rigardis la êefon.

Jan Breydel prenis la pergamenon, kaj kin malfaldinte,
restis langan tempon rigardante kin, neniom komprenante. En
tiuj tempoj estis krom la religiuloj malmulte da personoj kiuj
povis legi ; eĉ la nobeloj plejparte vivaclis en la plej granda
nescio.

« Kio estas tio, fripono ke vi estas ? » ekkriis Breydel.
« Ĝi estas letero de sinjoro de Lonchyn... » balbutis la falsa

poeto kun rompikantaj vortoj.
« Atendu I » rediris la efo, » mi Ain tuj vidos. »
Li prenis sian kruetranêilon (1) kaj fortranĉis la linon de la

sigelo. La liliojn, la blazonon de Franeujo vidinte, li saltis furioze
antatien kaj ekprenis la nekonatulon je la barbo. Lin balancante
tien kaj reen, li ekkriis

« Ĝi estas letero de sinjoro de Lonehyn, vi perfidulo ! Ne, ki
estas letero de la kastelma.stro de Lenso, kaj vi estas spiono.
Vi mortos maldoièan morton, fripon° ! »

Dirante tion Ci, li tiris kun tia perforto je la barbo de l'
spiono, ke la rubandoj, kun kiuj li ligis kin je sia kapo, sin mal-
ligis ; kaj tiam Breydel rekonis lian vizakon. Li puis lin kun
tiom da kolero malantatien ke li falis kontraŭ unu el la kolonoj
de la tendo.

» Ho, Brakels ! Brakels, via lasta horo venis !_» ekkriis
Breydel kvazati timigita de tiu vidajo.

La maljuna Maeekliero. kiun oni mokis pro liaj malbonaj
dentoj, saltis sur Brakels, kaj ekpreninte lin per la manoj je la
gorgo, li premis lin tiel forte kontran la kolonon, Ce kiu Breydel
lin jetis, ke la okuloj de la suferanto turnis en lia kapo ; êar dum
la premadoj de la Macekliero la perfidulo ne plu povis spiri. Li
estus baldati sufokinta, se la movo, kiun li faris por liberiki, lin

ne estus permesanta de temp' al tempo sen'arkigi sian sufokitan
bruston.

La kriado de la buĉisto yods popolamason, kiu alkuris el
êiuj tendoj, unu sen jako, alia sen brustvesto. Post kiam ili eksciis

(1) Mallonga ponardo akrigita êe du flankoj kaj havanta ee la tenilo
oblikvan stangeton, kiu gin sitniligis al kruco.
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la kialon de la bruado, ili komencis furiozege krii por havi la
korpon de Brakels.

Donu lin al ni I » ekkriis ili, « lian sangon I lian korpon I »
Breydel ekprenis la maljunan Maceklieron je la ultroj kaj

fortins lin de Brakels, kriante
» Ne malpurigu vin per la sango do la perfidulo ! Li estas

tro malestiminda ; se ne li jam estus mortigita de miaj manoj. »
« Ne » kriis la Macekliero, levante sian hakilon, « mi ne

volas min amuzi je tin ĉi ludo. Oni gajnas lokon en la Ciel°, kiam
oni batmortigas landperfidulon. Lasu min fari, mi petas vin, pro
Dia volo, nur uku hakon I »

Brakels estis surgenuiginta je tero kaj petegis pardonon kun
kunefalditaj manoj ; li rampis al la êefo kaj ternis

« Ho, mastro, kompatu min... Mi fidele servos la patrujon...
Ne mortigu min I »

Breydel rigardis lin furioze kaj malestime, kaj metante la
piedon en !ian flankon, li pied frapis lin subite al alia flanko de la
tendo. -- Dume la buêistoj havis la plej grandan penon por
ekstere teni la mil virojn, kiuj plene je vengemo kriadis ĉirkaŭ la
tendo.

« Donu lin al ni I » kriis la furioza popolaro. « En la fajron,
en la fajron »

« Mi ne volas, » diris Breydel kun trudanta rigardo al siaj
viroj, » ke la sango de tiu vipero tukt viajn hakilojn. -- Oni donu
lin al la popolo. »

Apenaü Ci tiu ordono &iris lian bu:Son, kiam viro venis el la
popolo, kiu ĵetis sufokilon ĉirkaŭ la kolon de Brakels ; poste,
multcentope prenante kian ekstremajon, ili tiris la perfidulon,
dorsen kaj trenis lin el la tendo. Liaj timegaj krioj kunfandis kun
la entuziasma kriado de la popolamaso. Poste, treninte lin Cirkan
la tendaro ili venis, ĉiam kriegante, Ce la fajron kaj tiris lin kvar
an kvinfoje tute tra i , kis la karberoj igas lin nekonebla. Poste,
reprenante denove sian kuradon, ili malaperis en la mallumon.
Longtempe ankoraü oni aŭdis iliajn kriojn en la malproksimo, kaj
longtempe ankorat1 ili turmentis la kadavron de la perfidulo,
kis gi unu horon pli malfrue pendis kiel ekzemplo ĉe pendigilo
apud la fajro.

El la Verko	 Tradukis JUL. JACOBS.
De Leeuw van Vlaanderen. 

ir>]fflrruc:»
Unua/?ta Drain°

ORIGINALE VER KIS EN HOLANDA LINGVO

J. DEVOS

ESPERANTIGIS

Alfons VAN DE VELDE

(Datirigo)

SCHOLTEN. - 'Cu eble vi forhakis, tiun Ci matenon, iom
mallertela koleton de botelo, de tiu, jen ? La doktoro min ra-
kontis j'us, ke li eltranĉis hodiaŭ matene el via mano, grandan
botelpecon. Cu vi kuragas diri, ke ne estas vere ?

GEERT. - Fripino !
HANNES. - Pardonu. Mi skribis la bileton, sed mi kompen-

cos ĉion.
SCHOLTEN. • - Krimulo. Iru kaj rakontu nun en la vilago

ke Elsje havas infanon sed faru tion antail ol  la policestro venas
por aresti vin. Mi portos la bileton kaj la botelon al la urbe-
stro. Ôu vi komprenas ? Tion vi ne devos fari

HANNES. - Pardonon, Majstro, Ne denoncu min, ne liveru
min, al la polico. Mi kompencos ĉion.

SCHOLTEN. - Vi silentos, Hannes. Se mi, de iu ajn, ekaŭ-
das ion pri la infano, vi elpagos tion en la malliberejo. Atentu,
la bileton kaj botelon mi konservos.

HANNES. (irante al Geert) - Pardonu. Ne denoncu min. Mi
kompencos êion.

GEERT. (montrante la pordon) Foriru
(Hannes foriras tra la meza Pordo) 

SCENO DEKUNUA

GEERT. - SCHOLTEN. - poste, KLAARTJE

GE ERT. —(faligas sin sur seĝon). — Majstro. nun mi volas
iom da akvo. -

SCHOLTEN. - Jen, trinku mir.
GEERT. — (Kvietiĝinta) — Mi dankas, Majstro (traita de

ideo) Ho Dio, la iman° ! (for en la maldekstran ĉambron).
SCHOLTEN. - Mi ne estas bona vartistino, sed Cu mi povas

tamen helpi ?
GEERT. - (en la ĉambro). Mi dankas, Majstro, Ai ku:Sas

nedormante, kaj ridetas.
SCHOLTEN. - Kiel malbonaj homoj estas do en la mondo.

Se ne estus pro Elsje, Hannes estus arestita. Oni devas liberigi
la socion de tiuspeciaj homoj.  

-••              
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(Oni atidas la butikan sonorileton)
(Geert malfermas maldekstran pordon)
SCHOLTEN. — Jen, mi vidos.
KLAARTJE, (en la bull. ko) Majstro!
SCHOLTEN. -- (al Geert) Estas por mi. Restu nur. Eniru

Klaartje. Kio estas?
KLAARTjE. — Majstro, jen letero por vi. La majstrino supo-

zas ke estas urge, tial mi alportas gin. Mi petas. — (transdonas
al li grandan leteron).

SCHOLTEN. — Kio estas do ? El Hago ? De l' ministrejo!
» Ni havas la honoron sciigi al vi ke en nia Departemento

» ni ricevis avizon de nia konsulo en Nagasaki komunikante ke
» nia tiea konsulo, por vapor4o.... Ulkse rigardas) tion mi ne
» povas legi.

» Al Jaap Barendse, de la pereinta fregato « Adliana »
» donis la okazon reveturi al Holando.

» Ĉi tio kiel sekvo al viaj diversaj petoskriboj,
» por la Ministro

» La enerala sekretario »
(fikse rigardas). Tiu nomo estas nelegebla.

Dio mia, sed li vivas, kaj li venas tien ĉi. Kaj Barend ?
(rigardas en la leteron). Ne, pri li, nenio... certe li pereis. Estas
preskati nekredebla. Tamen estas jen !! Jen estas I:— Estas lia
nomo, kia koio I De kia dato estas la letero ?

La gan de Septembro, kaj hodiati estas la dekoka. Kiom
rapidaj la oficistoj estis ; (rigardanle en la leteron) ka i per vapor-
Mpo I sed tiam eble li jam estas tie êi, li povas veni ĉiumomente !
Kion fan? Kion fan?

KLAARTJE. — Cu okazis io, Majstro ?
SCHOLTEN. — Cu vi ankoran estas tie ĉi ? Nerinfano, nenio.

Diru al via fratino Tryntje, ke tiun ĉi vesperon, mi donos al
botelon da vino, por plifortiĝi, éu vi komprenas

KLAARTJE. — Botelon da vino, «Mastro? Mi rapidas por
rakonti tion al patrino. Bonan tagon, Majstro.

(for, tra la meza pordo).
SCHOLTEN. — Kion mi nun devas fari ? Kion nun ekfari  ?

(oni aŭdas butikan sonorikton. Gys envenas, Geert venas ĉe
maldekstra pordo).

SCENO DEKDUA.

SCHOLTEN. — GYS. — GEERT.

GYS. — Bonan tagon Majstro, najbarino, mi venas por diri
vin adiati. se mi havas nur la dokumenton de la majstro, mi
foriros tuj

SCHOLTEN. — Estas ne necese... mi volas diri.... mi devas
antatie paroli kun vi, ,sola.

(Daŭrigota)

1111111111011011IIMIMIZIMUCCM1111
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•• HOTELO GAINEDA ••
KAFEJO - RESTORACIO

Brabantdain, 17 19- 21, Vlaanderenstraat, 48, GENT
1    _I> TELEFONO 1 0 5 0 4a 	  —  _ 7_711>

Plej novaj instalajoj unuarangaj.

TRE KOMFORTAL CAMBROJ DE FR. 3.00
Tagmankoj kaj vespermankoj je fiksaj prezoj kaj je la karto.

Pension°. — Prizorgita kuirejo.

Posedanto

27Treege Rekomendita Firmo

"CONST.ANTIA„
:1STEKUR0.1 Pril LA VIVo

_ hAJ P111 FOlIMADO DE KAPITAL0.1

Anonimaj Societoj sub le Stalkontrolo en Francujo.

SIDEJO
Maria-Theresialei, 1 843, ANTWERPEN

SPECIALA SIDEJO :

Place Sébastopol, 27, LILLE (Francujo)

àsckuroi pri la vivo kaj . ŝpartitoloi kali garantiita
trinunalaj reput je scinajn 	 kaj montpagoj.

AGENTOJ RICEVAS TRE FAVORAJN KONDICOJN

	41111•11Mr■	

LA FIRMO

L. GEVAERT 84 C°1

Graudall Illiorllaciall Kollkursoli
OUDE GOD (BELGUJO)

starigis

por la plej belaj fotografajoj faritaj sur . kiaj diversaj

Foto-Paperoj.
Por tiu konkurso ki clonacos

Frank* ...1.5COCICI
en mon premioj.

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

Mendu la tibreton hun kondiĉoj de la kon kurso.

Ell, onsms
29, Huidevetierstraal 29

ANTWERPEN

FOTOGRAFILOJ JE (.;IUJ
PREZOJ KAJ DE ĈIUJ

FABRIKEJOJ.

Ciuspecaj fotografplatoj. Platoj Marion. Ciuspecaj paperoj
Broinidaj kaj por taglumo. Ciuj aliaj neeesajoj je la plej
profitaj prezoj.

Senpaga instruo pri . la uzado de la fotografiloj, pri la
diversaj Operacioj do la fotografie°.

Fidindega Firmo. — Prezoj malaltaj. 32 I

HORLOĜOJ 	 ĴUVELOJ

LOUIS BOON K
Groenplaats, 17. Antwerpen



Feraj ven dejo

Charles PLA =EAU"
Telefono 2220 	 14, Vleminckveld, Antwerpen

(Apud la KLEIN MARKT)

Speciala vendejo de konstruajnecesajoj, iloj, testudfajrejoj,
éiuspecaj kaloriferoj. Emajlitaj kuirejaj fajrejoj lati la lasta
sistemo. Gardenmebloj. :Nlastrumaj iloj. Anglaj litoj.

KAFOJ

Jos. COLLIN
La plej bonaj !

La plej mahnultekostaj !
Provu

ne plu deziros aliajn !
16

Granda Centra Drog-
kaj Spic-Vendejo30 	tdDiguBeradbeanBraambant 30

GENT-GAND
TELEFONO 892

Oni portas hojinen
Dum la sonnera oni portas la
menditajojn en la lcamparon.

GERMANA ESPERANTISTO
Duonmonate gazeta por la dlavabti_go

de ia lingvo tapera= to
la gaze to ape ras en du eldonoj

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

monato, celas la propa,gandou por
Esperanto

Eldono B, eliranta la 20 an de du
monato, estas pure literatura.
Jara abonprezo por ëiuj, landoj 2.25oS.

La abonoj nur kornenc,ikas en Janu-
aro, 	 Julio kaj Oktobro.
Laildezireoni povas aÉark ahoni.eitijn
e/ anti$trii lute sendepandaj eidonej por la
da(?no de la supre niontritaj prezoj.

Esperanto Verlag 	 1_4 Borel 6
BERLIN SW 68. Lindenstr.  . 18 -19

Inierllacin	 • •••

Pidagogi8 Revuo
Oficiala organo de

INTERNA CIA ASOCIO DE INSTRuisTO(l
----o----

Jarabono : 1 Sin. (Fr. 2.50)
--o--

AiymrsisIRAcio: Boomsche steen •
weg, 444, .Antwerpen (Belg.)

Gallliel FONCK
ANTWERPEN

32-34, Van Dyckstraat
apud la Parko

raj rientaj
Mapetoj

La devenir de diaj komercet

estas garantiata.

Uni fabrikas la* mezuro kaj skizo.
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HÔTEL OU MOULIN D'OR
30, rue d'Assaut, BRUXELLES «o...

Aĉetado kaj Vendado  de okazajâjlibroj

JOS. SOLY
Bona kaj komforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj prezoj.

Ciutaga pension(); de 6 fr. — (ambro, matenmango, cie- 3 fr.
Kunvenejo de la komitato de la Belga Liga Espe.rantista..

. Gastutablo kaj posttagmeza , teo » pot- sainideanoj.I
Oni korespondas Esperante kaj parolas

France, Nederlande, Germane kaj Angle.

LIBRISTO
11, SlIV T JO 1:LISP 0 OFITS7 ri A AT

ANTWERPEN 48



ha Sima de l'Ibo* 5-13 Paula
estas la sola radikala kaj nemalutila sanigilo por TUSO
KOKLUSO: MALVARMUMO, LARINGITO, BRONSITO
1NFLUENZO, ASTMO, PLECREZIO, MALARIO, KATARO,
GORÛDOLORO kaj ĈIUSPECAJ MALSANOJ de la BRUSTO .
PULMOJ kaj SPIRORGANOL

Prezo : 114 botelo Fr. 2,25 ; — 1,2 Fr. 4 ; — 1/1 Fr. 7
Centra tenefo : L. eT. AKKER, 	 2

.R0'71T.ERDA.Air (Rolando.).
Aêetebla en la farmaciejo E. CllVELIER, Strato Potgietor, 3. Antworo

Antaü ol aêeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn aü
Anglajn Bierojn turnu vin al la firmo

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 2 19-221, Lozanastraat, Anvers-Antwerpen.

Sola fürikallio de â	 Esporallto !,

Prezo de unu botelo : Fr. 2,50 	 I Sm-
MM-
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MITIONIliE5 TRMIT, 54, 
ANTWERPEN

111 il II
Presejo de DELGEI ESPEIONTISTO
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