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glaj Lecionoj : Moderaj
prezoj.

Prospekto de 0-ro
O'CONNOR, M.A.

1 7.
St. Steven's Square Bayswater

LON DON

Aŭskultu: Komunikajo al la
Esperantistaj grupoj kaj

federacioj

Se vi organizos esperantajn festenojn, uzu tiam la
helegan multkolore presitan mangokarton (9 z/a X 54),
kiun jus eldonis nia amiko AX'IH. VERMANDEL, forger-
houtschestraat, 72 , Antwerpen, laû la desegnajo de nia
samideano ANT. C4sS1ERS, famkonata ariiitckturisto en
Antwerpen.

Ili estas haveblaj je la prezo. de fr. 6.00 (Sm. 2.400)
por i on ekzempleroj, afrankita Uni estas petata aldoni la
monon al la mendo, per transpagilo aŭ poŝtmandato.

• ONI RENOVIGAS LA ELUZITAJN ŜTUPAROJN,
PANISTAJN BENKOJN, MAGAZENAJN TABLOJN

K. T. P.

Specimenoj, planoj, projektoj n° 300 estos
sendataj senkoste kaj sendevige je mendo de
la klientoj.1.••••••••■■••••••••••

......***.v.*********
Kaheloj — Fajencoj 

Majolikoj

Fiimo 	 Ls JANS SENS
15, Vleminckveld

TELEFONO 3474 ANTWERPEN

Brikoj por fas .doj
"Van te Loo"

blankaj, flavaj, ruĝaj, terkoloraj, ledkolortj k. t. p.
konservas siajn kolorojn kaj necedas en tiuj

ajn eksperimentoj.

avi.nl J ',Heureka"
imitantaj la linoltolon, secs sen interspacoj, kaj tial

persistaj, datireblaj kaj facilaj por la purigado.
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BELGA ESPERANTISTO
Aperas proksimume je la mezo de êiu monato. Ĝi estas

la oficiala organo de la BELGA LIGO ESPERANTISTA. Ĝi
enhavas diversriĉan materialon kaj estas redaktata nur esper-
ante. (''Ti havas regulajn korespondantojn kaj kunlaborantojn
en ĉiuj 

Ĝi
 urboj kaj en multnombraj fremdaj landoj.

Gi konsentas specialajn kondiĉojn por la grupoj, kiuj
abonas ĉiujn siajn membrojn.

Banque de Flandre
ANONIMA SOCIETO en GENT

Q

FOND/TA EN 1847FONDI TA EN 184 7

Deponajaj kaj Duomnonatai KontojDeponaĵaj kaj Duonrnonataj  Kontoj

D iskonto kaj enkasigo de bilojg

Luigo de monkestoj

bankaferoj1
Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Pruntedono sur obligacioj

Aĉeto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj
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Pastro Austin Richardson
La legantoj de «Belga Esperantisto» jam estas sciigitaj pri

la morto de nia altestimata amiko kaj kunbatalan,to, Pastro Austin
Richardson.

Tiu novajo faris sur min tre doloran impreson. Multaj esper-
antistoj konis la nomon de Pastro Richardson, sed malmultaj
sciis, kiun grandan rolon li ludis en nia movado, ĉar li apartenis
al tiuj malmultnoinbraj homoj, kiuj faras ĉion silente kaj neniam
serĉas rekompencon nek latidadon de la Homoj.

La mortinto estis viro tre konata en la mondo kiel grava
propagandisto, kaj lia influo sur la esperantistoj, kaj precipe en
nia lando, estis grandega. Li sin fordonis al nia movado per sia
tuta koro. En la lastaj jaroj li vivis preskaïl eksklusive por
Esperanto, kaj al lia energia laborado la esperantistaro ŝuldas
multajn el siaj sukcesoj ; li senlacc laboris por sukcesigi la
enkondukon de nia lingvo Esperanto en multajn internaciajn
entreprenojn, ekz. la pacmovado (ĉar li estis grava pacifisto), la
protektado de la junulinoj, k. t. p.

Austin Richardson naskiis en Abeynoober (Orienta Hindujo)
la 2 1an de Oktobro 1843. Lia patro estis angla militista kuracisto;
lia patrino estas tre klera persono kaj tre konata en Genève : §i
ricevis ĉe la tiea Universitato la titolon de doktoro «honoris
causa». Li mem faris siajn studadojn en la seluinario de i\Iechelen,
kaj pastriĝis tie la 2oan de Decembro 1873. Li estis alprenata kiel
profesoro de Angla lingvo en la Institut° Sta-Ludoviko de
Brussel la 2oan de Septembro 1873.

Estante jam ne tuta sana, li tamen forveturis al la ga Inter -
nacia Kongreso en Bern. Li foriris kelkajn tagojn pli frue por  ne
tro sin lacigi, kaj restis duin du tagoj ĉe sia amiko, Pastro Pernoud
en Bossey.

Malfeliĉe, duin la nokto de la iga gis la 2oa, dum okazis
grava uragano, li subite malsaniĝis kaj vokis sian ami kon, kiu
tuj alkuris ; sed post dek minutoj li mortis, frapita de pulunedenno.

La agan, je la roa matene, la sonorilo de la presejo de
Bossey vokis la logantaron al la malgaja ceremonio.

Je la enirejo de la presejo oni riwarkis du esperantislajn
standardojn, kaj sur la ĉerko estis du belegaj kronoj kaj unu
palmobranĉo senditaj de la esperantistoj grupoj de Genève kaj cle
amikoj de la mortinto. Inter la ĉeestantoj estis S-ino Milsom, F-ino
Damon-Pichat, S-ro Lenziger, el Bern, S-roj Privat, Hodler,
Ostrowski, Spiller, Poncet, kaj aliaj gesamideanoj.

Je la fino cle la diservo, S-ro Privat priskribis la vivon de nia
senlaca samideano kaj dankis la logantaron de Bosser pro  la
simpatio, kiun ĝi montris al tiu, kiu estis la granda amiko de ĉiuj
geesperantistoj.

— 2;9 --

Kiu ajn estas nia nacieco kaj filozoliaj ideoj, ni ĉiuj amis
kaj respektis lin. En ĉiuj mezoj, kie la pasis, li lasis ĉiam amikan
rnenroraĵon, kaj mi estas certa, ke e: ne unu samideano estis tie]
amata, kiel li.

Ni klinu nin antati la kant cindro, kaj nin konsolu la kon-
vinkigo, ke la mortinto ne vane semis la bonon kaj veron

Ni konservu lian memoron 1

ARTHUR VERMANDEI..

CARLO BOURLET
Terura bato frapis la koron de la Esperantistoj. Carlo Bourlet

mortis. Li mortis en plena forto, en la momento, kiam li okrikoltis
la fruktojn cle laborplena vivo.

La i de Aŭgusto il alvenis en Duingt, vilaĝo sur la bordo de
la Lac d'Annecy, meze de rava pejzaĝo. Tie lia familia restis jam
de kelka tempo, kaj li prepariĝis kun neimagebla plezuro, por ĝui
merititan ripozon. La tagon de sia alveno li manĝis fiŝon ĉe la
tagmanĝo kaj englutis brankon, kiu malfeliĉe alkroĉiĝis en la
ezofago. Malgraŭ ĉiuj ilegoj li post grandaj suferoj mortis la 12 de
Aŭgusto en Annecy, kie oni estis lin transportinta. Li estis 4.7Jara.

Aliaj diros la meritojn de la sciencisto, cle  la matematikisto.
:\li nur yolas skizi mallonge la vivon de la Esperantisto.

Carlo Bourlet interesiĝis pri Esperanto dank' al la persistemo
de unu el siaj amikoj, la eminenta kaj bedailrata matematikisto
Charles Méray, kiu, en la fino de la jaro 19co, sukcesis varbi lin.
En tiu tempo la Grupo Pariza ekzistis de nur ses monatoj kaj
kalkulis tridek membrojn. Ĝi timu havis nek publikajn kursojn,
nek kunvenejojn, kaj malgraii la klopodoj faritaj de la unuaj pio-
niroj nia lingvo estis konata en Franclando cle apenaŭ kelkcentoj
da personoj. Carlo Bourlet tuj post sia eniro en niajn vicojn dank'
al sia alta scienca situacio, al sia rimarkebla laborpovo, al sia
senlima sindonemo, povis rapide doni al nia afero decidan
antailenpuŝon.

Li ricevis, kun la Helpo de kelkaj eminentaj amikoj, la apogon
de la franca Turing Klubo kaj, en llajo 19J1, komencis en ĝiaj
salonoj kurson de Esperanto. Ce la unua leciono li nenion sciis
pli ol siaj lernantoj, sed la lernanto  - profesoro faris rapidajn pro-
gresojn. La 17 de Julio de la sama jaro li akceptis la preziclantecon
de la Pariza Grupo kaj de tiam la esperantista movado rapide
disvastigis en Parizo, en Franclando kaj eksterlande.

Ricevinte dank' al sia persona influo kunvenajn ĉambrojn en la
Sorbonne por la Grupo Pariza kaj la helpon de grava eldonista
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firmo por la publikigo de esperantistaj libroj, Carlo Bourlet ekot-
ganizis la propagandon en Franclando kun la helpo de la Turing
Klubo. De 1902 la paroladoj kaj kursoj pli kaj pli niultiĝas Kun
juneca fervoro, kun konstanta bonhuinoro kaj mirinda agemeco, li
prenis sur sin preskan la tutan laboron. En la urboj de provinco,
kie oni povis organizi paroladon, li sukcesis krei kursojn kaj pro-
pagandajn grupojn ciank' al sia simpla elokventeco, al sia rimark-
inda kapableco klarigi la plej ralsimplajn demandojn; al sia forto
de konvinko. I)um la jaro i902 li tiel fondis 18 novajn grupojn,
kaj, se oni pripensas, kiom malfacila estis la agado de la pioniroj
de Esperanto en tiu tempo, oni povas taksi je ilia ĝusta valoro ]a
klopodojn, kiujn reprezentis tiu rezultato ŝuldita grandaparte al
Carlo Bourlet.

Tiu, klopodoj danris dum la sekviiitaj jaroj kaj la Grupo Pariza
senĉese prosperis. Oni estis malproksime de la tridek membroj de
l' komenco. Mi memoras kun kia ĝojo Carlo Bourlet komunikis
al mi la listojn de novaj membroj, la progresojn de nia grupo.
La Grupo Pariza tiel disvastiĝis iom post iom, per la fondo de
Sekcioj, la publikigo de bulteno « Paris Esperanto », la organizo
de monataj vespermanĝoj, de kongrrsoj kun disdonado de prF'mioj
en la Sorbonne, k. t. p., kaj ĝi baldaŭ fariĝis societo grava, kun
pli ol mil membroj. Kaj malgraŭ tio, duin li datirigis la tutan
materian laboron de koinplika organismo,Carlo Bourlet plivastigis
sian agadkampon. En Septembro 1906  li fondis « La Revuo'n »,
kiun li direktis kun neiniagebla zorgo, legante dutrifoje ĉiujn
presprovajojn. Li organizis la Florajn Ludojn, bataladis kontraŭ
niaj malamikoj, precipe en Belgujo, venkis artikolojn en la francaj
jurnaloj, « babilis» en « La Revuo », helpis al ĉiuj, ricevis centojn
da leteroj, senlace respondis al ĉiuj, starigis la Komisionon pri
Propagando en la Franca Societo, laboris kiel Vic-Prezidanto de
la Konstanta Komitato, helpis al la organizo de la kongresoj en
Cambridge, Dresden kaj Barcelono, unuvorte dediĉis al Esperanto
pli ol la duono de sia vivo.

Carlo Boulet posedis ĉiujn kvalitojn, kiuj faras la homkon-
dukantojn. Li atentis pri la opinio de ĉiuj, li amis la justecon, la
toleremon, la bonkorecon, li estis simpla kaj lojala, ĉiam bon-
humora.Por ni li estis ekzemplo mirinda de laboro kaj sindonemo.
Kiam oni vidis lin akcepti ĉiujn taskojn, senlace klopodi, gaje
labori, kun la sola priokupo esti utila al nia afero, oni entuziasme
grupiĝis ĉirkaŭ li. Kaj kiam li disdonis al siaj kunlaborantoj la
taskojn,kiujn li mem ne povis fari,êiu el ni gaje akceptis la parton
al li rezervitan kaj ne unu momenton ni pensis, ke ni povus
rifuzi.

Antan tri semajnoj mi pasigis vesperon kun Carlo Bourlet. Ni
parolis pri la organizo de la Deka Kongreso. Kiajn belajn planojn
ni malvolvis! Carlo Bourlet volis starigi Kongreson vere sensacian,
kaj li volonte akceptis aldoni al siaj okupoj tiun pezan ŝarĝon.
'l'amen li diris al mi, ke post la Kongreso li intencas ripozi,kaj lasi
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al aliaj la zorgon daiirigi la plej grandan parton de siaj laboroj
por Esperanto. \re ! Tiun ripozon, kiun li antatividis en proksima
estonteco, tiun ripozon de la bona laboristo, kiu finis sian labor-
tagon, tiun ripozon, kiun oni ĝuas ĉe 1' vespero de bone uzita tago,
Carlo Bourlet ne ĝuos ĝin. Kruela sorto malpermesis, ke post tiu
jaro de laboro li povu resti trankvile kelkajn semajnojn apud sia
familio. Subite, antan ol lia laboro estu finita, li endormiĝis pur
Ĉiam, kaj nur tro frua Eterna Ripozo al li estis destinita.

Kia malpleno li lasos en niaj vicoj ! Ni ne plu vidos lin en niaj
Kongresoj, konatiĝante kun ĉiuj, partoprenante en niaj diskutoj,
ĉiam por kaj klarigi, montrante entuziasmon kaj fortan
kredon al la fina sukceso de nia bela entrepreno.

Kara Direktoro kaj amiko ! Vi neniam ŝparis vian inteligent-
econ, vian tempon, vian influon, vian monon por helpi al la suk-
ceso de nia kara Esperanto, por defendi ĝin, por progresigi ĝin.
Vi estis diro/>agandisto en la plej nobla senco de l' vorto. Via me-
moro restos vivanta inter ni. Kaj la ekzemplo de viaj dek-du jaroj
da sindona laboro por nia afero pligrandigos nian kuraĝon,fortigos
nian energion, certigos nian persistemon. Kaj laborante por la
prospero de Esperanto, kiun vi tiom amis, ni bone servos al via
memoro

(La Revuo.)

RAPORTO pri la

Internacia Esperantista Semajno-Kongreso
Okazinta en Gent de la Lia gis la 20a de Arigusto 1913.

La Esperantista-Semajno, kiu okazis en Gent de la i:}a ĝis
la 2oa de Atigusto, plene sukcesis. Ĝi estis vere internacia, ĉar al
la alvoko de la organizintoj respondis pli ol 50o gesamideanoj el
18 diversaj nacioj.

Jam de la unua tago, Jaŭdon ian, aro da gekongresanoj
kunvenis en la akceptejon (komunuma lernejo, kiun la urbestraro
afable metis je la dispono de la kongresanoj) por ricevi siajn
kongresajn dokumentojn kaj sciigojn pri la lotrejoj. Vespere, ili
ĉeestis, en la Flandra Teatro, la ĝeneralan provripetoli de la
ludotaj teatrajoj.

Vendredon 15an, je la ioa matene, okazis la malferma
kunsido de la kongreso. S-ro ALBERT MAERTENS, prezidanto
de la Organiza Komitato, deziras la bonvenon al la gekongresanoj,
dankas ilin pro ilia multnombra êeesto, kaj esperas, ke ili pasigos
en Gent agrablan semajnon. Li legas telegraivon sciigantan ke
Lia Reĝa Moŝto ALBERT() I honoris la Kongreson per Sia Alta
Protektado; li sciigas, ke la urbestro (le Gent kaj la provincestro
cie Orienta Flandro akceptis la honorajn prezidantecojn de

GABRIEL CHAVET.
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la Kongreso; li dankas tiujn aŭtoritatulojn pro ilia simpatio al nia
movado, kaj speciale la provincestron, Lian Baronon Moŝton DE
KERCKHOVE D'EXAERDE, kiu pruvas sian intereson al Esperanto
honorante la malferman kunsidon per sia ĉeesto.

Poste S-ro MAERTENS prezentas la prezidantecon de l' Kon-
greso al S-ro WITTER(CK, prezidanto de la Belga Ligo Esper-
aalisla. Antati ol -malfermi la Kongreson, S-ro \VITTERYCK,

emociplene, informas la ĉcestantaron pri la subita morto de S-ro
CARLO BOURLET, la vigla kaj lerta franca samideano, direktoro
de La Revuo kaj vicprezidanto de la Konstanta Komitato de
la Kongresoj, akcidento trafita de l'blinda morto, dum li tiel
lerte organizadis la man Internacian Kongreson. La ĉeestantaro
stare atiskultas tiun malOjigan komunikajon.

Poste S-roWITTERYcK diras la jenan malferman paroladon :

Altestimataj Gesinjoroj,
Mi estas feliĉa ŝuldi al mia ofico de prezidanto de la 13eha Lieu /isberantistri

la honoron esprimi al la simpatiaj membroj de la Organiza Komitato mian plej
sinceran dankon pro la nelacigebla fervoro kaj la senlima sindoncmo, kiujn ili
pruvas al nia homama entrepreno.

Kara amiko, Sinjoro MAERTENS, mi ege deziras laŭdi — kaj agrable al mi
estas fari tion publike — la rimarkindajn ccojn, kiuj distingigas vin, kaj kiuj
interesigas al nia movado aron da kuncivitanoj kaj eĉ da altranguloj, kiuj sen
via potenca intluo ee ne aiiskultus nian alvokon.

La servoj, kiujn vi faras al nia nobla entrepreno, estas vere admirindaj :
viaj intelektaj kapablecoj, kiuj ebligas vin pritrakti la lingvan demandon

kiel reala scienculo,
la alta rango, kiun vi okupas en la socio, kaj kiu malfermas por viciujn

pordojn,
la malavereco, kiun vi pruvas subtenantc niajn klopodojn per via mono,
ĉio tio, kara Sinjoro Prezidanto, igas vin, por nia movado, altvalorega ; tio

donas al vi plenan rajton je nia altestimo kaj je nia plej sincera danko.
Mi volas ankaŭ adresi specialan latldcsprimon a l la nelacigeblaj klopodoj

de tiu, kiu tiel inde plenumas la funkcion de agada prezidanto de la Genia
Grupo kaj de la Organiza Komitato de la  mina Kongreso, nome de S-ro
SEBRIJYNS.

Mi ankaŭ speciale salutas S-ron PETIAU, kies senlima sindoncmo al nia
afero, kies rimarkindaj ecoj de organizo kaj de direktado estas tre valoraj por
nia propagando kaj la organizado de tiu ĉi Kongreso.

Ni ne forgesu la senlacan sinoferon de la tre afabla F-ino SaT N ,ENs, kiu
dedieas sian tutan tempon, ĉiun sian povas al la subteno de Esperanto, kaj
kiu grandparte kunlahoris al la organizado de la nuna Esperanto-Semajno.

Fine ni danke salutu S-rojn VERMANDE!., cl Antwerpen, DE BRUYCKER
kaj BARBE, el Gendbrugge, kiuj ofte forlasas siajn proprajn aferojn por sin tute
dediĉi al nia komuna afero; S-rojn VERMANDERE, SIMONIS kaj FOUQUET, ki ij
speciale sin okupis pri nia entrepreno, kaj kies fervoro treege helpas nin.

Sed mi ne povas datirigi tiun nomaron, ĉar vere multnombraj estas la
bravaj pioniroj de Esperanto, kiujn oni renkontas en la antikva Arteveldurbo.

Dank'al viaj senccsaj klopodoj, Gesinjoroj, la urbo Gent, tiel agrabla al
nia memoro, jam de la Kongreso de 1912, nun vidas je ]'ombro de sia antikva
belfrido. la eminentularon de nia pacema armeo.

Ni ankorati bone memoras la elokventajn vortojn de kurakigo kaj de
bonvolemeco, kiujn elparolis S-ro Skabeno DE WIER1'r, dum la Kvara Belga
Kongreso, kiu, la lastan jaron, okazis en tiu ĉi urbo.
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Tiam ni ne diris adiaii, sed iris revido dum la ckspozicio de 1913. Nu, jen
ni estas. kaj pli inultnomhraj ol tiam.

Al ĉiuj vi, Gekornitatanoj, en la nomo de la Ilclga Ligo Esperantisto, ni
diras : gratulojn pro via sukceso, kaj tutkuran danken pro (.io, kion vi faras
por nia entrepreno de civilizado kaj de progeso !

Altestimataj (icsamideanoj,
17i g;ojas viciante, ke vi estas alvenintaj tiel wultenombraj el ĉiuj partaj

de Bclgujo kaj eĉ de aliaj landoj por pruvi vian neŝanceleblan fidclecon al
nia komuna ideo, kaj pur serĉi kun ni la plej cfitiajn rimedojn por .dis'ronigi
niajn ideojn, kaj triumfigi ilin de ia indifercntecu de l' popoloj, kiuj — stranga
afero — akceptas la sociajn rcformojn, eĉ la plej utilajn, nur kiam oni ilin
al t rudas.

Dankante vin, Altestimataj Gesamideanoj, tial ke, kun tiuj adoptoj tie ĉi
kunvenintaj, vi akceptis la gastadon, kiun la urbo Gento estas feliĉa prezenti al
ni, mi petas vin, bonvolu kunigi vin al mi, por saluti la ĉeestadon, per kiu
vin honoras Lia Ilarona bloSto nE KERCRIi0F E D'EXAERDE, provincestro de
Oriento Flandro.

Ni salutu ankati S-ron BRAUN, la Gentaii urbestron, kiu same kiel la
provincestro faris al ni la honoron interesi: i speciale pri nia afko. Ili ambaü
oficiale aprobis nian movadon akceptintc la titolon de Honoro Prezidantŭ du
la nuna Kongreso.

Mi donas precipe rememorigi Lian Moŝton, nian Refon, ĉar li bonvolis
akcepti la titolon de Alta Protektanto de nia Kongreso. Sed mi rapidas aldoni,
ke mi ne atendis malpli de nia landestro.

Efektive, Karaj Gearnikoj, nenio povas pli potence fortikigi la nacian spirit-
on, ol unu sama helplingvo : per tia helplingvo ĉiuj nacioj estus starigitaj sur
sama rango, kaj ne bezonus helpigi sin de fremdaj paroliloj por siaj inter naciaj
rilatoj. Nia nacia flago, simbolo de nia patrujo, estos al ni duoble kara, kiam
oni aldonos al gi la verdan stelon de l'espero, kiel blazonSildon de la vastega
Esperantistujo. Kiam tiu kara standardo pasos super niaj kapoj respekto
klinitiintaj, ni sentos la potencan blovon de patriotismo fortieigi nin, kaj
tiam ni diros : je lingva vidpunkto almenaŭ, ĉiuj .popoloj estas egalaj.

El mia tuta koro mi aldonas miajn dezirojn de bonvc'.o al tiuj de la
vigla Honora Prezidanto de la Organiza Komitato, S-ru MAERTENS, kaj mi
deziras, ke via restado en Gent estu plej agrable kaj ke vi revenu ankoraŭ
ofte en tiun gastaman urbon.

Mi precipe deziras, ke niaj kunvenoj estu fruktedonaj, kaj ke ni rein'
hejmen ne nur lizike feliĉaj, sed ankaŭ refortigitaj je intelekta vidpunkto, kaj
bone dokumentitaj pur daŭrigi kun pli da fervoro kaj pli da sukceso man
bataladon por la tutmonda paco kaj la progreso en èiuj fakoj.

S-ro I)E KERCKHOVI: D'EXAERDE, provincestro, franclingve
dankas S-rojn MAEI:'i ENS kaj ''iTTERYCK ; li diras, kiom bela
kaj paca estas la ideo de internacia lingvo ; li deziras plenan
sukceson al la Kongreso ; kun plezuro li konstatas kiel multaj
estos la sinjorinoj kaj fratlinoj, kiuj ĉeestas la kunvenon ; li ne
dubas pri la fina venko de Esperanto,ĉar, li diris, okazas tio, kion
virino volas ; fine ;i bedaŭras, ke li ne povas paroli Esperante, sed
promesas, ke, se Esperanto-Kongreso ankoraŭ okazos en Gent,
Esperante li parolos.

Poste, la Prezidanto sciigas, ke S-roj CHAMPY, ĝenerala
sekretario de la Belga Ligo Es,beraulista, kaj PE'rIAL", ĝenerala
sekretario de la Organiza Kotnitato,estis elektataj kiel sekretarioj
de l' Kongreso. Ce la Prezidanta tablo sidas : Lia Provincestra
MoSto Barono DE KERCKHOVE D' EXAERDE, honora prezidanto
de la Esperantista Semajno; la estraro de la Belga Ligo Esper-
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1 antista kaj la prezidantoj de l' diversaj belgaj grupoj ; la fremdaj
delegitoj kaj la membroj de l' Organiza Komitato.

S ro PETIAU, sekretario, legas la jenan leteronde nia :Majstro:
AI èiuj partoprcnantoj de la Kongreso Fortanta la nomon Internacia

Esperantisto Semajno en Gent. mi sendas in;an koran saluton. Mi deziras al la
Kongreso la plej bonan sukceson, kaj mi ne dubas, ke ;i certe fin havos.

Mi tre hcdaifras, ke pro la stato de mia sano mi ne poras partopreni
personc en tiu Kongreso, porkiu mi havas plenan simpation. Mi estas konvikita,
ke la Kongreso alportos al nia afero grandan utilon.

La sekretario legas ankaŭ leteron de S-ro CHAVi✓ T sciigantan
pri la morto de S-ro CARL0 BOURI.ET.

S-ino 'I'IARD, el Parizo, salutas la Kongreson en la nomo (le la
Francaj gesamideanoj, kaj kun korpremateco ŝi diras, kiel granda
perdo estas por Esperanto la morto de CARLO BOu RLET.

S ro VÔRûS, el Budapest, salutas la Kongreson en la nomo de
la Hungaroj goesperantistoj, kaj deziras al ĝi bonan sukceson.

Ĉar la Kongreso nur celas la propagandon de lsperanto, la
prezidanto invitas S-ron VAN ACKER, viglan propagandiston el
Lembeke (Belgujo), kiu tutsole, post kelkaj monatoj, ellernis
Esperanton kaj fondis la ageman grupon de Caprycke, vilaĝo on
Okcidenta Flandro, sciigi, kiel li sukcesis starigi grupon en
malgranda vilaĝo. S-ro VAN ACKER, en fl ua kaj tre sprita parolo,
diras, kiel Esperanto per sia beleco kaj facileco tuj allogis lin ;
li rakontas, kiom da malfacilajoj kaj malhelpaĵoj li renkontis por
propagandi nian lingvon ĉe siaj sauiloantoj, kiuj opiniis, ke li
freneziĝis. Sed li neniam lasis sin senkuraáigi. li obstine datirigis
siajn klopodojn, kaj fine li sukcesis starigi la grupon de Caprycke,
dank' al la sincera kaj inteligenta kunhelpo de S-ro DERVAUX,
la nuna simpatia kaj fervora prezidanto de tiu grupo, kiu nun
estas unu el niaj plej ageniaj propagandistoj.

La prezidanto vanne dankas S-rojn VAN ACKER kaj DER-
VAUX, kaj esperas, ke ilia ekzemplo estos imitata de ĉiuj.

La kunsido liniĝis je tagmezo.
Posttagmeze, la gekongresanoj vizitis la Ekspozicion, kaj

vespere, je la 7a, ili kunvenis en la Flandran Teatron, kie kanta
kaj drama festo okazis. Tiu festo plene sukcesis. Kelkaj belgaj
kaj esterlandaj gesamideanoj talentplene kantis kaj deklamis.
Sed specialan tuencion ni suldas al F-ino VERHESSCHTry la tiel
ĉarma kaj talentplena kantistino, kiu, Carmen' e vestita, fajre
kantis hispanan kanton, kaj al S-ro LAMI3RECHT, bonega tenon)
kaj kantprofesoro el Bruselo, kiu tiel artoplene kantis « Wal-
kyrie » kaj « Rigoletto ».

La drama sekcio de la Genia Grupo zorgis pri la draina parto
kaj sukcesplene ludis La Fianĉinig o de Sovag ttlineto, triakta
komedio originale verkita de F4110 JOHANINO FLOURENS
(ROKsANO), la famkonata franca verkistino. Ni speciale gratulu
F-iron ARICKX (Sovaĝulineto), kiu tiel senafekto kaj gracie
plenumis sian rolon, kvankam, pro neatendita cirkonstanco, ŝi nur
povis gin lerni lasthore.
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Sabaton, 1 Gan, je la toa matene, oni kunvenis en la akeept-
ejon, kie la gekongresanoj formis grandan sekvantaron, kiu,
malantait la aualvolvitaj flagoj kaj standardoj esperantistaj, trairis
la urbon por je tagmezo alveni en la urbdomon, kie Lia Skahena
N'10 to S ro DE `VE.ERDT oficiale akceptis la kongresanojn pre-
zentitajn de S-ro MAERTENS. En sprita parolo, la Skabeno
rememorigis, ke jam la trian fojon li havas la honoron akcepti
esperantistojn en la antikva urbdomo do Gent ; li latidis la
esperantistan movadon, al kiu li estas tre favora, kaj li ne dubis
pri la fina venko de Esperanto. Oni poste trinkis pokalon da
saŭmanta ĉampanvino je 1' sukceso de Esperanto, dum la Orga-
niza Komitato kaj kelkaj eminentuloj kaj fremdaj geamikoj
estis prezentataj al la Skabeno. Fine oni vizitis la belegan
urbdomon, kies multnoiubrajn vidindaĵoju montris al la kongres-
anoj S-ro DE BRUYCKER, la afabla komunuma sekretario.
Ege inter esitaj la vizitintoj varma dankis sian gvidinton kaj
disiĝis je l' krioj : vivu la Skabeno, vivu la Sekretario !

Posttagmeze, la gekongresanoj vizitis la belegan florekspo-
zicion organizitan de la famkonata florkultura societo Van floulle.

Vespere okazis komuna vespermanĝo kaj koncerto en la
antikva kripto de l' belfrido, nun utilanta kiel restoracio. La
Espero, ne atendite ludata de la tiea mmikistaro kaj hore kantata
de la tuta ĉeestautaro, tuj ekvekis la plej koran intimecon, kiu
regis duin la tuta kunveno.

F-ino VRRHESSCHE, nia ĉarma samideanino, per sia agrabla
voĉo, regalis nin per kelkaj konataj flandraj kantoj, Esperanten
tradukitaj. Tiu kunveno, dum kiu oni havis okazon pli intime
intcrkonatiĝi, certe faris plej bonan impreson sur la inult-
nombraj vizitantoj neesperantistaj.

Dimanĉon, 17an, je la ioa matene, ĝenerala labora
kunsido en Ia li estpalaco de la Ekspozicio.

S-ro W irrERYCK, prezidanto, malfermas la kunsidon.
S-ro MAERTENS, honora prezidanto de la Organiza Komitato,

legas leteron de Lia Reĝa Moto, kiu konfirmas la telegramon
per kiu Li sciigis ke Li akceptis la Altan Protektadon de la Esper-
anlisla Semajno. Alvenis ankati leteroj de Generalo SEIIE1 r,
I:iu salutas la Kongreson kaj informas pri la morto de CARLO
BOURLET, kaj de S ro FINET, el Antwerpen, kiu senkulpiĝas
ne ĉcesti la Kongreson pro malsano.

La nura tagordo de la kunsido estas : Kiuj estas la plej
bonaj rimedoj por pro igandi Esperanton X

S-ro MAERTENS en plej interesa maniero pritraktas divers-
ajn rimedojn tre efikajn por la propagando. Tiun bonegan pa-
roladon, kiu, laïi propono de S-ro D-ro VAN DER BIEST, jam
aperis en la lasta numero de Belga Esperantisto, la kunsidantaro
yarme aplatlas. 
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S. ro R0MM EL, el Verviers, ne tute interkonsentas kun
S-ro ?IAERTENS ; li konsideras la senpagajn kursojn kiel ne
taŭgajn rimedojn, li preferas la pagajn kursojn kaj redonon tie la
mono al la gelernantoj, kitlj regule êeestis la kurson.

S-ro WITTERYCK opinias, ke latí diversaj cirkonstancoj
ambati metodoj povas utili.

S-ro LELARGE, el Poitiers (Francujo), en plej ĉarma kaj
elokventa parolo rakontas kelkajn vojakmemoraĵojnmontrantajn,kc
estas tre bona propagandrimedo nur Paroli Esperante, kiam oni
vizitas fremdajn samideanojn, kaj kredigi al ili,ke oni ne konas ilian
lingvon, eĉ kiam oni kin konas. Tio devigas ĉiam paroli Esperante.
Li rekomendas ĉiam informi pri sia alveno la grupon, kiun oni
intencas viziti, por ke ki povu organizi plej agrablan akcepton,
ĉar tiuj akceptoj de fremdaj samideanoj tre utilan por la propa-
gando.

F-ino MoREAU, el Brussel, anoncas, ke en Brussel kaj
Gent la oticistoj de la Informejo por Turistoj uzas Esperanton.
Si tre rekomendas, ke en ĉiu urbo oui klopodu por interesigi
pri Esperanto la oficistojn de tiaj informejoj.

S-ro JACOBS, el Antwerpen, klare kaj interesplene 'parolas
pri diversaj bonegaj propagandrimedoj. Li konsilas, ke ĉiuokaze
oni parolu Esperante por montri al la publiko, ke Esperanto
vivas ; ke oui organizu multajn propagandajn festojn, dua' kiuj
oni disdonas esperantajn gramatikojn, k. c. Fine li rekomendas la
ekskursojn kaj la partoprenon en la sekvantaroj kun la verda
asntarddo.

S-ro WITTERYCK fermas la kunsidon kaj donas al la ĉeestantoj
propagandilojn disdonotajn en la Ekspozicio.

Posttagmeze la kongresanoj vizitis laŭvole la urbon kaj
la Ekspozicion.

Je la 7a vespere ili kuniĝis denove en la Flandra Teatro,
kie okazis la dua kanta kaj drama festo. Tiu festo havis saman
sukceson, kiel la alia. Ni havis ree la plezuron aŭdi F-inojn
VERHESSCHE kaj DE CLERCK, kaj S-ron LAMBRECHT, kiu maj-
stro kantis arion el Carmen kaj Plezuro de Amo. Specialan
gratulon ni uldas al nia talentplena samideano S-ro V►AN DE
VEi.DE, ei Boom, kiu kun meritita sukceso deklamis versojn afable
dediéitaj de nia amiko JAN al la organiziutoj de la Semajno. La
drama parto konsistis el Geedzigofteto, triakta komedio de F-ino
FLOURENS, kiu speciale verkis ĝin por la Esfieranlisla Semajno.
La ailtorino rajtas esti fiera pri tiu teatrajo,kiu estas vera éefverko.
Gratulojn ni ŝuldas al la geanoj cle la drama sekcio de la Genta
Grupo, kiuj plej kontentige ludis la teatraĵon.

En la unua interakto alvenis karavano da anglaj geamikoj
gviditaj de nia bona amiko S-ro MiJDIE, la prezidanto de U.
E. A. Grandan ovacion oni faris al ili ; je i lia honoro la tuta
ĉeestantaro stare kantis la anglan himnon God save the King.
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Dum la sama vespero ankaŭ okazis la disdono de la premioj
al la laŭreatoj de la literatura kaj desegna konkurso.

Estis premiitaj :
A. DESE(TNAJA KONKURSO.

i . Sigelmarkoj.
ta premio : S-ro A. CASSIERS, el Antwerpen.
za 	 » 	 S-ro JOZEF MAERT NS, el Gendbrugge.
3a 	 x 	 F-ino MARGUERITE DE WINTER, el Antwerpev.

2. Kongresmarkni.
ta premio : S rOCASSIERS el Antwerpen.

3. Propagandaj Dcsegna)oi,
la premio : F-ino ELZA CHAJII'V, el Antwerpen.

B LITERATUR A KON KURSO
I. Up iginalaĵoj.

ta premio : S-ro KURT SoanIER, el Chemnitz (Saksujo).
2a 	 » 	 S-ru JozEr- VAN REMOORTERE, el Antwerpen.

2 Traduka)oj.
ta premio : F-ino MARiA POSENAER, el Borgerhout.
2a 	 , 	 S-ro J. B:11tuE-Di  KNEEF, el Gendbrugge.

3. Poe:M)oj.
ta premio : F-ino MARI3 POSENAER, el Bolgerhout.
2a 	 » 	 La atitoro deziras esti nckonata.

4. Komercaj Leteroj.
la premio : S•ro Jo/.EE M.ARTENS, el Gendbrugge.

5. Po;lkartoj.
ta premio : 5-ro :IARCEL CASQUET, cl Ikziers (Francujo).
Honora mencio : S-ru BRUNO MiGLiORiNI, el Villa-Bruna.

le -ino P.AU1. VAN 1)EN Evclu s, el Brussel.
C. MUZ1KAjOJ.

la premio : S-to Aî.EOsS VAN DE VELDE, cl Boom.

Lundon, 18 an, je la Ioa matene, okazis en la Festpalaco
la ferma kunsido de l'Kongreso.

S-ru WITTERYCK ĝin malfermas rezuivante la laborojn de la
antaŭa kunsido, kaj donas la parolvicon al S-ro MUDIE. S-ro
MUDIE, kiu ĵus ĉeestis la enterigon de S-ru BOURLET, al kiu
ankaŭ ĉeestis nia Majstro, raportas pri tiu malĝoja ceremonio
kaj rememorigas, en kiaj cirkonstancoj mortis nia bedaŭregata
samideano ; li laŭdas la meriton de S-ro BouRI,ET,kiu estis persona
amiko de li. Poste li pritraktas, laŭ sia kutima elokventa kaj
preciza maniero, kelkajn interesplenajn propagandajn metodojn.
Laŭ li, la momento jam venis por enkonduki Esperanton oficiale
en la lernejojn. Kiam oni varbis la simpation de la gepatroj,
estas facile instigi la edukon ĉe la lernejoj. Kun tiu celo, li duin
la pasintaj ok monatoj faris multajn paroladojn en lernejoj. Li
ĉiam trovis varman intereson ĉe la geknaboj, el kiuj multaj estis
ekzamenataj post libertelnpa senprofesora studado, kaj akiris
riniarkindan kompetentecon. Li esperas, ke ĉia oni konstante
klopodos rapidigi la instruadon (le nia kara lingvo en tiu ideala
nstruejo.

Poste li diras, ke en Anglujo, dum la lasta jaro, li provis
novan specon de propagando, nome subĉielajn paroladojn en la
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publikaj parkoj. Preskati èiutage, kaj speciale dimanĉe, sindonaj
parolantoj ricevas atentan aïiskultadon de tentoj kaj kelkafoje de
miloj da ĉirkaŭstarantoj, kaj li eĉ proponis, ke dum la venonta
jaro ĉiuj grupoj en Britujo, en kies urbo ekzistas parko, faru klo-
podojn por organizi tiajn parolodojn je la unua Dimanĉo de Majo.

Dank' al la kunhelpo de gravaj komercistoj, la Brila Ester-
rznlislcr tsocio sukcesis eldoni novan kvarspesdekan libreton,
da kiu ĝi jam eldonis ioo.000 ekzemplerojn. Ĝi ankati klopodos
por enmetigi en cigaredujojn — kiel estas la kutimo en Anglujo
— serion da kartoj kun la Esperanta gramatiko.

La ĉeestantaro varme aplatidas S-ron MUnIE.
S-ro WITTERYCK, siavice, donas kelkajn informojn pri pro-

propagando. Li preparas eldonon de kajeroj kun sciigoj pri
Esperanto sur la kovriloj. Li proponas organizi kongurson kun
la helpo de ĵurnaloj, ekzemple respondi al tiuj tri demandoj :
noirm la bonajn konsekvencojn, kiujn povas doni al al ni la
ĝenerala alpreno de internacia lingvo ; — kiel la latina lingvo
a il nacia ne povas tat gi kiel internacia lingvo ?  — montru, kial
Esperanto estas pli facile akirobla, o] la aliaj lingvoj. Fine, li
rekomendas, ke, kiam oni legas en ĵurnalo artikolon kontraït Esper-
anto, oni sendu al tiu ĵurnalo artikolon favoran kun peto ĝin
presigi.

F-ino MOREAU, el Brussel, proponis, ke oni starigu so-
cieton, kies membroj, nur gefratiloj, donus po kvin frankoj al
la societa kaso ; se la anoj edziĝus, ili rehavus sian kotizaĵon
kun la procento, se la geedziĝintoj estas gesamideanoj, se ne ĝi
estas perdita : la celo estas fondi esperantistajn familiojn.

S-ro VERMANDEL, el Antwerpen, rekomendas, ke oni
sendu multajn komunikajojn al la jurnaloj, precipe pri la es-
perantistaj okazintaĵoj.

D-ro JOHNSTON, la eminenta prezidanto de T. E. K. A.,
raportas pri la Kongreso de la kuracisto] en London, kiun
ĉeestis pli ol S000 kongresanoj. Dum tiu Kongreso, Esperanto
estas proponita kiel helplingvo.

Fine S-ro MAERTENS diras lastan dankon al ĉiuj paroi-
intoj, kaj S-ro WITTERYCK faras la jenan ferman paroladon ;

Altestimataj Gesamideanoj,

Estis pur mi grandega ĝojo havi la privilegion akcepti en ĝenerala kun-
veno, tiel grandan aron da agemaj gcesperantistoj, belgaj kaj fremdlandaj,
kaj mi estis tre feliLa aüdi la eminentajn paroladintojn, kiuj, per Tarmo kaj
la forto de de sia talento, ornamis la solenecon de nia Kongreso.

Permesu, ke mi donu specialan lokon en nia dankeco al la plej rimark •
indaj cl niaj gastoj, al la esperantistaj pioniroj universele konataj. kiuj sub•
tenis nian Kongreson per siaj konvinkaj paroloj kaj kiuj bonvolis doni al ni
tiel 5atindajn konsilojn pri la propagando, pri kiuj ni konservos neforgeblc
la plej Larman memoron.

Mi volas ankorati adresi miajn gratulojn kaj la esprimon de mia dankeco al
iuj sainideanoj, kiuj iiparis nek sian tempon nek siajn penadojn por akiri la bel-

egajn rezultojn, kiuj en tiu ĉi momento nin ĝojigas, kaj certe tiuj vi konsentos

— 249 —

.kun mi specialan gratulon kaj dankesprimon al la lertegaj artistoj,kiuj ĉarmigis,
per sia talento, la teatrajn festojn. Mi rcesprimas mian dankon al Lia Mono nia
Reĝo pro la granda honoro, kiun li faris al ria entrepreno, akceptante la titolon
de Alta Protektanto de nia Kongreso ; mi dankas S-ron BRAUN, la urbestron de
tiu gastama urbo, kaj Lian Moçton Baronon DE KERCEIiOVE D'EXAERDE, tial ke
ili pruvis grandan intereson al nia mondhonfara agado, akceptante la honora n
prezidantccon de nia Sè;najno. Specialan dankon mi esprimas al la plej alta
oficiala ailtoritatulo de tiu Li provinco pro lia honoriga teestado en nia mal-
'ferma kunsido kaj en la .teatra festo kaj ankatl pro la kuraĝigaj vortoj, kiujn
li adresis al ni.

Ne nur ni ne forgesos la saĝajn lecionojn. kiuj tiu ĉi Kongreso grandnornbre
prezentas, sed ni praktikigos ilin kurase kaj konstante, kaj tiamaniere ni
plifruigos la triumfon de nia idealo, de tiu grava socia problemo de la
internacia lingvo, kiu jani de jarcentoj okupas la spiriton de l' scienculoj.

Mi finas, Altestimataj Gesamideanoj, salutante respekte en la nomo de vi
Ciuj la grandan geniulon,k iun iam Tiuj popoloj de l' civilizita mondo, en komuna
sento de dankeco, honoron per statuo,j ; mi salutas la modestan scienculon,
kiun ni tiel volonte nomas nia kara Majstro, kaj entuziasmc mi ekkrias : vivu
Esperanto ! vivu Zamenhof !

"Iuj post la ferma kunsido okazis la oficiala festeno, en la
• alonegoj de la Borso. Dum ĝia tuta dat5ro regis la plej kora
intimeco.

S-ro WITTERYCK, prezidanto, faris la kutiman toston al
Lia Reĝa Mosto kaj la Reĝa Familio, kaj al nia kara Majstro
D-ro Zamenhof. S-ro MAERTENS proponis la sanon de la estroj
de la riprezentitaj ŝtatoj. S-ro SERRUYNS trinkis je la sano de
-la fremdaj gesamideanoj, en kies nomo S-ro MuDIE dankis.
S-ro PETIAC tr)stis al la multnombrnj sinjorinoj kaj fratil-
inoj, kiuj ĉarmis la kongreson ; lei lia propono oni sendis
telegraman saluton al F-ino FLOUJRENS, la attorino de la luditaj
teatraĵoj. S-ino TIA.RD respondis en la nomo de la sinjorinoj.
S-ro VERMANDEL dankis la anglajn geamikojn, kiuj tiel mult-
nombre ĉeestis la kongreson, kaj tiel afable akceptis lin_ dum
la kongreso de Eastbourne. S-ro VÔRôs, el Budapest, dankis la
Organizan Komitaton pro la bonaj aranĝoj de 1' Kongreso,
kaj fine D-ro DUPONT, el 13evne-Heusay, en la nomo de la
partoprenantoj, dankis pro la bonega aranĝo de la festeno.

Post la festeno okazis veturila promenado tra la urbo. Tiu
promenado donis al la fremdaj kongresanoj plej bonan impreson

•pri la industria graveco de Gent kaj pri ĝiaj malnovaj vidindaj
monumentoj ; detala vizito al Beginejo ege interesis ĉiujn.

Je le 9a vespere, la kongresanoj ree kunvenis en la Borso
por la Internacia Balo, kiu estis tre amuza kaj daiiris ĝis la
malfruaj horoj.

Mardon, 12an, la kongresanoj detale vizitis la Ekspozicion,
kaj, vespere, intima kunveno kunigis ilin en la restoracion Royal
Casino, kie ili dancadis en plej intima amikeco, ĝis kiam

•alvenis la horo por disiĝi.
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Ĉio havas finon, eĉ la esperantistaj Kongresoj ! Jen estas
finita la Genta Esperantista Semajno ! Ĉu ĝia organizado sukcesis
kontentigi la gekongresanojn ? Se jes, estas la plej bona rekom-
penco por la organizintoj, kiuj kore dankas la gesamideanojn,
kiuj tiel multnombraj respondis al ilia alvoko kaj multhelpis la
sukceson de la Kongreso.

Ni penis fari tiun ĉi raporton plej latívera kiel eble ; ni petas_
pardonon, se ni ion forgesis. (')

'J f.

Unua Internacid Kongreso por la helpo al militaj vunditoj.

Raporto de 8-ro A. d. WI T TERYCK
Prezidanto de la «Belga Ligo Esperantista» kaj ano de l'hongreso._

Gesinlorol,
La konvencio de Genève deklaras, ke la soldatoj kaj la aliaj

personoj, oficiale dependantaj de la armeoj, kiuj estos vunditaj
aŭ malsanaj, devos, sen distingo de nacieco, esti respektataj kaj
flegataj de la militanta partio, kiu havas ilin en sia povo, kaj ĝi
aldonas, ke la militanta partio, kiu devas lasi malsanulojn aŭ
vunditojn al sia kontranulo,devas, se la cirkonstancoj tion permes-
os, lasi kun ili parton de sia personaro kaj de sia kuraca mate-
rialo por kunhelpi al ilia ilegado.

Tiamaniere, tiu Konvencio antaŭvidigas neeviteble por  • la
dejoro de la ambulancoj kaj kamphospitaloj la formadon de aroj
da personoj de diversaj naciecoj kaj devenoj, vokitaj por kune
labori por la zorgoj donotaj al vunditoj kaj malsanuloj trovitaj
sur la batalkampo.

Gi supozas do ke, en tiuj aroj, oni disponos la necesajn
helpilojn por ebligi, ke ĉiuj tiuj homoj, tiele akcidente kunigitaj,
sin interkomprenu kaj, je ĉiu utila momento, interrilatu sen tro-
da mal facilajoj.

Tiu postulo povas ŝajni sufiĉe facile solvebla, kiam la batalado
estas limigita inter grandaj landoj, kies nuraj nacianojetas unu
antatt la alia. Kaj ankoran.... ne ĉiam ! kiel atestas la sekvanta
eltirajo el raporto de la Japana Centra Komitato pri la laboroj de
la Japana Ruĝa - Kruca Societo okaze la Rusa-Japana milito.

« ... Alvenintaj en Port-Arturo, la 6an de Februaro, la unua
malfacilaĵo, kiu aperis al ni, estis evidente la diferenco de lingvoj.
Neniu en la Ruĝa-Kruca taèmento sciis paroli ruse, kaj la inter -
pretantoj mankis. »

Kiel ajn oni konsideras la kondiĉojn de estonta milito, estas
malfacile imageble, ke nur du nacioj estus unu kontraü la alia.

(') Jes, kara amiko PETIAU, vi forgesis ion : gratuli vin mem kaj la ceter-
ajn organizintojn de la Semajno. Ni do jen faras tion niem, kore kaj sincere
(REDAXCIO.)
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La kontraktitaj interligiĝoj devos tiam sin manifesti efektive,
havante kiel neeviteblan sekvon, la universalan interbataladon.

.-lnkan tio kaŭzos lingvan konfuzon, kaj, en la ambulancoj
plenaj de vunditoj apartenantaj al diversaj nacioj, kunlaboros
kuracistoj kaj geflegistoj beda1:Irinde,pro manko de interkolupren-
i1o, ofte neebligitaj doni helpon.

Jen eltirajo el artikolo, kiun kelkaj ĵurnaloj publikigis antaŭ
kelkaj monatoj pri la Balkano milito :

« Inter la kuraĝplenaj geambulancistoj alvenintaj sur la
batalkampo por inalpligrandigi la suferojn (le la kompatinclaj vik-
timoj de la B..tlkanaj buéadoj, oni trovis personojn, kiuj, sciante
eĉ duondekduon da lingvoj, estis en la tre peniga situacio
ne kompreni la vortojn de tiuj, al kiuj ili disdonis siajn zorgojn.

» Kun larmoj en la okuloj kaj premata koro, ili aüdis la
la plendantan voĉon de tiuj,kiiij etendis al ili la manojn petegante,
ke ili konigu iliajn lastajn volojn, iliajn superegajn sentojn al la
karaj estajoj, kiujn, verŝajne, ili neniam revidos.

» Kaj tie troviĝas la ambulancisto,kies bonkoraj penadoj estas
paralizigitaj de ununura kaŭzo : la diverseco de la lingvoj ! »

'l'itt artikolo estis interalie konfirnlata de S-ro D-ro Carle de
Marval, delegito de la Svisa Ruĝa-Kruco ĉe la Balkana milito
(Vidu lian opinion pago 254).

Kaj jen a;Ikorati alia atesto :
S-ro D-ro Lucas-Championnière,filo de famekonata ilirurgiisto

el Paris, rakontis publike la lastan monaton en la Societo «L nion
des Fem.nes de France»,(chaussée d'Autin, 29, Paris), ke li estis
tre embarasita, kiam, alveninte en Konstantinoplo por
kvietigi la suferojn de la viktimoj de la Balkana milito, oni lin
sendis al malsanulejo konstruita sur la montoj ekster la urbo, kie
li trovis sepdektttrkajn ambulancistojn,kiuj konisnur sian gepatran
lingvon. Antan ĉio li devis do eklerni la turkan lingvon. Oni
povas imagi la embarasiĝon de la kuracisto kaj de la flegistoj,
kiel ankaf la kompatindan situacion de la suferantoj !

Certe, kelkaj el la kuracistoj kaj ambulancistoj, kiuj iris al
Balkanlando, estis pli feliĉaj kaj havis la ŝancon sin trovi antaŭ
viktimoj, kiuj parolis unu el la lingvoj, kiujn ili mem sciis paroli,
sed ankaŭ estas nur tro vere ke, dum tiaj okazoj, oni riskas sin
trovi plej ofte en la peniga mala situacio. Iom da pripensado
sufiĉus por konvinki nin, se ni ne havus la atestojn de spertintoj
homoj.

Tiuj konsideroj sufiĉus nepre por al ni doni la certecon ke,
sur batalkampo, komuna lingvo estas necesega.

La nuna Kongreso sin okupas nur pri la helpo al vunditoj
duin militoj ; mi estimas tamen oportune, fari tie ĉi malgrandan
dellankition, alclonante, ke estas ne nur la militaj tempoj, kiuj,
por havigi al la praktil:ado de la sindonemo novan ilon kaj for-
tikan helpon, postulas interkomprenilon ; ĉu efektive, la societoj
de la Ruĝa-Kuco ne intervenas, kiam publika nialfeliĉego frapis

H. PETIAU,
Sekretario de l'Organiza Komitato.
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Kvankam tio havas nur duagradan gravecon por la deĵoro de
la Ruĝa-Kruco, mi deziras atentigi vin pri la fakto, ke Esperanto,
kvankam tute simpla, posedas rimarkindan riĉecon, kaj tatigas
mirinde por la esprimo de ĉiuj ideoj.

Esperanto respondas do al ĉiuj postuloj : ĝi estas neatrala,
simpla, unuformee1/arolala kaj rimarkinde riĉa. Plie ĝi donis
jam siajn pruvojn.

Publikaj ekzercoj de funkciigado de la Ruĝa-Kruco per Esper-
anto okazis en Barcelona la 8an de Septembro 1909. Ili sukcesis
plene, ĉar nenia malfacilajo por intcrkompreno sin prezentis inter
la membroj de diversaj nacioj, kiuj partoprenis ilin.

La 27hn de Aŭgusto 1911, Ruĝa-Krucaj ekzercoj estis ankati
farataj en Antwerpen. Mi rimarkis tie la sindonemon de S-ro de
Meyer, prezidanto de la Ântverpeua Asocio kaj kasisto de la
nuna kongreso. Tie ankaŭ, sur la batalkampo kaj en la ambulanc-
oj, estis konsola spektaklo vidi kun kiom da facilego gellegistoj
sin koniprenigis facile (.1.,) la vunditoj, mante nur eksklusive
Esperanton.

Rimarku ni ankorati, ke Esperanto estas jam tre clisvastigita :
ne nur ekzistas jam cento da ĵurnaloj kaj revuoj en 30 diversaj
landoj, sed la lingvo havas ankati multnombrajn adoptojn en éiuj
rangoj de la socio, kaj oni povas prave diri ke nu ite, sur la tuta
terglobo, ne estas plu unu iom grava urbo, kiu ne posedas siajn
esperantistojn.

Cetere, Gesinjoroj, mi ne estas sola por kiopodi por tiu afero
kaj por defendi tiun kreaĵon, kiun mi konsideras kiel ege
hemaman.

S-ro Dunant mem, la iniciatoro de la Geneva Konvencio de
la 2 2a de Aŭgusto 1864, proklamis ĝian nepran necesecon.

La Internacia Komitato de la Ruĝa-Kruco sendis, en 1908,
S-on Ad. Moynier kial oficialan deligiton ĉe la q.a Esperanta
Kongreso en Dresden.

La Regnestraro de la Unuigitaj Statoj sin reprezentigis
ankaŭ de S-ro Majoro Straub, kuracisto ĉe la Milita Ministraro.
Jen eltiraĵo el la raporto prezentita de S-ro Moynier pri tiu
kongreso :

« Kelkaj boloj sufiĉas al homo mezgrade instruita por
kompreni la mehanismon de la lingvon Esperanto. Post kelkaj
semajnoj da studado, eĉ sen profesoro, oni povas facile legi tekston.
Sufiĉas kelkaj monatoj por ĝin kompreni kaj paroli flue.

» D-ro Zamenhof sukcesis krei lingvon facile ellerneblan por
ĉiuj, kies elparolado estas ĉian la sama, se ĝi estas parolata de
Ruso, Franco, Anglo, Germano ail Japano. Estas malfacile,
aŭdante personon kiu parolas flue Esperanton, difini ĝian nacian
lingvon ; tio estas la fakto kiu frapis min pleje kiam mi aŭdis
paroli riprezentantojn de pli ol 3o diversaj landoj.

» Rezultas el tio, ke, de l' komenco, ili sin interkomprenas
kun plej granda facilego.
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alian landon ol la nacian teron ? Ĉu oni ne vidis tion, ekzemple,
post la katastrofo de Sicilio ?

La sekvanta eltirajo el letero de la hispana kapitano Pero-
gordo,pri akcidento okazinta en Sagonte je la lino de la Esperant-
ista Kongreso de Barcelona en 1909, donas frapan ekzemplon
pri la utileco cle internacia lingvo rilate al helpo al vunditoj, eĉ
duin pactempo. « Dum nia ekskurso al la urbo Sagonte,
okazis malfeliĉe akcidento, ŝuldita al la disfalo de romparo de
antikva kastelo, fortrenanta kun si kvin esperantistojn. En
tiu terura momento, kiam ĉio estis nur bruo kaj plendoj, la
membroj de la Sagonta Ruĝa-Kruco aperis tiel subite, ke tiu
rapideco mirigisla esperantistojn ; efektive kvar minutojn poste
la kuracisto flegis jam zorgeme tiuj,kiuj falis; nur unu el ili bezonis
porti lon.

» Mi akompanis la kuraciston kaj la vunditojn gis la urbdomo,
kie troviĝis ambulanco : mi helpis tie la kuraciston kaj tradukis
la vortojn de la vundito, ĉar, malfeliĉe, la kuracisto parolis nek
franco nek Esperanto. Poste, la juĝisto, kiu ankati ne sciis
tiujn lingvojn, prenis min kiel oficialan interpretanton. »

Jen do pruvite, Gesinjoroj, ke helpa lingvo estas neceséga
por la bona organizado de la Ruĝa-Kruco.

Mi permesas do al mi proponi la lingvon Esperanton, kiel
povantan solvi tiun demandon.

Ekzamenu ni, ĉu tiu lingvo respondas al éiuj kondiĉoj, kiujn
la organizaclo de la Ruĝa-Kruco povas postuli de la helpa lingvo,
kiun ĝi bezonas tiel urĝe.

Antaŭ ĉio estas necese, ke tiu lingvo estu nertlrala lingvo,
t.e. lingvo apartenanta al neniu nacio kaj konsekvence ofendanta
nenies patriotan senton. Por tio oni devas nepre sin turni al
artefarita lingvo ; nu, Esperanto respondas al tiu unua postulo,
ĉar ĝi estas kreita el internaciaj elementoj.

Necesas ankaŭ, ke tiu lingvo estu simpla kaj sekve facile
ellernebla : rilate al tio Esperanto donis konvinkajn pruvojn :
ĝia gramatiko enhavanta nur kelkajn regulojn sen esv ptoj, povas
esti lernata en unu horo, kaj, dank'al la logika elekto de la
radikoj kaj al la kuninetado de diversaj elementoj, ĝia vortaro
estas tiel facile akirebla, ke Beko da lecionoj, po unu horo,
sufiĉas por ebligi, ke homo de meza kulturo esprimu kompreneble
siajn ideojn.

Estas ankaŭ necese, ke helpa lingvo posedu absolutan unu-
formecon de elparolmaniero ; nu, tiurilate ankati Esperanto donas
tutan kontentigon ; mi mem parolis Esperante kun personoj
apartenantaj al 28 diversaj nacioj, kaj mi certigas, ke estis tre
ivalfacile difini naciecojn inter ili ; cetere la naü Universalaj
Esperantistaj Kongresoj donis rilate al tio tre konvinkajn pruvojn.
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» Aldonu ni, ke, relate al aiidado, Esperanto similas multe
la hispanan kaj italan Iingvojn. La frazoj fluas facile, kaj la orelo
ne estas vendata de gorĝaj aŭ malagrablaj sonoj.

» Resume, la uzo de Esperanto ŝajnas al mi destinita por
Clisvastiĝi, pro sia facila aplikado en multnombraj fakoj. Ĉar la
Ruĝa-Kruco povas el ĝi tiri realajn profitojn, estas utile sekvi
serioze la disvastiĝon de la esperantista movado kaj atentigi
pri tiu subjekto la Asociojn de la Ruĝa-Kruco de ĉiuj landoj,
por ke ĝi povu, bone elstudita, iĝi la objekto de diskutado Glutu
proksima internacia Konferenco .»

Jen nun eltirajo el raporto de la delegito de la Unuigitaj
Statoj .

« Rilate al militista vidpunkto, la plej utila aplikado de
Esperanto en tiu ĉi momento ŝajnas esti por la ambulacistaro, kaj
mi opinias,ke la Regnestraro devus al ‘,Ti doni sian oficialan apogon.
Oni povus komenci enkondukante ĝin en la Nacian Societon de
Ruĝa-Kruco... kie ĝi trafus duoblan celon, ĉar ĝi estus tre
utila en pactempoj kiel en milittempo... La lingvaj malfacilajoj,
kiuj sin prezentis dum la diversaj internaciaj ekspedicioj aii
militoj cle la lastaj jaroj, montris la necesecon de helpa lingvo...
Esperanto plenumas ĉiujn deziratajn kondiĉojn. Ĝia propagando
meritas do ĉiujn kuraĝigojn, kaj ĉiuj, kiuj rilatas ati povas rilati
kun alilandanoj devus interesiĝi pri ĝi. »

S-ro Paul Blaschke, el Friedrichshagen (Berlino), skribas :
« llalfacilajo, kiu sin montras dum milito, kaj precipe la

bataltagojn, en la ambulancoj, estas la ne-interkompreno.
Pro manko de interkomprenilo la zorgoj iĝas plej malfacile
doneblaj ; ofte en tiaj okazoj la suferoj daiiras pli longtempe, ol
estas necese, kaj multnombraj deziroj de la suferantoj — ofte, ve !
la lasta ! — ne estas plenumata j  . »

Lefltenanto Bayol verkis malgrandan broŝureton, kiu enhavas
en la formo de demandoj kaj respondoj, Esperante kaj france,
la fratojn plej necesajn por vundita militisto. (ŝi estas jam traduk-
ita germanen, italen, danen, ruseu, hispanen, sveden, anglen,
bulgaren, êeken, k, c.
• En la 9a Konferenco Internacia de la Ruĝa-Kruco en Wa-
shington, S-ino Lardin de Musset, de la Unuiĝo de la Francujaj
Virinoj,anstataitantaF-iron Pérouse,la prezidant non de tiu Asocio,
legis proponon rila' e al Esperanto, kiu estis tre aplaiidata kaj
pri kiu F-ino Lardin de Musset 1 icevis la gratulojn de la plej
multnombra parto de la éeestantoj.

Jen kion skribas pri Esperanto D-ru Carle de Marval, deleg-
ito de la Svisa Ruĝa-Kruco ĉe la Balkana milito :

« Certe, jes, Esperanto, lingvo internacia, estus povinta fari
grandajn servojn dum la Bal kana milito...En la hospitaloj, kie kune
laboras diverslandoj abulancistoj, kie la kuracista vizito ofte estas
«procesio» de personoj dezirantaj esti utilaj kaj komprenigi la de-
mandojn de la unuj kaj la respondojn de la aliaj, Esperanto

— 255 —

estus povinta esti tre utila al la kuracistoj, al la geilegistoj kaj
al la kompatindaj vunditoj 	

>. Klopodu do por ĝia clisvatiĝo, vi faros hoinatnan laboron
kaj vi alportos vian Ŝtonon al la`konstruado de la palaco de
la paco,kie ĉiuj sin interkomprenos kaj — sekve — sin interamos I
Kaj kiam la popoloj sin pli bone interkomprenos kaj sin
interamos kiel ili devas, la milito apartenos al la historio; —
ne ekzistos plu. »

Mi pensas, ke mi elinontris sufiĉe, ke plenkonfide la Ruĝa-
Krucaj societoj povas elekti kiel universalan interkomprenilon
la artefaritan lingvon de D-ro Zamenhof.

*

Ni konas nun, Gesinjoroj, la demandon kaj ankaŭ la helpri-
medon ; sed tio ne sufiĉas : ni devas uzi la rimedon, se ni volas
kontraûstari la malbonajon ; ĉefe ni devas agi rapide kaj efike.

Restas ankoraŭ por esti ekzaminata, la maniero, laŭ kiu oni
povas sukcesi.

Se ĉiuj regnestraroj decidus rekomendi al siaj militistoj ĉiu-
gradaj, ke ili lernu Esperanton dum tri monatoj, mi havas la kon-
vinkon, kun cento da pruvoj, ke ĉiuj, escepto la malkleruloj,
parolus kaj skribus la helpan lingvon,kaj ke ili havus la grandegan
profiton povi interrilati kun ĉiuj armeoj de la tuta mondo ; kaj se,
flanke de tio,la membroj de la Ruĝa-Kruco farus la saman provon,
la konsekvenco estus, ke la malfeliĉaj viktimoj de la militoj estus
pli bone flegataj, kaj ke la Ruĝa Krucanoj ne plu devus plendi pri
la malsukcesoj rezultantaj de la lingva diverseco.

Vere oni miras, tial ke ne jam longtempe la Regnestraroj kaj
K omitatoj de la Ruĝa-Kruco ne postulis grandkrie  la saman help-
lingvon por garantii la bonan funkciadon de an bait.

Tio pensigas pri Fulton, pri Jacquard, pri Kristoforo Colombo
kaj pri tiom da aliaj, kiuj, de siaj tro singardaj (?) kuntempuloj,
estis konsiderataj kiel utopiistoj, kaj kies bonkoraj penadoj estas
nun benataj en ĉiuj nacioj.

El ĉio, kion mi diris, rezultas do, ke ni devas trafi du celojn
r Ke Esperanto estu inslruata inter la militisto] ;
2e Ke la membroj de la ambnlanchor/ursoj farrc la saman

siudadon.
Estas dirite en la cirkulero, kiu invitis nin al tin êi kongreso :

« Oni tie preparos la materialojn por la reforinoj », kaj poste : « La
diskutadoj ne estos sekvataj de voĉdonoj ».

Mi aprobas la unuan punkton, sed mi ne pavas fari saine
por la dua, ĉar ŝajnas al mi, ke, por la demando pri interkom-
prenilo, por la helpoj al militaj vunditoj, ni devas agi urge, eĉ'
graudurĝe.

Mi bedafiras do multe,ke mi ne povas inviti vie por veclo*.li ;
• mi neniel dubas, ke ĉiuj,kiuj aŭskultis mian pledadon por la stud-
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ado de Esperanto estas unuanimaj por voĉdoni, ne nur ke oni
devus rekomendi tiun studadon, sed ankai't ]ce oni devus igi ĝin
deviga.

Certe ili estas konvinkitaj, ke la interkomprenilo, kiun mi
proponas, estas trezoro por la tuta homaro kaj ke i;anceliĝi por
fari ĝian provon estus ku'po, tial ke !a profitoj, kiuj devas
rezulti el ĝi , estas grandegaj kompare al la malgrandaj klopodoj
postulataj .

Por ke la fruktoj de tiuj klopodoj ne estu perditaj, mi esprim-
as la deziron, ke estu starigata senprokraste, hodiaŭ mem, kiel
estas farite en Francujo, Belga Societo Esperanto-Ruĝa-Kruco,
kun duobla celado : diskonigi la Helpan lingvon Esperanto de
D-ro Zamenhof en Ruga-Kruco kaj en la armeoj, kaj subleni
la propagandon de la Ruga-Kruco inter la esperanlistaro.

Konfidplene mi vin invitas, Gesinjoroj, por starigi tiun tre
gravan societon, kaj kun tiu celo mi petas vin ke vi bonvolu, je
la fino de tiu éi kunsido, havigi al mi vian adreson ; tio ebligos
al mi kunvoki vin por proksima kunveno, kie vi povos pre-
pari la fundamentojn de tiu asocio, kiu, per sia homama ka-
raktero, estas destinita al tre granda estonteco.

Mi invitas ankaŭ la gekongresanojn el aliaj landoj, ke ili
bonvolu doni al mi siajn adresojn, kiel pruvon de sia simpatio al
tiu afero kaj kiel ateston de la apogo, kiun ili volus doni al tia
societo inter siaj samlandanoj ; ĉar necesas ke ĉiu civilizita lando
posedu baldaü sian societon « Esperanto-Ruĝa-Kruco » kaj ke
ĉiuj tiuj societoj formu nur unu solan vastan ligon, laborantan
por la malpligrandigo de la suferoj de la militaj viktimoj kaj ĉefe
por la konscrvado de la amikeco inter la popoloj, unua
fundamento de la tutmonda paco.

Tradukis K. BABILON.

BELGA KRONIKO
Ni insiste petas Ĉiun grupon kaj ankaló la disajli

samideanojn, ke ili sendu, kiel eble pli akurate, informojn
pri sia societo an tiuspecajn sciigojn pri Esperanto, plej malfrue
la 25an de eiu monato, al « Belga Esperantisto », 20, Von-
delstraat (Rue Vondel), Aniwerpen (Anvers). Tre flanke nia
redakcio ankan ricevos la ĵurnalojn, kiuj enhavas artikolojn
pri nia movado.

ANTWERPEN. — Suda. Lumo. — La kunvenon de la 6a de Septembro
ĉecstis t t angloj kaj 2 rusaj samideanoj. Tiuj du rusoj — S-roj Agurtinel el
Belostok kaj Gologorskij el Kamenec.Podolsk — restas nun en nia urbo pur
studi en la Supera Komerca Instituto. lli partoprenas la esr erantistan vivon de
la metrapolo kaj ĉeestasankaŭ la ktinvenojn de!'A ntverpena Grulo E:teranti;ta.

— Lundon, la 22an de Septembro, alvcnis en nia urbo nia kataluna sami-
deauo, S-ro JUAN GIL1, kiu enŝipigis en Antverpeno por entrepreni ofican
vojal;on al Centra Ameriko. S-ru GIi.I, kvankam ankoraf tre juna, estas unu el
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la plej a;emaj l3arcclonaj Esperantistoj. sekretario de grava Barcelona grupo.

lle kvar jaroj li korespondis kun unu al niaj Antverpenaj satnideaninoj, kiu
estis nun vere feliĉa interkonatigi kun li, vidigi al  li, dum tempo bedaürindc
tre mallonga, la ĉefajn vidindajojn de Antverpeno, kaj  prezenti lin al kelkaj

Antverpenaj samideanoj. S-ro GIL1 for:eturis la  2E an per la ŝipo Bavaria,
de la Ham/'urg - Amerika Linie, kiu kondukos lin al Guatemala, post marvetur-
ado de almenaû 32 tagoj Plej sincere Belga Esperantisto deziras al nia kuraga
amiko reliĉan vojagon, agrablan restadon en frcmdlando kaj  > ojan revenon en
la patrujun ! Nia juna samideano certe semos kelkajn verdajn semojn en la
landoj. kiujn li vizitos. Ankati tiurilate ni deziras al li plenan sukceson  !

M. P.

EL « LA AMUZISTOJ
Mi nun tradukadas, kun afabla permeso de 1'aütoro, la admirindan

teatrajon de S•ro MIGUEL ZAM, COïs, Les Boufon.s.
La tri jenaj eltiraĵoj montros al la legantoj de  Belga J;speranlislo, ke

la verko estas tiom sprita, kiom poczip'cna Oni samtempe konstatos, ke
la traduklahoro ne estas facila.

RENATO DE CHANCF.NAC, nekonatc, sub la nomo JAKASO, sin prezentas,

kune kun kvar aliaj kandidatoj, por farigi la antuzisto de SOLANĉ o, la tilino

de 1' baron.) DE MAUThtu . Jen lia deklaracio je lia alveno.

JAKASO, antaŭeniras kaj salutas la ĉcestantaron.

Mielon ĉerpas papili'
El ĉiu Hor', laŭ sia plaĉo ;
De roz' g►i flugas al lili'.
Tutsame, rido aŭ ridaĉo
Aŭ kant', en kiu ajn naci',
Ĉe ĉiu gent', ĉe ĉiu raso,
Rabitaj estas kun rabi'

] )c l' amuzist' Jakaso.

Por mi, paroli pro, por, pri,
Ne estas kaŭz' de embaraso ;
Rakontojn pri milit', lnagi',
Mi konas, pri vojaĝ' kaj ĉaso.
Cu al vi plaĉas idili'
r^tl, Car mi estas bona baso,
Prefere eble nlelodi'

De l' amuzist' Jakaso ?

De l' ver' amanto kun pasi'
Kaj poetaĉ' de tria klaso,
Malgranda eble estas ĝi,
Sed trinkas mi el mia glaso
Kaj nun, Sinjor', min konas vi,
Vi ankaü, ah1uzistamaso !
Rigardu bone min ! Jen mi,

La amuzist' Jakaso !

(i) La Barono.
(2) La ceteraj amuzistoj.

A. J. \VrrTERyCK.

Paroli laüde mem pri si
Kun granda gesto kaj gtitnaco
— Jen estas mia opini' —
Insulto estas al sagaco
De Via Moŝto (1) : kun konsci'
Kaj ne laŭ nia vortfrakaso
Vi juĝos nin ; kaj nun, jen mi,

La amuzist' Jakaso !

Sinjoroj (4), juris mi per Di',
Ke sen armilo, sen kiraso,
Nur dank' al mia fantazi'
Mi el kastelo kaj teraso
Vin pelos for de tie igi.
^c timu : ploros pri l'forlasu
Nek la Barona famili'

Nek amuzist' Jakaso !

Ridetu ne kun ironi',
Ne vana estas la minaco;
Al vi ne restu iluzi' :
Post la monat', kapitulaco !
Jen mia sola ambici' !
Sukcesos mi, sen preterlaso,
Kaj vi verdiĝos pro envi'

Al amuzist' Jakaso !
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NARCISO.

Ho vent', mia eleganteco vin amas,
Car vi per movetoj graciaj ornamas

La faldojn de mia mantelo,
La plumojn de mia ĉapelo !

Ho vent', nia eleganteco vin amas !

Ho vent', estas vi admirinda artisto !
Vi brodas, desegnas sur i;tof' kaj batisto,

Rebriloju de l'silko modifas
Kaj mian kolumon vi ĉifas.

Ho vent', estas vi admirinda artisto !

IIo vent, fantazi' vin volonte inspiras ;
Vi per neniaĵoj ludeti deziras ;

Per skarp' mia vi vin amuzas
Kaj kiel ludilon ĝin uzas.

Ho vent, fantazi' vin volonte inspiras !

Ho vento, de vi mi kurakon ricevas,
Ĉar mian.plumfaskon êielen vi levas,

Kaj brave antatien mi kuras
Kaj la malamikon teruras.

Ho vento, de vi mi kurakon ricevas

Ho vent', mia eleganteco vin amas !
Vin, J)libeliganton, mi danke aklamas,

Car proza ja estus vest' mia
Sen via blovet' poezia !

Ho vent', mia eleganteco vin amas !
Narciso salutas la atiskultintaron, kiu aprobo zumctas.

LA BA ROND.

Li improvizas bone !

OLIVERO.

Lia stilo
Tre bela estas.

VULKANO, mallaûte, al Baroko.

Ĉu ne tinlas vi,
Barok' ?

BAROKO.

Atendu, mi pli bone faros.
SOL\ Nû0.

(mis nun Narciso estas latireato.
NIKOLO, admirante.

Mielo estas liaj vortoj.
SOLAN(;0.

Kin
Parolas nun ?
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Sor. NZo proponis at la amuzistoj, kiel temon pritraktotan, La i'enhe-
Jen la respondoj de H11.:1Ro — la malgaja amuzitto —, de Joii. jo — la

stulta —, de NARCÏso —  la e:eganta —. kaj de 1AKAso.
HILAR0. tragike, tri migante la tutan aŭdantaron.

La vento estas akra kailz' de malespero ;
Dcinono estas ĝi , sendita de l'infero ;

Ŝancelas ĝi, terure kiel eble plej,
La krucojn, kiuj staras sur la mortintej',
Kaj la mortintoj time diras je l'vespero :
« Ho, kiel oni certe tremas nun sur tero ! »

LA BARONO, treinante.

Suliĉas ! Tiu funebrulo nin
Eĉ dum varmego tute glaciigus

H I LARO, malgojege.

Mi generale estas gaja... Sed
I)e kelka temp' mi havas gravajn zorgojn
Pro monaferoj.

OLIVERO.

Ciutage vi
Parolas pri gajeco via, sed
Samtempe vi rakontas ankan ion
Pri morto. Ni postulas amuziston
Por nin amuzi, ne por lin konsoli !
Malgajemul' ne devas ainuzist'
F ari:;i 1...

II1LAll0, daurige tnalgojege.

Kio do ?
OLIVER°.

Trappisto
Oni mokas Hilaron, kiu ree sidi#;as.

VIILKANO, al Baroko, mallaiûtc.

Nu,
Barok', preparu vian paroladon,
Rakonton gajan, amuzegan !

HAROKO.

' Ho,
Ui estas preta jam

LA B RONO.
Kaj kiu devas

Parol i nun ?
OLIVERO.

Narciso.
LA BARON°, al Narciso.

Vi parolu
Do pri la hodiaïia tem' : la vento.

Narciso stari ;as kaj antaï1cniras ; li estas videble admirata
kiun interesas íiuj liaj gestoj.

de Nikolo,
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c)L1vERO.
Johaĉjo.

Dum oni mokas la mallertan sintenadon de Johaéjo, kiu starikas, Nikolo
admiras Narcison, starantc tre proksime al li.

N1KOLO.

Kiel bela
Li estas !

LA BARONO.

Residiĝu vi, Nikolo.
Kaj vi, Johaĉjo, kap' sen cerbo, kion
Vi pri la vento diros ail balbutos ?

JOH (JO, stulte, provante esti sprita.

Nescias mi, ĉu vento plibeligas homojn,
Sed scias mi, ke ofte vent'... faligas pomojn !

La mokaclo rekomencigas, duin Johaêjo, pli laŭte ol la aliaj, ridas pri
sia trovajo.

t)L1V ERO.

Por ke vi ion spritan povu diri,
La vento, Joéjo, devus vin suflori !

VULKANO, duonvoêe al Baroko, dum oni mokas ankoraïi Johaéjon.
Preparu vin ! De la unua vorto
Vi devas venki ĉiujn !

BAROKO, frapantc sian frunton.

Timu ne!
Mi havas tiom da rakontoj tie,
Ke mi ne scias, kiun mi elektos.

VULKANO.

Nu, bone, ĉar Ĵakas ' dansera estas !
BAROKO, iom ebria.

Jakas' Li ne ekzistas ! El la vino
lie tiuj kvar boteloj ĉerpis lui
Elokventecon de cent-mil Gaskonoj !

Li antaŭcniras al la Bazono.

Kap' mia estas kiel elsputonta
Vulkan' ! Ĉu mi parolas ?

OLIVERO.

Ne, Jaka•o.
JAKASO, (I) antaŭeniras, duin lin salutas simpatia bructadu.

La glicinion, duin la vesperiĝsilento,
Movetas preskaft nesentebla, milda vento...
Nu, pri la jena vent', antikva libr' atestas,
Ke i l' animo de zelir' iama estas.
Vagante, revetante, ne havante celon,
Eniris la zefir' malnovan en kastelon,

(z) (:i tiuj belaj versoj povas taŭgi kiel monologo, por esperantistaj festoj.

Kaj tie li tuAetis per la spir' infanon,
Knabinon deksesjaran, kitt Apinis lanon.
Okuloj Aiaj estis bluaj, kiel lago
Tremanta, kiun sulketigis li duin vago.
Ĉar buklo falis iom, Si relokis gin. .
Kun cinoc:o la zefir' rigardis Ain,
Dum per la brak', la mano kaj la fingroj, i
La geston faris, ho, kun kia harmoni' !
Li, kiu ĉiam nur mensogis kaj petolis,
Kaj ne la amon, nur la amindu1110n volis,
Subite, je la vid' de tiu mov' gracia
De ŝiaj fingroj al hararo blonda ŝia,
Por esti ĉiam la servanto sin destinis
De l'deksesjarulino, kiu lanon Apinis.
Kaj la amanto nevidebla, d© post tian,
La amatinon ĉien akompanis, ĉiam.
Tuj kian la zefiro ŝin malgaja vidis,
Sarkite per birdkantoj li al ŝi rapidis ;
La papiliojn, kiuj en kampar' flugetis
En Aian ĉambron lia blov' subite ĵetis ;
Ĉar li ne povis al Si porti (iujn florojn,
Almenaŭ prenis li iliajn bonodorojn
Kaj tiel sendis li salvion, majoranon,
Al deksesjarulino, kiu ŝpinis lanon.
Por ĉiu malbonaĵ' li helprimedon trovis
Duin nokt' glacia li varmige ŝin albiovis ;
Dum tondro sin aCldigis ĉe la horizonto,
Li nlalvarmeton ĉerpis ĉe l' plej alta monto
1)um ŝi en iu libro legis, la zeliro
I,a pakon kustatempe turnis per sopiro !
Dum dormis en la lit' la bela junulino,
Li le vis la kurtenon dolĉa kun obstino,
Li sian spiron kaj la Ŝian miksis ame
Kaj sur la buŝ' la amatinon kisis flame !...
Sed iun tagon en kastel' alvenis bela
Junul' afabla, riĉvestita kaj nobela,
Kaj bonvendiris lin kaj premis lian manon
La dolĉa junulino, kiu ŝpinis lanon.
Eleganteco lia kaj parolo viva
Tre baldati plaĉis al la ĉarmulin' naiva ;
Li post nelonge kiel edzon sin proponis
Kaj ringon de l' tiancini o al Si donis.
Ve ! kion, kion povas fari la zefiroj,
Eĉ plej agrablodoraj, kontrati kavaliroj
Donantaj perlojn, ringojn al la amatin' 	
Sed la zefiro uragane ĵetis sin
Sur la kastelon ; tage, nokte li bruegis,
Li faj fis, siblis ; ĉiujn murojn li skuegis I
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,ien nun la emocia lana sceno de l'tria akto. Sor..AN1ro restis sala sur la scen-
ejo ; 	 pripensas kaj sopiras, sidante sur Mona benko, Noktiĝas iom post
iom.

JAKASO, kiu senbrue proksimiĝis.

Ho, ne sopiru !
Vi malĝojigajn mcmorajojn ja
Ne havas ! Kion vi bedaŭri povas ?
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Kaj, kiam al preĝcj' la gefianêoj iris,
Li ĉie la petalojn el la rozoj ŝiris
Por neebligi, ke la bela juna paro
Florornamata estu de l'vilaĝanaro.
Eĉ provis la zefir', feliĉe sen sukceso,
Sekigi en kalik' la vinon de la meso,
K.aj blovis tra l' sonorilej' kun tia forto,
Ke sonis terurega sonorad' pri morto !

NIKOLO, emociite.
Kor' mia batas

JAKOBO, same.

Li parolas emocie !

PETRO.

Rakonto bela !
VITT.KANO, malbonhunnore.

19i jam atidis tion ie !

SOI.ANGO, kortu§ite.
Konipatindul' ! Ĉu li forgesis poste sin ?

(_)LIVEI o, interesigite.
Ĉu ŝia edzo...?

LA BARONO, same.
Kia estas nun la lin' ?

JAKASO.

Nun flugis la zefiro trans la oceanojn
Kaj el la tuta mond' kunigis uraganojn
Li iee, post du jaroj, je la lasta fojo,
Kun ili, ĉion frakasinte sur la vojo,
Alvcnis êc l' kastelo.... Blovos li
Gin disen, kvazaŭ nur pajlero estus ĝi !...
Sed sur la kort' li en saliklulüo vidis
Infanon novnaskitan, kiu lin alridis...
Patrin' rigardis ĝin kun tiom da espero,
Ke li ne volis esti katizo de sufero,
Kaj mortis li, lulante +flolĉe la fileton
Kaj blovetante sur infanmuelileton ;
Li ĝoje sian vivon kaj malamon finis
Ĉe la pied' de l' panjo, kiu ]avon ŝpinis.
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Vi ne komencis eê vojaĝon vian !
Ignoras vi malamon kaj malveron :
Vi devas havi iiclon kaj esperon !

SOLANer0, melankolic.

Tremigos min malklara sento tima
En mia barko, sur la ruar' senlima...

JAKASO, kareseme.

Se nuba estus la arkaj' ĉiela,
Je via ven' ĝi ree iĝus hela
Kaj jam mi vidas la insulon ĉarman,
En kiu vi alvenos, malproksime
De 1' monda batalad', tenante
En via mano manon ! Iru vi
Sentime tien, kien vent' vin sendos,
Ĉar vian barkon feliĉec' atendos i

Pli proksime kaj pli kareseme.

Alliemiisto, kiu eliksiron
De l' perfekteco serĉus, devus koni
Antatie la sekreton de l'iniksajo
De la donacoj, kiujn al vi faris
La Disinjoro. Kia malŝparemo !
Vi havas ĉion : nomon tiel dolĉan,
Ke ĝin elparolante oni lernas
Rideti ; estas tiel puraj viaj
Okuloj bluaj, ke, vidante ilin,
Verecon mem image oni vidas.
Ciela tia blu' al ili restis,
De kiam en ĉiel' seraf' vi estis.
Okuloj viaj restis grandaj, ĉar
Kutimis ili senlimaĵon vidi ;
Mi tion sentas, pripensante la
Grandiozajojn, kiuj tie ilin
Heligis, en la supernuba sfero :
'1'ro puraj ili estas por la tero !

SOLAN(O, mirante kaj emociite.

.i akaso....
.IAKASO.

Vian koron tute novan
Mi, la unua, volas emoci ;
Mi volas, ke vi ne forgesu, Le
Jakaso, la unua, al vi diris :
« Vi estas bela... » Ho, infano, vi
Reattdos tiujn vortojn, de alia
I)irataj... Sed unuan emocion
De via kor' naiva, la unuan
Ektremon de vizaĝo via ire:a,
Solanĝo, malgraŭ la alia, kiu
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Ci tien venos, tion ŝuldos vi
Al via amuzist' Jakas', al mi !

SOLAN(;(..).
Vi diras : « La alia, kiu venos » ...

J A K Â SO.

La atendato, la vi-mem, kun kiu
Poemon vi legados, kiam viavice
Post tiom da atnantoj kredos vi
La anion eltrovinta esti

SOLANC;O, tre emociité.

Amon ?
ĴaKASO.

La amon, jes ! Spirito via eble miris,
Ĉar via buŝ' neĉastan vorton diris...
Ho, kial ? Cu la jena vorto ne konsolis
La teron, kiun la ĉiel' malbeni volu ?

SOLAN(GO.
Ve, kio estas am' ?

.IAKASO.
Poetoj, filozofoj,

Difini provas ĝin rezone kaj per strofoj !
Neniu ;ian banon kaj malbonon diras I
Bonaĵ' ĝi estas, kiu koron dise ŝiras,
Aŭ inalbonaĵ' terura, kiun oni benas,
Trinkajo, kiu estas dolĉa, sed venenas !
Ĝi estas fonto de malsano aŭ de forto :
for tiu ĉi la vivo, kaj, por tiu, morto !
La antaujuĝojn (le la homoj gi priinokas :
La manoj tuj kuniĝas, kiam amo vokas !
Ho, ami estas trovi — kaj kun kia ĝojo ! —
La Domon, kiun oni serĉis sur la vojo,
La homon ignoritan, tamen rekonatan,
Naskitan por vi sola, la animon fratan !
Tiniigi povas lin nek sanga batalado,
Nek ŝtona muro, nek fermita fera krado,
Kaj malgraŭ ĉio, malgraŭ ĉiuj, li slvenas...
Infan'. ĉu vi komprenas min

SOLAN(iO.
Mi vin komprenas.

Jakaso prenis la floron. kiu i Solanko en sia emocio lasis fali sur siajn
genuojn, kaj daŭre f==ian odoron enspiras.

La kurteno subigas.

Tra iul is D-Ro W. VAN DER BIEST.	 MIGUEJ. ZAMACOtS.

A vizo
Nia agema kunlaborantino F-ino MARIA POSENAER bonvolis

promesi al ni raporton pri Ia kongreso de Bern. Sed ĉar ŝia vojaĝo
daiiris pli longtempe, ol si antaŭe konjektis,  tiu raporto ne povis
esti preta ĝustatempe. Ni presigos ĝin en nia proksima  numero.

1

S

Distiicjo de 6ongas(aj liKvoroj " LE PLUMET
14, Place St Bavon — St Baafsplein, 1414, Place St Bavon —  St Baafsplein, 14

GAND Telefono 2093 GENT4

ĈIE AĈETEBLA



"CONSTANTIA„
ASEKURUJ PRI LA VIVO 	

-- ItA.1 PItI FORXIAI►O DE KAPITALOJ
A nonimaj Societoj sub la Ŝtatkontrolo en Francujo.

SÏDEJO

Maria-Theresialei, 1 & 3, ANTWERPEN

SPECIALA SIDEJO :

Place Sébastopol, 2'7, LILLE (Francujo)

àsekiiroj pri la vivo kaj  s artitoloi kisu garaatiitaj
triumaataj rapapj, je seuaj11- kaj lolatpagaj,

AGENTOJ RICEVAS TRE FAVORAJN KONDICOJN

e

•• HOTELO GAN DA ♦♦
KAFEJO - RESTORACIO

Brabantdam, 17 -19  - 21, Vlaanderenstraat, 48, G E N T
• » TELEFONO 1 0 5 O .4 	

Plej novaj instalaĵoj unuarangaj.
TRE KOMFORTAJ ĈAMBROJ DE FR.  3.00

Tagmanĝoj kaj vespermanĝoj je fiksaj prezoj kaj je la karto.
Pensiono. — Prizorgata kuirado.

Posedanto G. STENGER

HORLOGOJ 	 ĴUViLOJ

LOUIS BOON
Groenplaa,ts,17. — Antwerpen

• •
Treege Rekomen d ata Firmo

I

2!

BIISTYNS ,. °
29, Nuideuellerssiraat, 29
ANTWERPEN

	il
^

■

E.
FOTOGRAFILOJ JE ĈIUJ

PREZOJ KAJ DE ĈIUJ
FABRIKEJOJ.

LA FIRMO

L. GEVAERT ck C°
OUDE GOD (BELGUJO)

starigis

GrlliJiill IlliBrllaciall Kokllrsoll
por la plej belaj fotografajoj faritaj sur ĝiaj diversaj

Foto-Paperoj.
Por tiu konkurso i donacis

Frankojn 	.5■UC3O
en monpremioj.

La tutlasta templinno_ por alscndo de la fotografajoj
estis fiksita je la 15-a Oktobro 1912

Mendu. la libreton kun kondiĉoj de la konkurso.

i

Ĉiuspecaj fotografp,latoj.
Bromidaj kaj por taglumo.
profitaj prezoj.

Senpaga instruo pri la
diversaj operacioj de la fo

Fidindega Firme. 32

Plataj Marion. Ciuspecaj paperoj
Ĉiuj aliaj necesajoj je la plej

uzado de la fotografiloj, pri la
tografarto.

— Prezoj malaltaj.

f

e.



de ia lingvo Esperanto
La gazette aperas en du eldonoj,kiui

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

monato. celas la propagandon por
Esperanto

Eldono B, eliranta la 20 an de tiu
monato, estas pure literatura.
Jara abonprezo por Eiuj, landoj 2.250S.

La abonoj nur komencikas en Janu-
aro, Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Latidezire oni povas aparte aboni ĉiujn
el a nbati tute sende.pendaj eldonoj por la
duono de la supre montritaj prezoj.

Esperanto Yerlaq MiIler ĉ Borel
BERLIN SW 68. Llndenstr.. 18-19g

GERMANA ESPERANTISTO1 	 Duonmonate gazeta por la disvastlgo

LYJOS. S
A 	 A

Acetado kaj Vendado de okazajajlibroj

LIBIRTOS
11, SINT JORISPOO.RTSTR AA . T,

ANTWERPEN 4 $

i

Gabrici PIRNOK
ANTWERPEN

32-34, Van Dyckstraat
apud la Parko

—o-

!era j

:. rienta'
a J

Gapetoj
La devcno de tiuj ko,nerca)of

estas garantiata.

Oni jahrikas lati mezuro kaj skuo.

33

Bona kaj komforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj prezoj.
(iutaga pensiono, de 6 fr. — (;ambro, matenmanko, de 3 fr.
Kunvenejo de la komitato de la Belga Liga .Esperantista.

Gastotablo kaj posttagmeza z teo s. por samideanoj.
Oni korespondas Esperante kaj parolas

France, Nederlande, Germane kaj Angle. 3

Speciala vendejo de konstruajnecesajoj, iloj, testudfajrejoj,
ĉiuspecaj kaloriferoj. Enajlitaj kuirejaj fajrejoj laŭ la lasta
sistemo. Gardenmebloj. -- Mastrumaj iloj. — Anglaj litoj. 34

Feraĵvendejo

Charles PLATEAU
Telefono 2220 I

14, Vleminckxveld, Antwerpen
(Apud la KLEIN MARKT)

KAFOJ

Jos. COLLIN
La plej bonaj !

La plej malmultekostaj !
Provu !

i ne plu deziros aliajn !

Granda Centra Drog-
kaj Spic-Vendejo

30 	Brabantdam
Digue de Brabant 

30
GENT-GAND

TELEFONO 892

Oni portas hejmen
Dum la somero oni portas la
mendajojn en la kamparon.

BI 	 BI

IB

Podagogia Rovuo
Oficiala organo de

INTERNACIA ASOCIO DE INSTRUISTO)

--o —
Jarabono : 1 Sm. (Fr. 2.50)

— — o - ---
ADMI NISTRACIO : J3oomsche steen-

weg, 444, Antwerpen (Belg.)

Inlernaola

A
HÔTEL DU MQULIN D'OR

..... 30, rue d'Assaut, .BRUXELLES s.•-•



P VLIJTreseio "I
J

T, 54,ITIUNIIiESTRIJI

1 3■ ■ I

Antatt ol aôeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn
firmeBierojn, turnu vin al la rme

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

Ruo Lozane, 219-221, Lozanastraat, Anvers -Antwerpen

So1 tbrikllto de la "Eliksiro SOI'lltO"
Prezo de unu botelo : Fr. 2,50 = I Sm.

ANTWERPEN

Prescjo de BELGB ESPER8N1'fSTO
▪ 1.

ØKcgptas ĉiajq ESPERBNTfSTNJN UîeSIaOrO ll

RAPIDA ---- 	 ZORGPLENA
MALALTAJ PREZOJ

7L^elfono 2214

Lia Sïopo de I'Aba1!o S -li Paulo
estas la sola . radikala kaj nemalutila sanigilo por TUSO,
KOK.LUSO, MALVARMU MO, LARINGITO, BRONSITO,
INFLUENZO, ASTMO, PLEÜREZIO, MALARIO, KATARO,
GORGDOLORO kaj CIUSPECAJ MALSANOJ de la BRUSTO,
PULMOJ kaj SPIRORGANOJ.

Prezo : Y (4. botelo Fr. 2, 2 5 ; -- 1 2 Fr. 4 	— 1/1 Fr. 7.
Centra tenejo : L. J. A.KK + R., 	2

RO TTE RDAM (Rolando).
Aĉetebla en la farinaciejo E. CUVELIER, Strato Potgieter, 3.  kntwerpev
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