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éiam grandege provizita je Esperantaj Literaturajoj. Liveras
n- la spaco da 24 boroj ĉian ajn libron.

	 DE VOOR LOOPER 	
Plej nova kaj plej perfekta metodo por memlerni Esperanton

en kelkaj semajnoj, sen profesoro.

St jacobsmarkt, 66, ANTWERPEN
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BELGA ESPERANTISTO
Aperas proksimume je la mezo de èiu monato. 6i estas

la oficiala organo do la BELGA LIGO .ESPERANTISTA. Ĝi
enhavas diversriêan materialon kaj estas redaktata nur esper-
ante. Ĝi havas regulajn korespondantojn kaj kunlaborantojn
en êiuj belgaj urboj kaj en multnombraj fremdaj landoj.

— Ĝi konsentas specialajn kondiéojn por la grupoj kiuj
abonas éiujn siajn membrojn.

Fremdlandaj kuPesponiagloj
D-ro Lnos ROSENSTOCK .

JOHN LUNDGREN
F-no ADELA EFER
le-no M. WHITE . 	 . 	 . 	 .

D-ro G. JAMESON-JOHNSTON
H. Tu. THOMSF,N
AR.G1TS .
PENKO STOJEV .

D-ro P. STANISle... 	.
jt7LES WOLF
13. F. SCHI7BF.RT
MARTIN D'ALMEIDA (3ENIALDO)
JULES DE BULYOVSZKY .
J. AMÈRE . .

	Em. NICOLAC, 	.
D-ro AnnRosto VARGA.S,

	GIUSEPPE CALZA . 	 .

	E. R. HAYHOW . 	 . 	 . 	 .

ARTUR E. BARRINGTON . .
ELEUTERIO ROS.ARIO CAMPO

	

PAUL V. IDOYAC.;.•■ 	. 	 . 	 .

K rakow, (Polujo)
Hedemora, (Svedujo)
London°, (Anglujo)
Edinburgo, (Skotlando)
Dublin, (Irlando)
Kristiania, (Norwegujo)
Berlin, (Gernianujo)
Trojan, (Bulgarnjo)
Vinkovci, (Kroatujo)
La Chaux de Fonds, Svisujo)
Washington, D. C. (Usono)
Lisbono, (Portugalujo)
Budapest, (Hung.)
Alfortville, (Francujo)
Buktireko, LRumanujo)
Meksiko
Genova, (Italujo) .

" Cape Town. (S. Afriko)
Benalla, (Victoria)
Porlamar,(Venezuela)
Montevideo

L. ANTHONIS
23, Arenbergstrato, — Antwerpen
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BELGA ESPERANTISTO

MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista

Redakcia parto
OscAR VAN SCHOOR

Administracia parto :
FRANS S(1-100FS

Oni sendu e'ion kio Wallis tu la Redakcion, eu Administracion al la adreso
Belga Esperantisto, l'Onde/5,0-ml, 20, Antwetpen.

Nepresitajn ,nanuskriptoja ()ni ne resendas. — La Redakcio konservas r
si la rajton korekti lagbezone  la manuskriptojn.

Naŭa Universala Kongreso de Esperanto
BERN (Svislando)

24 31 DE AtiGusTo 1913

Klarigoj.
Suplementaj kartoj. Familianoj (edzino kaj infanoj) kune venantaj kun

la familiest ro pagas nur po Sm. kaj ricevas supemen tan konge eskarlon.,
kit' ne rajtigas al senpaga ricevo de la kongresa', dokumentoj.

Loado kaf man;ado. Oni estas insiste petata sen prokraste rezenigi
siajn èambrojn.

Tariji) 	 ciambr(', ror sel) tagoj

	kun mateninano. 	 kun tij mankoj
ta klaso maksimume 	.  Sm. 23.— 	 Sin. 34.--

	

. 17,— 	 28.--
3a 	 ) 	 I, 12.-	20.-

4i 	,s	 17, -
La eventuale troa mono sendita (ekzemple de la kongresanoj, kiuj

restos en Bern mal pli ol 7 tagoj, ail al kiuj la komitato sukcesos havigi
i.ambron je pli malalta prezo ol montrita supre) estos repagata de la
kongresa kaso duin la kongreso.

Araire kun U. .E. A. Sekve de arango kun U. E. A. (in membru
de la Naria Universala Kongreso de Esperant rajtas eeesti la kunvenojn
de la Kongreso de U. E. A, kiu okazos samtempe kun la internacia, kaj
ricevi senpage la olicialajn dokumentojn de la kongreso de U. E. A.

Vojago Prezoj ei kelkaj eefurboj 2is Benin
Il 	 Klaso III. 	 Klaso

Sm. 	 Sm.
Antwerpen 20 13

Berlin 	. 25 17
Brussel 19 12

D resden 24

Genova . 	• 28
Hamburg 25 16



- QQ -

London 	 12

München 	4
Paris 	 17 	 ii
Roma 	

▪ 	

27 	-

Stuttgart 	 u 	 8
Wien . 	27 	iS

J?in1arko. En Svislando oni povas ae• ti abonan bileton por zç lagoj.

kiu rajtigas al velurado sur iuj efa linioj dc la tuta lando.
Prezo por lia kiaso Ir. 65.—, Tua kiaso f r. 5.—.

Rekiamo cn la Kon greslibro. - La kongreslibro havos la mondforinaton

11,3 	 i6 cm.
Prezoj: t Pao 12 Sm.; 1/2 pao 7 Srn ; if pao Sm. 4.— ifS pao

Soi. 2.50.
Oni bonvolu sin turni al la Kongresa Komilato, aLt il Presejo Büchler

& Ko.. Bern.

La Sarnidcanoj kiuj intencas eturi al la kngreso bonvc'lu skribi al

F Schoofs, 45, Kleine. Beerstraat, (rue de la Petite Ourse,) Antwerpen,
por aranfo de karawano.

Bern, la urbo de la naua kongreso
KAJ ÔIA ÔIRKAÜAJO.

Bern, êefurbo de Svisujo, estas de post I84S êefurbo de
la svisa Konfederacio. Preskafl  iuj en1oantoj, proksimurne

$o,000, estas protestantoj.
Bern, okupas beegan lokon sur platajo, kin atingas 35

mn. super la fluo de la rivero Aar, kiu êirkatlas in laü tri

flankoj ; de tin alteco oui povas admiri, duin tre hela iieteco,

la panoramon de la neaj montaj cle la Oberland (Bernaj alpoj)

rnalproksirne de o km.
Kun iaj laraj kaj puraj stratoj, iaj modernaj konstrua-

:joj, kaj 1)010 aranitaj butikoj,	 iaj antikvaj hoteloj cl fergri-

zaj tOUOj , kaj iaj muitnonibraj elektraj tramveturiloj,  Bern

estas ôie konata, kiel unu ei la plej belaj kaj plej pentrindaj urboj

de Etiropo. De post kelkaj jaroj, la urbo pligrandiis je la alia

bordo de la Aar, kaj tri pontoj komunikigas in kun la nova

kvartab, nomata « Kirchenfeld ».
La ôefa monurnento de Bern estas la êefpreejo « Mürtster »

kiu, kid tiu ei Basel, staras sur granda piaco, konsistanta eI teraso
super la rivero. Kornencita en 1421 en gotika stilo, i nur e.stis
tute finita en 1894, per la konstruado de ioo m. alta turo. Ekstere

oni admiras la skulptajon de la granda portalo, riprezentanta la

lastan juon, kaj la traboritan balustradon, kiu ôirkaflas la sub-

tegmenton. La intemo, nuda kiel ôiuj protestantaj preejoj, estas

nur interesa pro la vitrornebloj de la Horejo kaj de la orgonoj,

tiel famaj kiel tiuj de Freiburg.

La urbdonio « Rathaus o, de la XVa jarcento, havas belan
fasadon, oruamitan pc freskoj, kaj dividitan per duobla tuparo,
kondukantan al la unua etao,al la stlono cle la konsilantaro.

La aliaj )uI)likaj konstruajoj estas modernaj. Iii estas : la
malno\a kaj la nova federaciaj palacoj, la ImlZeO de la artoj, tiu
(ie la naturaj sciencoj, kaj muzeo kun riêaj arhëologiaj kaj etno-
grafiaj kolektoj. En la proksimcco oui rïmark'us la publikan biblio-
tekon, enhavantan pli o] 6o.oco libroj, kaj la Universitaton, kiu
konsitas ei kvin fakuitatoj, katolika teologio, protestanta teologio,
lekoscienco, kuracarto kaj tilozotio.  Estas ankati tro ritnarkindaj
Ja du kavoj, kie ursoj estas nuritaj je la kostoj de la depagantoj.

Dank'al ia universitato, kaj al la niultnombraj administracioj
kiujn i posedas kiel âefloko de la federacia registaro, kaj kid
restadejo de la diplornataro, Bern ajnaS la urbo de la olicistoj, de
la profesoroj kaj de la studentoj. Gi tamen enhavas ankati
multajn inclustriaju fondojn, grandajn bankojn kuj komercajn
firmojn, kiuj donas ai la ôefaj stratoj, egan vivecon.

La kautono de Bern, unu ei la 22 kantonoj (le la Svisa Kon-
federacio, estas la plej granda.

Lati fizika vidpunkto, oni po'a dividi la bernan kantonoii en
tri partoj : norde, la regiono de la Jura, meze la valo de la Aar
kaj dc iaj alfluaj riveretoj, ondit ebenajo kun vercliatitaj her-
bajoj, ei kiuj la « Emmenthal » valo de la Emine estas la plej
bela ; kaj sude la « Berna Oberlando »

'rii lasta parto estas tre failla pro siaj muitaj naturaj belajoj.
Estas tie ke oni admiras la glorajn pintegojn de la bercaj alpoj
la \Vetterhorn, la Eiger, la Mör4ch, la mirindan Jungfraü  kaj la
glaciejoju de la Finsteraarliorn kaj de la GrindelvaId, la fainajn
akvofaloj n de la Reichenbach,Giessbach, Staubbach kaj Truruinel-
bach, la belegajn ]agojn de Thun kaj de Brienz, apartigitaj l)el'
la beleta urbo liiterlaken, la profundajn kaj graiidioztju valojn
cle la Kander, de la Hash, de (irindeiwalci kaj de Lauterbrunnen,
kun iliaj Ôie konataj montabaretoj, ei abio, izolitaj en la altaj
patejoj, kie diskuras grandegaj bovin kaj kaprinaroj. Tuta sistc-
mo de vaporipoj, de fervojoj kaj de « nurveturiloj » faciligas la
Viziton de tiuj niiriiulajoj, kiuj allogas éiujare milojn  da turistoj.
Pro tio oui povas diri ko la industrio por fremduloj ôefas en la
kantono Bern. 1nterlaken posedas ne malpli ol 6o hoteloj, ôiuj
pli luksaj la ,uiu ol la alia. Poste venas la terkulturado, konsis-
tanta l)resiü cksklusive ei la fabrikado de froinaoj ; tiuj ei
Emmenthal, interalie, de kin grandaj kvantoj estas eksportataj.
(_)ni konstatas ankati sufiêe gravan koinercon dc lignaj objektoj
kaj puntoj, farataj en la vilaoj de la montoj.

La kantono Bern havas uur unu seponon da katolikaj loantoj,
la aliaj estas protestantoj, en tute proksimurne 600,coo.

La germana liugvo, kiu cstas la oficiala lingvo, estas preskaü
ôie parolata, escepte en la « Jura », kie oui ptroias france. Laü



(Kun la - aproba de la 11e1ga Reeistraro)
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De la,Unovembra numero ;«IBelgajEsperantisto »,'inalfermis

specialan rubrikon pri la « internacia Esperantista Semajno-
Kongreso, okazonta en Gent de la Lon Lris la 2oan de
aügusto 1913.

La nomaro de la jam alifrintaj (antati la 16a de februaro)
sekvas

La jenaj grupoj enskribigis aparte « Verda Standardo
Antwerpen, « Laboro » Borgerhout, « Bruga E3perantista Grupo »
Brugge kaj « Paco » katolika Esperantista Grupo, Antwerpen.
Jen latidinda kaj imitinda ekzemplo, kiun espereble éiuj esper-
.antistaj societoj sekvos.

Nia kara majstro, D-ro L. L. Zamenhof, akceptis la honoran
membrecon de nia Esperantista Semajno.

Literatura kai desegnaja konkuro Por sukcesigi la
literaturan kaj desegnajan konkurson organizatan de la organiza
komitato de la Esperantista Semajno, ni petas la esperantistajn
ĵurnalojn, societojn kaj la bonvolemajn samideanojn ke ili
aljufru premiojn pri temoj, kiujn ili difinos. Ili bonvolu informi
pri tio la prezidanto de la organiza komitato, S-ro Sebruyns,
Gentschestraat, 34, St Amandsberg (Gent). Dezirinde estas ke,
en la proksiman numeron de « Belga Esperantisto » ni povu
jam enpresigi imuan liston de premioj kun la rilatantaj temoj.

Povas partopreni en la literaturan kaj desegnajan konkurson
de la E. S. éiuj aligintaj esperantistoj. La manuskriptoj kaj
desegnaĵoj devas esti senditaj per rekomendita letero, antati
la ian de julio 2913 al la prezidanto de la organiza komitato,
Gentschestraat, 34, St Amandsberg (Gent). Ili ne povas esti
subskribitaj de la antoro, kaj devas porti devizon, ripetatan
sur formata koverto enhavanta la nomon de la verkinto.

(Speciala regularo pri la konkurso estas presata éi-poste).

— T 00

politika vidpunkto, la kantono Bern konsistas el demokratia resp-
ubliko, regata de granda ministraro, kaj de ŝtata konsilantaro.

Historio La teritorio de la kantono Bern, kiu unue es/is
okupajo de la Helvetoj, poste estis regata de la Romanoj, de la
Alamanoj, de la Burgundoj kaj de la Frankoj.

En 1891, kiam fi estis parto de la imper° de Karlomagno,
lareprezentanto de la imperiestro, Berchtold la Va, .duko de
Zachringen konstruigis grandan muron êirkati la domoj, kiuj
staris apud lia kastelo, kaj li mortigis urson en la loko men!. kie
OQi faris la remparojn.

:Estas eble katíze de tio ke oni doms al la urbo la nomon
Bern (en germana lingvo « Bar ») kaj ke oni vidas urson sur la

-

insigno de la urbo, kaj sur la diversaj monumentoj. Post la
morto de Berchtold, en 1218, la malgranda respubliko devis
innitfoje sin defendi kontrati siaj malamikoj, sed êiam venkis.
En- 1353 la kantono Bern aligis al 3a svisa konfederacio. La
reformacio komencigis pot i  tempon de paco kaj de prosper
ado._ sed samtempe firmigis la superregon de la aristokrataro, kies
potenco baldati falifris en tiranecon, kaj kiam en 1789 la revolucio
subite aperis,_ Bern kapitulacis. En 1814, la aristrokrataro ree
regis, sed en 1830 i devis definitive cedi al la demokrataro, kies
prineipoj (supereco de la popolo, libereco por la presado k. t. p.)
servas kiel fundamentoj de la konstitucio en 1848. Estas tin kon-
stitueio iomete ŝangita en 1869, kiu ankoratí nuntempe regas la
kantonon Bern. (Tradukis Rosa Nruyls)..

	>Se«	

Dl VERSAJ LIVFORMOJ
Ĵus aperis Esperantaj Glumarkoj, trispecaj, presitaj en

du koloroj sur blanka papero,
pri la Internacia Esperantista
Semajno Kongreso en Gent
1913. Ili estas aôeteblaj ée la

..eldoninto Arthur Vermandel.
Borgerhoutschestraat, 72, Ant-
werpen (Belgujo). Prezo.
pecoj fr. 1.00 (o.400Sm.).

Persaj Fotografajoj ! — eu vi deziras bavi belajn fotografajojn el
Persujo •Turnu vin al mi ! mi sendos al vi albumon entenantan too belajn
fotOgrafajojn sur bonega papero, la(  mezuro 9>< 12, mont rantajn vidajojn, tipojn,
êiutagan vivmanieron de l'ersoj, k. t. p. Esperantista klarigo sub é iu bildo.

Prezô afrankite Sin. 30. — sendota al mi per éekoj sur London() ah
per la .eekof de éekbanko Esperantista.

.\ DER-HovnANNistA...xE, Del: de U. E. A.
Banque Imp. de Perse.

Tabriz, (Persujo)
Deziras korespondadi. 	 S-ro José 1. Benitez. Apartado Postal isoo.

Mexico. D. I.
s Profesoro S. S. Duncan en Yamhill County, Oregon U. S. A. havas en sia

urbo (i000 gelernantojn kiuj deziras korespondi kun junaj gelernantoj el
Belgujo. Oni skribu al S-ro Duncan.

—
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1 6an de Februaro 1913.

S ro Arth. Vermandel
	

Antwerpen (Belgujo).
S-ino Arth. Verinandel
P-tro A. Richlrdson 	 Brussel
S-ro L. Vertnandel
	

Antwerpen
S-ro Fr. Renders 	 Schilde
Grupo t Verda Standardo e Antwerpen
Fino	Posenaer	 Borgerhout

» Laboro »
F-ino R. Schepens 	 Gent
S-ro M. Sebruyns 	 St .Arnandsberg »

» O. De Bruyeker 	 Gentbrugge 	 e

» J. Barbe-De Kneef
Fl. Van Cleemput 	 Gent

» Van Drunen 	 Brussel
S-ino Van Drunen
F-ino Eug. Colyn 	 Gent

» Ad. Colyn
S-ro G. Vermandere
F-ino L. Varendonek. 	 Gentbrugge
S-ro N. Bernaert 	 Antwerpen

» Rollet de l' Isle 	 Paris 	 (Franeujo)
» G. Barat 	 Lille

F-ino Od. Florent 	 Sebourg
S-ro J. Wilson 	 Hillesdon (Anglujo)
S-ino J. Wilson
S-ro J. Vermandel
	

St Mariaburg (Belgujo)
S-ino J. Vermandel
S-ro C. Danis 	 A nt wetpen
S-ro F. Versluysen 	 Borgerhout

» W. De Koning
» J. Caris
» L. Marcus
» Ose. Van Schoor
» E. Vega

F-mu H. Sebus
S-ro Prof. ()do Bujwid
	

Etakaii
S-ro G. Chavet 	 Paris

» C. Bourlet
F-mû Bonnet
S-ro G. Prud'hom 	 Nogent s/ Marne

» E. Letnoine 	 Paris
» C. Chaigneau
» G. Gillet

F-ino C. Royer
S - ro ,A. Leprieur 	 e

(Polujo)
(Franeujo)

— 102

Ni faras novan alvokon al la esperantistoj de la tuta mondo
por ke ili ne prokrastu aliki la Semajnon-kongreson kaj ripetas
kion ni jam diris antane : grava morala kaj financa respondeco
de la organiza komitato necesigos ke gi kiel eble plej baldati
eksciu kiom da enspezoj i povas proksimume disponi. La
materia organizado de la kongreso dependas de .kiaj mon-
rimedoj. LA ORGANIZA KOMITATO.

103

X. La nomoj de la gajnantoj estos komunikataj kaj
la premioj estos disdonataj en speciala festo
(koncerto) kiu okazos en la Ekspozicio duin la
LE. S. K.

LA ORGA.NIZA KOMITATO.

Noma ro de la kongresanoj, alrgintaj antaii la

Regularo de la Konkurso de la E. S.

Art. I. La konkurso estas organizita de la organiza komitato
de la I. E. S. K.

» II. Por partopreni en la konkurso estas necese ke oni
alie,ru al la Esperantista Semajno, escepte en la
sekcio por lernantoj.

• III. La konkurso konsistas el
a) Literatura sekcio.
I) originalajoj poezioj, rakontoj, priskriboj, k. t. p.
2) tradukajoj :
(La teksto ne povas preterpasi du pak,ojn do Belga

Esperantisto).
b) Komerca sekcio Komerca letero lartvole.
c) Sekcio or lernanioj èiuj lernantoj de Esperanto

povas partopreni en tin sekcio ; sufiĉas ke ili
skribu tekston da dudek linioj sur ne ilustrita
potkarto (temon lativole), estas necese ke ili
subskribu sian nDmon kaj plenan adreson.

d) Desegnaĵa sehcio êio kio rilatas al esperanto,
kiel : kongreskartoj,	 glumarkoj,	 letertitoloj,
societaj insignoj, po;lkartoj, stampiloj, mang-o-
kartoj, karikaturoj de esperantistoj, k. t. p.

• IV. Por la sekcio, a. b. cl. la konkursantoj povas pritrakti
la temon kiun ili deziras.

• V. La konkursantoj ne povas skribi sian nomon sur la
verkajon ati desegnajon, sed devizon ati ian ajn
signon, kin devas ankatt esti skribita sur kun-
metita leterkovrilo en khi ili enfermos bileton
portantan ilian nomon kaj adreson.

• VI. La verkoj devas esti sendataj, per rekomendita letero,
antati la 15a 7/1913 al la sekretariejo de la I.
E. S. K. St Lievenslaan, 6o, Gent.

» VII, La listoj de la premioj estos publikigitaj en Belga
Esperantisto.

» VIII. La premiitaj verkoj kaj desegnajoj igYas la proprajo
de la donacintoj de la premioj.

» IX. La jugantaro de la konkurso konsistos el la membroj
de la organiza komitato.
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S ro E. Willekens Antwerpen (13elgujo)
» A. Cassiers -

» J. Ver heugen
» A. De Meyer

L. Ritschie
e Cl. Colas Paris (Francujo)
5. A. Gohr Antwerpen (Belguju)
» A. NedoMv in Koyno (Rusujo)
» A. Van de Velde
»

Boom (Belgujo)
E. Pruvot Antwerpen (Belgujo)

• J. Peeters
▪ veminige”

F.ino J. Van Pelt
A. Van Pelt

S-ro D-ro. R, Van Melckebeke
F-ino G. Ilerickx
S-ro R. Georges

P G. Goedvriend
• D-to N. Botte
» Conto A. Fernandes

F.-in() J. Flourens
S-ro Alb. Minon-Bocquet
S-ino Alb. Minon-Boquet
S-ro R. Simpson
F-ino Y. Thooris
S-ro C. Craps

e. A. Baesens
» B. Ritling

S-ino M. Thiels
P-tro A. Minten
S-ino A. Bakker

J. Jacques
S-ro C. Vinci:

R. 1Voyts
S-ro G. Davidov
Fino O. Standaert

e U. De Clerck
e S. Van Ilyfte
e C. Verschueren

S-ro E. Simonis
e H. Petiau

F-ino G. Desserin
S-ro A. .1. Witteryck
S-ino A. J. Witteryck
F-ino B. Ledéne
Bruga Grupo Esp.
S-ro Fr. Schoofs
Kat. Esp. Grupo « Paco »
F-mn Y. Verlent

• 1. De Vliegher

e

Casteau
Rio de Janeiro (Brazilujo)

	

Beziers	 (Francujc)

	

Brussel	 (Belgujo)
D

	London	 (Anglujo)
	Brugge	 (Belgujo)

Brussel
Antwerpen
Christiania

St Mariaburg (lielgujo)
Antwerpen
Borgerhout
Antwerpen

Saratov 	 (Rusujo)
	Gent	 (Belgujo)

St Amandsberg
Gent

	

Bourges 	 ( Francujo)
Steenbrugge (Belgujo).

e
e

A n t werpen
e

Gent

1n5

6a Brita Esperantista Kongreso

10-12 Mai o-Pentekosto

Estas gojiga fakto vidi ke la regionaj kongresoj de Esperanto akiras,
pro la progresoj de nia lingvo, pli kaj pli internacian karakteron."èiuj
kongresoj de la Belga Ligo uni havis la plezuron renkonti eksterlandajn
gesatnideanojn kiuj alportis al la novvarbituloj la pruvon de la kompren-
ebleco de la lingvo kaj pruvis al la publiko la internaciecon de la movado.

La Belga Esperantistaro kiu dum la kongresoj de Bruo, Charleroi,
Gent, havis anglajn izit an t oj n , fiuldas siavice viziton de almenati kelkaj
siaj aniij al la 6a Brita kongreso kit' tiun ĉi jaron estas facile atingebla.

Titi kongreso okazos Pentekoste en Eastbourne.	 estaS:organiz,ata
la tica grupo kies sekretario estas S-ro John P. Nix bone konata de la
belgaj esperantistoj pro siaj multaj vizitoj èe iliaj kongresoj.

Espereble kelkaj Belgoj rojagos al Eastboutne maigre la allogoj de
la nacia kongreso okazanta samtempe en Spa.

el sube kelkajn seiigojn pri la 6a Brita Kongreso.

1,a organiza komitato arackis jam belan programon kies èefaj allogapj
estos : Ekskurso al la antikva kastelo Pevensey — Granda Propaganda
kunveno — Akcepto de la Urbestraro — Ekskurso al la fama promontoro
Beachy Head — Ekskurm) al la kastelo de Lewes — Koncerto kaj Teatrajoj
de la Vagabonda Klubo — Balo k. t. p.

La mardon okazos vizito de Hastings kies urbestro akceptos la
gekongresanojn — Vizito de la kastelaj kavernoj sub gvidaclo de la knabo-
skeltoj — Ekskurso al Abatejo.	 Baffle e la e lulilo de la tirita Imperio »
kie Duko Villielmo de Normandujo venkis Regon Harold de Anglujo k cp.

Pentekoste la Belga .s‘; tata Fervojo vendas malmultekostajn biletojn
gis Dover valorajn dom 14. tagoj — Tiuj biletej kostis ire kaj revene en
1912 — triaklase — tra Ostende — de Antverpeno frs 15.65 — de Brugge
10.20 de liruselo 14.10 — de Charleroi 15.70 — de Gent 1 r.90 — de Liet'
17.90. La prezaro par 1913 jus aperis — kaj ki estas la sama.

La bileto de Dover gis Eastbourne ire kaj revene kostas frs 13.0o
estas valora dom oint monato kaj permesas halton dumvoje. La komitato
de la kongreso post interkonsento kun la hotelmastroj arankis jenan tarifon
de la logejoj (prezo po tago, èambro kaj 4 mangoj).

Klaso A. Sm. 5.25 ; B. Sm. 3.75 C. Sm. 3 oo ; 	sm. 2.50
La du lastaj klasoj estas plene rekomendindaj.
I,a kongreskarto kostas Sm 1.25 — 	 rajtigas ĉion en la kongresa

programo krom la ckskursaj vojag-prezoj.

La gesamidearioj de Eastbourne speciale atentos pri la deziroj kaj
postuloj de la eksterlandaj esperantistoj.

Eastbourne estas la plej bela banurbo en tuta Britujo	 enhavas
pli ol so.000 enlogantoj.

La gesamideanoj intencante teesti la kongreson kaj clezirante riceri
plenan programon kun franclingva gvidlibro ilustrita estas petataj sin
konigi al S-ro Renaud Richez en Fresnes-Nord (Franclando) khi organizas
vojagon al F,astbourne por la Nord-Francaj kaj Belgaj gesatnideanoj —
kunigo okazos en Ostende.



Ni deziras ricevi regule informojn el êiuj grupoj. Oni povas eè
redakti france aul lamine. Ni speciale renovigas nian peton al la
grupoj de Gent, Gentbrugge, Brugge, Spa, Verviers, Liège, Bruselo,
Boom, Borgerhout, Antwerpen (Antverpena Grupo, Verda Stan-
dardo, Suda Lumo).1
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BELGA KRONIKO
Ni insiste petas eiu•n grupojn ka). ankaii la disain

samideanojn, he ili sendu, kid eble plej akurate, informojn
pri sia societo an, éiuspecajn sciigojn pri Esperanto, malfrue

25an de éiu monato, al « Belga Esperantisto «, 20, Poli-
delstraat (Rue Vondel), Antwerpen (Anvers). Tre dan», nia
redakcio ankail ricevos la ĵurnalojn, enhav:antain artiholojn
pri nia movado.

Ma1gre1 la celado de kelkaj reformemuloj kitij klopodas detrui la
esperantistan movadon, la belga esperantisturo povas esti kontenta pri la
rczultatoj de la propagando k2j pri la anteienirado de la movado. En
Antwerpen la divcrsaj grupoj regule kunvenos kaj la lernantoj de la diversaj
kursoj regule écestas. Antverpena Grupo havas :éiusernajne paroladon
esperantan de iu el la grupanoj. Starikis nova esperantista trupo por katolikoj,
sub la nomo Paco. Tiu grupo jam organizis la 2an de Marco paroladon peresp-
erantan. La èiusemajna jurnalo Concordia regulc publikigas artikolojn pri
Esperanto de Profesoro Ver mandel kaj la revuo Vrouwen/eren aperigis en sia
numero dc Februaro-Marto belcgan artikolon de F-ion M. Posenaer, pri
La agado de la Virinof en la disvestigado de internacia

En Bourg - Leopold, Leiltenanto Dupont rekotnencas kurson esperantan
por la oficiroj de la « Ecole d'application ». — En Lier, la nova grime) nun
estas starigita kaj regule kunvenas. — En Gent, la grupo cldonas monatan
bultcnon Esperanto iu dank al la francaj kaj flandraj artikoloj en gi enhavataj,
povas multe helpi la propagandon inter la Genta publiko. — En B—uselo oni
ankati intencas publikigi novan esperantan revuon. —En Charleroi, la Iluileno,
organo pur la internaciaj komercaj interrilatoj aperis kaj promesas uzi nian
lingvon kaj disvastigi gin en la tut mondan komercistaron. — En Spa oni labnras
nun por la venonta belga Kongreso kaj oni eldonis propagandajn markojn. — La
grupo de Caprycke petis sian ;digon al la Belga Ligo kaj dank' al la senlaca
klopodoj de la prezidanto, S ro Dervaux. gi regule progresados. Proksimume

anoj abonigis sin al la nacia organo. — En Eecloo la kursoj estas donataj
S-ro Aug. Van Ackere, kiu kurae venus Ciusemajne el Lembekc pur semadi la
bonan semon en la urbo de Ledeganck,  — La komitata kunveno de la Belga
Ligo okazos en Brussel la 30an de Marto.

ANTWERPEN. — Granda Internacia Honkurso e Gevaert ».
Ni jus ricevis la rston de la premioj kaj rimarkis plezurege ke multaj

esperantistoj partoprenis en la konkurso : inter alie ni rimarkis la sekv-
antajn devizojn «Obstine antatien» «Esperanto» «Espero» kaj aliajn ankaii
ni gojikas konstati ke ili gajnis kelkajn premiojn. Niajn sincerajn gratulojn al la
felièaj gajnantoj.

BRUSSEL. — Dimanèon, la 9an de marto, okazis en la saloon de la Institut
Bibliographique, rue de la Régence, 3bis, sub la prezidantcco de S-ro Prof.
Van Drunen, la gencrala kunveno de la Federacio de la 13ruselaj grupoj: multaj
csperantistoj éeestis tiun tre interesplenan kunsidon oni decidis arangi oklze
de la 4a Belga Esperantista Kongreso en Spa, du karavan- in, la unua forlasante
Brussel la sabaton toan de majo (posttagmeze), la dua la dimaneon matene
(t tan). Ankati oni decidis fari grandan propagandon por la Internacia F,sperant-
ista Semajno-Kongreso en Gent; oni ageme klopodos por ke eble plej multc da
esperantistoj, cè ne nesperantistoj, êeestu al tiuj du grandiozaj manife stacioj.
Oni ankaü komisiis la S-ron Delegiton èc la Belga Ligo, nriparoli dum la
komitata kunveno de la Ligo (2of3) t 3) ternon pri la arango de komuna karavano
al la 9a Intern. Esp. Kongreso en Bern. A. V.

EKSTERLANDA KRONIKO

La Progreso de Esperanto en la Ĥina Respubliko

H. E. A. Mina Respublika Esperanto Asocio) estas fondita
en majo 1912 ; komence ekzistis en la Centra oficejo nenio : nok
presajo, nek eô unit plumingo, éion oni luis. Post kelkaj tagoj
de tiam, oni decidis, unue organizi esperantan kurson en kin par-
toprenis 67 lernantoj ankati oni organizis korespondan kurson
en khi partoprenis 67 lernantoj ; ankan oni organizis kcrespon -

dan kurson kiun gvidas S-ro K. Ĉ. tan, redaktante Ji mem lerni-
lon per kajeroj ; partoprenis kis min en tiun kurson pli ol 300 ler-
nantoj. Tial ke multaj lokantoj ne ankoraü scias kio estas
Esperanto, oni arankis je la la de junio 1912 publikan paroladon,
kin plene sukcesis ; poste por interesi la samlandanojn de aliaj
urboj oni instruis la lingvon en speciala rubriko per la éintaga
gazeto » Min Li Pao» ; de tiu momento nia asocio funkcias kaj
progresadas.

Jen la statistiko de la 8 lastaj monatoj.
Komunikajoj ricevitaj .

senditaj .
Regionaj oficejoi .
Esperantista Grupo
aktivaj membroj .
aprobantaj membroj 	.

GRAVA NOVAĴO
La sindonema brusela esperantistino, F-ino 	 Moreau,

eksciis el letero de sia hina korespondanto, nia samlandano
S-ro Kano Schriewer, oficisto en la belga ambasado, ke en Pekin,

2411
3192

17

247
151

Korespondaj kursanoj . 	396
De Januaro 1913, la H. E. A. laboras ankorail pli firme por

la sukceso de nia kara lingvo.azistas jam la sekvantaj esperantaj
libroj :

Esperanto por Ĥino ; gramatiko.; konversacio Ĥina - Espe-
ranta ; Esperanta Fundamento ; Esperanta vortareto ; Lernolibro;
Legolibro kaj vortaro Esp-Ĥina.

Komunikis Profesoro A. Vermanden
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120 hinoj sekvas esperantan kurson kaj ke en Kanton oni forigis
la anglan lingvon cl la studprogramo do la Inezgrada lernejo por
anstatatii kin per deviga lernado de Esperanto.

Tiu fakto estas certe citinda, ĉar gi montras ke novaj hori-
zontoj aperas por nia lingvo en Oriente.

La Monda Muzeo de la Internaciaj Asocioj.
Dum la Universala Ekspozicio en Bruselo (1 9 1 0) okazis inter

aliaj, la granda Kongreso de la Internaciaj Asocioj. Gi decidis
la starigon en tiu urbo de vasta Muzeo khi enhavus ĉion kio rilatas
al la internacia vivo.

2 jaroj pasis dum kiuj S-ro C. Otlet, la nelacigebla Direktoro
de la Internacia Instituto de Bibliografio klopodis por realigi„ en
parto de la Halo] de la « Cinquantenaire », la deziron esprimitan
de la Kongreso.

Antan kelkaj tagoj, li invitis min por montri al mi la rezult-
atojn de sia laboro, dezirante ke miavice, mi konigu ilin al la
F,sperantistaro pere de niaj ĵurnaloj.

Mi jam vizitis multajn muzeojn ôiuspecajn, enhavantajn plej
maloftajn kolektojn, sed neniam mi forportis el ili saman
impreson, kaj tioman kvanton da novaj ideaj kaj konoj.

Efektive, la Monda Muzeo ne enhavas kolektojn da artaĵoj
ati kuriozaĵoj ; gi celas precipe instrui la vizitantojn en ĉiuj
branĉoj cle la homaj konoj.

Gi turnas sin nek al artistobnek al scienculoj, sed al la gradida
publiko kaj formas veran Enciklopedion de  la Internacia Vivo.

Gi konsistas el du longaj vicoj da ĉambroj.
La teretago estas dediĉita al la Naciaj Sekcioj, antanigataj,

kiel enkondukajo, de serio da dokumentoj rilatantaj al (ienerala
Geografio, al la êiujarcentaj progresoj en la esplorado de la
terglobo, k. t. p,

En la sekvantaj ĉambroj, la prospero de nia patrujo estas
elokvente montrata. Mi ne povas priskribi ôiujn dokumentojn
afikitajn tie kaj éitijn geniajn rimedojn uzitajn por altiri kaj reteni
la atenton de la trapasanto. Mi nur clones ekzemplon : En la
parto kiu rilatas al nia Le,:,6-aro figuras pentraĵo prezentanta la
Bruselan jugejon, brungrize kolorigitan. Sed èiu tono portas num-
eron kaj reprezentas unu artikolon de la Civila Lekaro. Nu Cs..iuj el
ili kiuj estis sangitaj estas rue pentritaj. Same, la Belga .Kons-
titucio estas pritraktata pere de la « Koloro de la Kongreso». Mi
notas la spritan konkludon de S-ro Otlet : « Tio montras, li (finis,
ke la Belgoj estas sufiĉe sagaj, por ripari latibezone siajn Instit-
uciojn, anstatati ilin teren jeti.
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Post Belgujo, ĉiuj landaj posedas sian fakon en kiu la diversaj
aspektoj de ilia aktiveco kaj la parto kiun ili okupas en la Intern-
acia Movado estas klare montrataj. Notinda estas la Hispana
Sekcio, kies belegaj dokumentoj kaj landkartoj estas speciale
faritaj kaj senditaj de la diversaj ministerioj de tin lando.

La dua parto de la Muzeo rilatas al la diversaj Sciencoj kaj
montras, laü ĉiuj vidpunktoj, la parton de ĉiu Nacio en iliaj prog-
resoj. Ili mirinde pruvas ke nuntempe ĉiu antatipaAo ikas  pli kaj
pli la frukto de la internacia kunlaborado de ĉiulandaj elpensantoj
kaj ke la nacia; baroj ne plu ekzistas por ili.

Tre rimarkinda kaj landinda estas la zorgo kun kiu la Muzeo
sekvas pa.o post pao la êiutagajn okazintaĵojn ; ekzemple duin
la balkana milito, oni povis tie vidi sur landkartoj la progresojn de
la nacioj notataj per flagetoj.

Sed la lasta merito (kaj ne la plej malgrava) de la Monda
Muzeo estas ke, per multaj dokumentoj senditaj de la Centra
Oficejo Esperantisra, i ankaü celas atentigi la vizitantojn pri
efika helpilo kiu malte faciligas la internacian vivon : La solvo
de la Internacia Lingva Problemo per nia bela lingvo Esperanto.

.... Mi ofte revizitos la Modan Muzeon I	 F. M.

Por ke la Esperanta Sekcio fidele montru la aktivecon de la
Esperantista Movado, la C. O. komisiis nian amikon Fernand
Mathieux,e1 Bruselo (44, Marché aux Poulets),por ordigi gin. G-itij
samideanoj kiuj eldonigas presaĵojn aü reklamojn ati librojn tre
bone agus sendante al li ekzempleron per ke e,ri estu afF;ata en la
11Inzeo.

131BL1OGRAFIO
Belga. Esperantisto anoncas la verkojn kiuj estas

senditaj unuekzemplere ; gi recenzas nur tiujn verkojn
kiujn gi ricevas duopekzemplere.

Hendrik Conscience. Rikhe Tilde Tak. — El la flandra
lingvo esperantigis Maria Posenaer.— Prezo Sm. o 800, Havebla
Ce la verkistino : Kroonstraat, 45, Borgerhout-Antwerpen.

Bela, Hua, natura traduko de unu el la plej freaj verkoj de nia nacia
‘'erkisto. Tiu kiu deziras gui sinceran kaj sanan emocion legu tiun libron
(ar Ci enhavas historion veran, plenan je preskati  nekredehlaj okazintajoj.

La stilo de la tradukintino estas Lite latidinda r kvankain gi estas kvazati
la vorta tradukado de la originalo, oni sentas en gi ion nedirehlan, kin donas
ni la ha preson ke la libro ne estas tradukajo. \fore tiu libro farigos klasika
verko.

s.



110 —
— III

V. N. Devjatnin (L. K.). Propaganda Piedvoja.o al
la Oka Internacia Esperantisla Kongreso. Presejo
de E. Janich, Gabelsbergerstrasse, 76.  — Preze Sm. 0.750.

Bela broAtiro dc proksimume ico pakoj, enhw.an ta la hele verkitan ra•
konton de la okazintajoj de la fama piedvojako de. S Dcvjatnin. la  konata
verkisto kaj propagandisto. Jcs tiu libro estas ege leginda kaj estas bela do•
kumento en la historio de nia movado. Ni varnic rekomendas kian lcgadon al
ĉiuj samideauoj.

EL LA VERKARO DE H. CONSCIENCE.

LA AVINO
Rakonto de Jojo kaj Manjo.

Proksime de la vilago Zoersel, ki mie naskigis, estas arbaro,
en kiu tiam vivis ofte lupoj kaj aliaj sovagaj bestoj. Apud tiu
arbaro staris malgranda dometo, konstruita el argilo kaj branĉajoj
kaj en tin dometo 1ois malriĉa virino, kun siaj du infanoj, iu
Jocjo kaj iu Manjo. La virino estis nomata Lena kaj dunge
laboradis dum la somero ĉe la farmestroj, por sarki la lolon el la
lino kaj la tritiko, an por helpi ĉe la rikolto, kiel la fremdaj virinoj
kiuj kelkafoje ĉe ni laboradas La kompatindaj infanoj ne plu
havis patron, ĉar li kuis jam de longe en la tombejo ; nia
Disinjoro, havu lian animon.

Tiel longe ke la somero datiris, ĉio estis bona ; tiam la infa-
netoj ne malsatis, kaj povis varmigi sin je la suno de Dio. Sed
kian-i venis la vintro, tiam ili havis tiom da mizero, kaj da
malfelièo, ke estas nedirebla.

Kaj estis iam malmilda kaj longa vintro ; frostis tiom, ke la
korvoj falis mortintaj el la arboj, kaj por la malfeliĉa Lena, laboro
tute ne estis trovebla, kaj i ankart estis tiel malsana pro febro,
ke Ai preskan ne povis stari sur siaj kruroj. La lasta sekala pano
estis duone mangita, kaj la fajro jam estingiis ar ne estis plu
ligno en la domo. Tremetante pro malvarmo Joĉjo kaj Manjo
devis kuAigi en amason da fojno; ili diris pregeton, rampis tutprok-
simen unu de l'alia, kisis sin reciproke, kaj tiam ekdormis.

Sed duin la nokto ekventegis kaj fulmotondris tiel tenue, ke
granda peco de la argila muro forfalis. Joĉjo kaj Manjo plimulte
alproksimigis unu al alia, kaj tiris la fojnon sur siajn korpojn ; sed
la vento kin enigis en Li domon estis tiel malvarma kaj akra, ke
la du malfeliĉaj infanetoj estis baldar rigidigitaj pro la malvar-
mego. Kiam tagigis„ ili tremetantc rampis el la fojno, kaj trovis
sian patrinon sidantan apud la kameno, tiel ploregantan, ke la
larmoj malsuprenfluis de A ia vizago. Joĉjo kaj Manjo ĉirkatiprenis
sian patrinon kaj ankan ekploris tiel malgajege, kc cé stona koro
estus rompiginta, sed ve tio ne helpis.

Kiam ili estis gemintaj duin tiel longa tempo, ke iliaj okuloj
estis sekigitaj, la patrino diris : « Nu, miaj kompatindaj infanoj
kion, ve, ni nun faros ? Tie lm:Ai-1s la lasta pano ; la proksiman
nokton ni tre certe frostomortos. Ho Dio, morti •estas nenio por
mi, sed por vi, malfeliĉaj amataj infanoj ! Mia koros Airigas pro
doloro, kiain mi vidas vin sidantajn tiel tremantajn  lam viaj bluaj
lipetoj. Mi preskati ne povas stari, sed je la nomo de Dio, mi
tamen provos ĉu mi ne povos iri g-is la arbaro por rikolti lignon
por la vespero ; restu ĉi tic kaj atendu senbrue, ne plorante, gis
mia rcveno. »

La virino pene starigis, prenis la falêilon kaj volis forlasi la
domon, sed ante:1 ol Ai alvenis êe la pordo, Ai, ho ve I falis pro
mallorteco.

Joĉio kaj Manjo helpis sian patrinon por starigi, kaj dolore
ploradis pro sia malfeliĉa sorto.

Subite Joĉjo ĉesis plori, iris al sia patrino kaj diris kun decido.
« Kara patrino, donu al mi kison. Mi iros al la arbaro. »

« Sed infano » respondis la patrino kvazati time, « vi al la
arbaro ? Tra tiel malbona vetero ? Ho, mia dolĉa infaneto, tio ne
estas ebla ! »

« Ne ebla ! » diris Joĉjo. « Cu mi ne estas sufiĉe forta ? Venu.
donu al mi la falêilon, kaj vi hodiati vespere ne plu malvarmos,
kara patrino, kaj vi ankati ne, Manjo-fratino. »

« Mi iras kun vi I » diris Manjo, « ĉar kiam vi estas supro
sur la arbo, por forrompi la sekajn branĉetojn. nui ja devas stari
malsupre por ri kolti ilin. »

Komence la malsana patrino ne volis permesi ke la infanoj
forint, sed Joĉjo volis nepre iri en la arbaron, ĉar li tre amis sian
patrinon, kaj doloris lin, ke i devas tiom suferi pro la malvarmo.
Lena donis al ambaŭ infanoj dikan tranĉajon de la sekala pano,
kisis ilin pli ol unu fojo kaj diris : « Nu. je la nomo de Dio, iru
sed revenu frue, ĉar, kiel vi scias, en la arbaro estas rapide
mallume. »

Joĉjo kaj Manjo alvenis ĉe la arbaro, kaj iris tre malproksime
en gin, tiel ke apud la randoj ĉiu seka ligno estis rikoltita de aliaj
malriĉuloj. Kiam ili nun estis tre malproksime en la arbaro,
Joéjo grimpis sur la abiojn kaj rompis per sia falĉilo la sekajn
branĉojn. Manjo rikoltis ilin, kaj tiel ili duin la posttagmezo fine
havis du branĉfaskojn, tiom kiom ili kapablis porti. Kurante kaj
laborante, ili estis revarmigintaj sin, kaj nun ili intencis reini
hejmen por î,rojigi sian mals...nan patrinon. Joĉjo kaj Manjo ambatí
prenis po unu branéfaskon kaj antaŭen maris kantante.

Sed, ho Dio, aperis grandaj nigraj nuboj ĉe la ĉielo, kaj ek-
ventegis kaj eknegis tiel ke la malfeliĉaj infanoj eĉ ne povis
je du paAoj antan si. La vojoj kaj vojetoj estis tiel kovritaj per
nego, ke Joĉjo kaj Manjo ne plu sciis lati kiu direkto ili (levas
iri.
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'l'amen il i ma•;:is kaj maradis kaj ne povis eligi el la arbaro.
Tiam ili timplene haltis kaj Joêjo vidis ke ili ne plu estas sur la
bona vojo ; li grimpis sur arbon, por scii kie li estas, sed fi ne
sukcesis vidi tra la nego.

Por ne timigi sian fratineton, li agis kvazari li trovis la vojon,
ili denove metis sian branéfaskon sur la kapon, kaj maris,
naris Ciam antaüen ; sed ju pli multe ili maris, des pli multe ili
elvojigis en la arbaro.

Kiam Joéjo rimarkis, ke tuj mallumigos, li ne plu longe povis
detoni sin kaj ekploregis. Li kisis sian fratineton kun larmoj en la
okuloj kaj diris : « Ho Dio, 11Ianjo, ni elvojigis. 2vialheliasjani.
Kion ni faros nun ? Patrino ree ne havos lignon duin la proksima
nokto, kaj tiam i certe frostmortos. » Manjo ne respondis kaj
malesperplena sidi gas sur sian faskon.

La akra vento fajfis tenue tra la pinttolioj de la aleoj. La kom-
patindaj infanetoj ekrigidigis pro malvarmo.

Joéjo bone tion sentis. Li starigis sian fratineton, kaj Ili iris
denove pli malproksimen, ne povante eligi el la arbaro, gis kiam
kompleta mallumo regis. Tiam la kompatindaj infanoj ne sèiis
plu kion fari, kaj sidigis plorante sur sian faskon, sub granda abio.

Joéjo Soviis tute kontraü sia fratineto, kaj forfrapis senéese
la negon de Sia vizago kaj manoj, ĉ,ar Manjo ne plu movis sin, kaj
ekdormis havante la kapon sur la genuoj de Joéj o.

Joĉjo ankaü estis kontratibatalinta sian dormemon kaj sidinta
trankvile, sed li subite aridis la blekegojn de sovaàaj bestoj en la
arbaro, kaj time eksaltis. Poste, li nenion plu ai-Ais, li metis siajn
manojn sur la frunton de Manjo kaj sentis ke gi estis mal varmega
kaj frostita.

Malgojege kaj ploregante li demetis sian kitelon, kaj metis
à-in sur la kapon de Manjo por revarmigi gin, li blovis en Siajn
manojn kaj fine skuis Sin lei diversaj direktoj ; Si tamen ne
veki s.

Tiam, Joéjo denove sidiàis sur la branèfaskon, metis sian
fratinon sur siajn genuojn, prenis Siajn manoju en la siajn, kaj
kurbigis la bruston super ian korpon por àin revarmigi.

La nego flugis je ankorati pli dikaj eroj tra la malhela nokto,
la vento blovis ankoran pli timige kaj la sovagaj bestoj blekegis
ankoran pli terure kaj Car Joèjo fine ankaü ekdormis, la du mal-
felièaj infanetoj estis baldan

La malfeliCa Lena ne plu vidis reveni, siajn infanojn kaj
preskari mortis tiun nokton pro doloro kaj malvarmo.

La sekvantan lagon je peto de la patrino la kampogardisto
iris por serêi Joêjon kaj Manjon. Komence li ne povis trovi ilin
sed vidis fine du glacibirdetojn, kiuj sidas sur amaso da nego, kaj
trovis Joêjon kaj Manjon, kuSantajn sub gi.

Joéjo havis ankoraü la brakojn cirkan la kolo de sia fratineto
kaj kuis, kun la buSo sur Sia frunto. Sed, ho ve ! la kompatindaj
infanoj estis mortintaj kaj frostitaj.

Joêjo kaj Manjo estis enterigataj en la tombejo, kaj la pregej.•
pedeio de Zoersel vidis tiun nokton trt sia fenestro, du anà-ele-
tojn venantajn el la aero sur la tombon de Joéjo kaj Manjo, kaj li
vidisihu forflugantajn kun la du animetoj al la 'Ciel°.

«Kaj alvenis porko kun buSego longe pintita kaj mia rakonto
estas finita. »	 ALF. VAN DE VELDE

•><

ELTROVAĴO DE LA DIABLO
de Hendrik Conscience.

(1864.)

Morto, Pesto, Malsatego, Tifuso, Milito estas transpor-
tataj al la lando de l Diablo, por éeesti parolon de Lucifer, kiu
eltrovis novan rimedon « sufiée potencan por triumtigi Morton
kaj Inferon sur la Homaro »...- la brandon.

LA REPREZENTADO.
« Bone atentu, ëar valoras la penon. Tio, kion vi estas

vidonta, estas lativiva reprezento de ajoj kiuj dum la tempolino
okazos ne unufoje sed centfoje. Kaj por ke vi nenion perdu
de la miriga spektaklo kaj ne senutile interrompu min, mi
ordonas al vi silenti kaj trankvile anskulti miajn klarigojn. »

« Tio estus bela ! kriis Morto ridante. Silenti ? Kaj se mi
volas paroli ? »

« Estu tiel « grumblis la Diablo » Vi estas virino (1) kaj
almenan kiel eble plej malmulte. Atentu mi komencas !

« Jen la unua sceno !
e En la mezo de l' scenejo : ploranta patrino kun plorantaj

infanoj. Iliaj vestajoj surhavas ankoraü la postsignon de perdita
bonstato, sed min ili estas malpuraj kaj ege uzitaj. Sur iliaj
maldikaj vangoj kaj flavaj vizaĝoj oni legas pri doloro, humilego,
mizerego. La infanoj levas siajn malgrasajn brakojn al la
patrino kaj vokas « Panon, panon, ni malsatas ! » Kaj la
malfeliéega virino eligas teruran vekrion, premas siajn mortan-
tajn infanojn kontran la brusto kaj aspergas ilin per -varma
larmlluo. — Tamen, vidu, en la angulo de scenejo, viro
ancele dancas ; li jubilas, kantas, li imagas sin feliéa. Estas

la edzo de tin suferanta virino, la patro de tiuj malsatantaj
infanoj. De malproksime li vidas, ke in sinjoro prezentas
moneron al lia filino ; li vidas ke la junulinon timigas tin
malbelega mono.... kaj li, li vidas, stulta kaj sovaga kiel
senprudenta besto. — Krima patro, li ne nur faligas sin mem
en la Inferon, sed liveras sian tutan familion kiel kaptajon al
la triumfanta malbono. Tiu homo estas sklavo de mia veneno !

(1) En flandra lingvo, la vorto	 Morto e havas virinan sekson (noto
de la tradukinto.)
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Ikte■4 Who bile lit andantoj.
Out* *Mur 10 mokis Morto » Homo pli an malpli, kion•eiltat itinkro Milito, estas alia lertulo duin unu tagoplin os moti vindekmil en la tombon ! »La Diablo ŝajnis ne kontenta pro tiu rimarko kaj datiri-gis siajn klarigojn kriante

« Dua sceno ?
« Sur la antatiscenejo : filo de laborantaj burgoj, studento.Liai gepatroj faris la plej akrajn oferajojn por trinkigi siansolan amegatán infanon al la fonto de l'scienco. La junuloestis bela kiel viro, inteligenta, lernema kaj talentplena. Ilirevas por	

pri brila cstonteco ; ĉiuj iliaj penoj, ĉiuj iliaj pre-goj estas por la Karulo. Sed li ? Li gustumis mian venenonkaj igis sklavo 
de i : lia virbeleco malaperis, lia cerbo akvi-gis, lia koro malvarmigis. Tie en la fundo de Pscenejo sidasfilo. Kiom ajn li estas kulpa li scias. Sed la fiereco, la kons-cienpririproĉo, la ŝtonigo en la ma.lbono igis de li fripon° kaj

perfidulo... Li pikas spadon en sian bruston kaj falegas en la plejprofundan abismon de l'Infero Thi homo estas viktimo de 
miaeltrovajo. »

» Brave, brave / > kriis la andantoj.
La botelo kun veneno staris apud la ligna ŝranko. Dum Lucif-ero parolis, kaj ne povante tion rimarki, Morto estis metinta labrakon post la dorso, preninta la botelon kaj trinkinta buŝplenonde la likvajo. La veneno certe ne restis senefika sur ŝi, éar min ŝiiom insulteme kriis

« Vi enuas min per viaj pladoj! Tro jam dattras duonon dahoro kaj ni gajnis jam du homojn l iaj infanajoj Mi neniunspeson donas por tiu bela eltrovo I »
« Vi tro frue babilaĉas. Sinjorino » diris  la Diablo ofendita.« Atendu iom, vi alimaniere parolos... Atentu ! »
« Tria sceno ! »
« Kion vi ĉi-tie vidas estas frenezulejo. Mizera loko por laterlogantoj f Tutaj hornamasoj vagadas 

tie tra dezerta kardeno.Iliaj okuloj estas vit t umi'aj, iliaj lipoj malsupren pendas,iliaj haroj estas senordaj, ili estas kvazaü 
stultaj bestoj ; elili estas ĉia sento, êia prudent°, éia konscio. Ili estas mortintajkaj vivas ankoran ; ili portas homan nomon kaj ne plu estashomoj. Inter ili estas multaj, kies kapo ŝancelas, kies membrojtremas, kies 

mieno transformigis kvazaü simivizago. Kioilin tremigas kaj ŝanceligas estas nuisance kiun oni nomas« Delirium tremens ». Cu vi 
povus kredi ? Ĉiuj tiuj mizerajestajoj iam estis potencaj per la spirito, potencaj per lainteligento. Multaj estis destinitaj por briligi kun nova brilola lumou de l' scienco, kelkaj por mirigi ldeI majestaj poetojla popolojn per dolĉaj sonoj, aliaj por defendi kun glavoen la 

mano sian patrolandon kaj liberecon, kiel kondukantojde militistaroj. Kio ili estas nun ? Pecego da sensenta karno,
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malpli genia ol la -plej senprudenta besto. FIa ! iii miksis
mian venenon kun verdaj kreskajoj, nomis gin « Absinthium
helveticum » kaj tiel plifortigis kian influon sur la animon
ne malpliiginte kian influon sur la korpon. Miriga subtileco
de la homoj I La infera veneno ne mortigis sufiĉe rapide ! »

« Brave, brave ! kriis la aüdantoj.
« Infanajoj » mokis Morto. ĉion sumiginte, mi trovas ke ni

per tiu fanfaronado gajnis dudekon da homoj. Dum unu horo
patrino Pasto altiros miloble pli sub la teron. Estas mizera kome-
dio... mi estas certa, kuzo, ke via serigusta likvajo ne delogos eĉ
jenan lernanton »

« Je miaj kornoj ! mi kredas ke mia kuzino frenezigas » grim-
buis la Diablo, « sed pacience, ŝi konvinkiâos, ĉu ŝi volas art ne !»

Plilaütigante la voĉon, li diris
« Atentu ! kvara suri° !
« Vidu, jen ŝipo flotanta sur la ondoj. La ĉielo kovrigas per

nuboj, kin] àlveturigas teruran uraganon. La toadro murmuras
malproksime. La ŝipo estas homplena : Komercistoj, vojagantoj,
virinoj, infanoj, kiuj maltimeme aü senscie, konfidis sian vivon
al tiu malfirma lignopeco. La vento pliforte blovas, la ondoj de

maro levigas ĉielalte, la fulmotondro komencas. Ĉiuj vojagantoj
vidas la morion alitait siaj okuloj, ili genufleksas, ili pregas ili
ploregas kaj vokas helpon de l' Ĉiopovulo. La maristoj, la direk-
tilistoj, kion ili intertempe faras ? Ili fervore batalas kontraŭ la
uragano, sed por havigi al si pli multe da kurago, ili trinkas mian
venenon, k is ilia vido malheligas kaj ilia spirito malfortigas. Ili
kriegas, kaj furiozas, ili forgesas kie ili estas, eraras pri la signoj
kaj direktas la ŝipon rekte al la roko, kiu devas gin rompi... Terura
skao disrompas éinin partojn de l' malfelièa ŝipo kaj la maro
englutas en siajn profondajojn la dolorkriadon de cent homoj! Ree
efiko de mia miriga veneno !

« Brave, brave ! kriis la andantoj.
« Kuzino, kion vi faras ? Demandis la Diablo. » Lasu tiun

1 otelon ! Vi ridas ! ? Mi petas vin ne moku la venenon, se vi
kuragrus trinki iom, vi malbone fartus, kredu min.

« Ne atentu, kuzo. » kriis Morto kun malica esprimo, « Mi
ne sentas guston por trinki ankoraü vian teruran fluidajon, mi nur
volis vidi ĉu gi restos hala kaj é.0 gi ne lasas sedimenton. »

« Atentu I » diris Lucifero, « la kvina sceno ! »
« Mi malferma antaŭ viaj okuloj vastan malliberejon kaj

montras al vi intersekve kelkajn el - la malfeliĉuloj, kiuj, tie,
pasigas sian mizeran vivon.

« Tiu juna viro, oficisto ĉe bankiero, imitis, pro soifo al mia
veneno, la subskribon de sia estro. Lia hontiga kondamno,
kaüzis la morton de lia patrino, kaj malhonoris han patron !
Vidu ĉi-tie edzon, kiu, ebria, trafendis per hakilo la kapon de
sia malfeliĉa edzino, kiu amis lin, kiun li amis ! Tie, boue-
dukita viro, nobalido, kiu ekscitita kaj sensenca pro la trin-
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kado, pikis ponardon en la bruston de sia amiko, katize de
ununura dubiga vorto ! Plie :Stelistoj, rabistoj, falsmonfaristoj.
kiuj supreniris unu post alia ĉiujn gradojn de l' Atuparo de
Ja krimo ! Jen en tiu angulo patromortip.-sinto ! Estas viktimoj
de mia veneno ! »

« Brave, brave ! » kriis la alidantoj
« Diru, êu ne jam finikis ? » demandis Modo « mi terure

°kentias kaj tiel oscedas ke miaj makzeloj disikos. Kuzo, kial
vi parolas tiel terure tra via nazo ?

« Sinjorino vi ikas netolerebla » krude kriis Lucifero,
interparolos poste. Estas la lasta fojo ke vi tiel brute insultos min,
en mia propra laborejo. Nun mi ne kenos min pro via babilaĉo,
kaj datirigas la reprezentadon do l' estonto.

« Sesa sceno ! »
« Tie meze la scenejo, preterpakts tuta homgeneracio, de la

speco, kiun oni nomas laboristoj. Estas viroj, virinoj, grizuloj,
infanoj; la longa uzado de mia veneno igis kiajn efikojn hered-
eblaj de patro kis filo. Degeneriginta raso, kiu :Sajnas mari sub la
kenerala malbeno. Ciuj estas flavaj ati senkoloraj, kun falantaj
okuloj kaj malgrasikintaj membroj. Unu estas kibinnita, alia lama,
kelkaj estas kurbaj; multaj havas rukajn larmplenojn okulojn, sed
élu] estas senfortaj kaj senkurakaj ; la sango kiu malrapide fluas
tra iliaj vejnoj, estas akva, kiel la sango de l'insektoj. Mia veneno
kreis la spektrojn kiujn videble akompanas i.in kiel sangavidaj
meloj Ilugantaj ĉirkatt brutaro ; estas la malsanoj. »

Tradukis R ANS SCHOOFS.
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L. )ZlUtkl'a Dramo

OR1GI N ALE VER KrrA EN HOLANDA I ,INGVO DE
J. DEVOS

ESPERANTA .1.RADt•KO DE
Alfons VAN DE VELDE

PERSONOJ

GEERT, la patrino
ELSJE, Iiliro de Geert
GYS, junulo
SCHOLTEN, instruisto
JAAP, edzo de Geert kaj patro de Elsjo
KLAARTJE, juna knabino.

Elparolu : Geert,	 Gajs, Sholten, Jaap, Hantiee,
Klaartje.
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Là seenejo reprezentas C:ambron malantaii butiketo. La butiketo estas
ankaâ likvorvende.o. En la lundo, meze, estas pordo, maldekstre fenestro

kun kurteno el blanka muslino, kaj kelkaj florpotoj ; dekstre, simpla
granketo sur kiu staras ipet() tute ekipita. NIaldekstre, antalle, ligna benketo.

la plano, kameno. za plano, pordo. Dekstre, antalle, tablo kun antikva
kafservilaro kaj sekroj el kano. za piano. pordo. Tie ee kaj tie, liçeetoj.

Horloko kaj kelkaj pentrajoj cite la muroj. La tuto havas kvietan aspekton.

SCENO UNUA

ELSJE, GEERT.

'.Ye la levo de la kurteno, Elsje staras ee la pordo,
kaj ariskullanta. Geenl sidas en la apogsego dekstre. .i ekdormis.
La trikajo, ŝlrumPo de infano, falis sur giajn genuojn. Tiel,
la scenejo restas dum kelkaj momentoj. Elsje parte malfermas
la pordon, kaj iras al la anlaPscenejo gis la benketo).

ELSJE (vidante maldekstren). — Si dormetas... Bonege 1
(alproksimigas al Geert). Panjo ?... Si ajnas ekdorminta...
Karega patrinjo, kiom da ploroj mi jam kostis al vi... Tagojn
da zorgo kaj maltrankvileco vi pasigis, kaj neniam via amo
malpliikis... Karega patrinjo, kiel mi vin amegas ! (kisas Geert
sur la fronto, iras al la banketo, prenas la .figretojn kaj
elesidigas). Nu !... mi eklaboru. Mi klopodos por fini hochet
tiujn ĉi retojn (hantas dunt ŝi trihas).

Marist', kiu vagas sur ondo,
Nu, kien flugadas la vel' ?
Atendas vin ja nia rondo.
Revenu vi, farti ĉiel'.

Marie'. tiel min malproksima
De l'hejmo amata de vi,
Ho venu ! kuraka, sentima,
Sub alta protekto de Di'.

GEERT (veleigas je la lastaj vortoj). - Elsje, (hi vi estas lie?

ELSJE. — Jes panjo, kion vi deziras
GEERT. — Kioma horo estas nun, infano ?
ELSJE. — Sonoris ĵus la dekunua.
GEERT. --- Kia vento ?
ELSJE (vidante Ira la fenestro). - Orienta vento, panjo.
GEER.T. — Orienta vento... Estis orienta vento kiam ili

forveturis. Cu vi ankorati memoras Elsje ? — (Elsje jesas) — Estos
pasintaj tri jaroj la proksiman Decembron. Tri jaroj.. kaj nenio...
nur la novajo ke la nomplato de la « ADRIANA » estis ĵetita sur
la marbordon. El ili neniu revenis...

ELSJE. — Panjo, vi ne tiel ofte devus pensi pri tio.
GEERT. — Kial ne ? Cu ni ne perdis ĉion kio por ni estis

tiel plej kara. Mi, la edzon, vi, la patron, kaj Barend, vian fianĉon?
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ELSJE.	 Jes, panjo. Certe, ni multege perdis. Se mi ne
havus mian infanon, mi eble suCerus pli multe ol nun se I por Ai..,
mi devas vivi kaj labori. Kaj tio, min konsolas.

GEERT.	 Certe, mia infano, certe. Mi kelkfoje pensas
Se patro estus reveninta sola, kaj Barend ne al li estus kon-
fidinta la sekreton, èu patro kredus kion mi kredis ?

ELSJE. —
GEERT. — Infano, la viroj estas tiel strangaj. Patra koro

sentas tiel malsame ol koro de patrino. Ni ne havas eĉ unu-
nuran ateston. Neniu el la Icteroj, kiujn ni ricevis, nek de
Barend, aludis pri la infano.

ELSJE. — Kaj la ŝipeto (montras la S' ipeton) Cu Hannes,
kiam li gin alportis, ne kunportis la komision de Barend ke
ki estos certe io por nia mastrajo ?

GEERT. — Li certe pensis al li inrano kiam li faris la
Aipeton. Estas la unua ludilo por maristinfanoj	 sed, ĉu
patro estus kredinta tion  Ne tute ne  Ho ! por ĉio
ekzistas kaüzo, kaj ni do devas diri : « Kion Dio faras, estas
bone farita »

ELSJE. — Ni tiel amegis unu la alian.
GEERT. — Mi ankorati vidas ilin forirantajn. Barend diris

Patrino, kiam mi revenos, mi tuj edzig-os kun Elsje ; la direk-
tilisto, tiel li ĉiam nomis vian patron, ne volas lasi min, se
ne mi restus ankoran kelkan tempon kun vi, sed estas necese ».

Via patro tiam diris kun sia forta voĉo : « Nu diablo, la
junulo estas nuntempe tiel edzikemaj ! Post mia fianĉikoj
mi marveturis ankorei duroje, kaj vi,... Nenio  I Unue gran-
dan vojakon, poste la ekzamenon, kaj tiam, edziku, ne pli
frue, kaj se eble, atendu ankoran iom. Mi ne plu povas fari
ekzamenon, sed vi, vi povas ankorati fariki Aipestro» — Sur
la strato, patro al vi ankoraŭ kniegis : «Elsje mi bone zorgos
por li kaj sane realportos lin» — ...Tiel ili foriris,... kaj
neniam plu revenis... 	 ploras).

ELSJE (leisas ."in). Panjo, ne ploru I
GEERT. — Mi tiel amis vian patron, kaj 	  jes, Barend

ankaŭ ; sed vi estas prava, antaŭ vi, mi ne povas plori, tio
malgajigus vin, ŝparu viajn larmojn nur por poste...! kantu
ankorati, mi vin petas, mi tiom atas aŭdi ia kanteton de
Majstro Scholten. Cu la infaneto donnas ?

ELSJE. — Jes patrino, kiel rozo.
(Oni andas la sonorilou de la buliketo, hoj samtempe. Gs
krias : Restu)

SCENO DUA.
	EUE — GEERT	 GIJS.

GYS (enirante).	 Bonan tagon, najbarino, sanie Elsje.
GEERT, ELSJE. — Bonan tagon, Gys !
GYS. — hiel laborante kaj kantante ?
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ELSJE. — Kantante ?
Gvs. — Vere, mi kin atidis. Kantu ankoraŭ mi vin

petas !
GEERT. — Alian fojon, knabo. Laboro estas nun tro ni-ka.
Gvs. — Bone... Mi volas helpi vin (eirkaiírigardante) kie

estas la infano ? Atendu (volas iri maldelestren).
ELN1 Jo. — Sed Mentit Gys !... Ai donnas. Vi vekigos Ain.
GYS. — Estu kvieta. Lasu min nur rigardi Ain (malformas

senbrne la portion kaf rigardas internen). Kiel belega knabineto,
kia infano, kaj kiel Ai bonege donnas ; mi volus havi infanon
kiel Ain

GEERT. — Nu, mia amiko, vi devus serĉi knabinon, kaj
edzi ki

Gvs.	 ies, najbarino, tion mi scias, sed miraklo I Estas tiel
stranga afero, se vi volas Ain alhoki.

GEERT. —Cu vi estas tiel timema ke vi ne kuragus demandi
fraillinon ? Ne rakontu tion al mi !

Gvs. — Jes, sed estas tamen malfacila tasko !... Elnjo kion
vi diras pri tio ?... Imagu ke vi estus knabo, kaj vi dezirus bonan
knabinon, sed vi ne scias ĉu ŝi opinias kiel vi, kiel vi komencus ?

ELsaé.:. — Estas stranga demando ; sed mi pensas ke junulo
kiel vi ne devas timi por demandi fratilinon ! Vi eble trovos
okazon por esti tute sola kun Ai, kaj tiam facile tio farikas.

GYS. — Nu !... tion mi memoros !
GEERT. — Diru al mi, Gys, èu vi intencas resti bordlokanta ?
ELSJE. — Vi farigos fine terano.
GYS. — Tute ne, mi jus volis rakonti tion. Mi iros morgan al

Seheveni ngen.
GEERT. — Al Scheveningen ?
Gvs. — Jes, al la loko, kie vi logis antatie, tien kie la knabineto

naskikis. La fiAkaptistoj tie strikas. Unu forkuras, aliaj no volas
enŝipiki. Mi eble tie povas estas dungita pli facile ol tie ĉi.

GEERT. — Vere !
Gs. — Jes, tio estas la kulpo de rua Hannes.. Mi ne ege

ŝatas lin, kaj li ne ŝatas min. Kiam li devas ektpi ipeton, li kon-
dukas la postulantojn al triukejo, ebriigas ilin, kaj poste liveras
ilin preskaŭ senpage... Tion mi jam riproéis al li, kaj tial mi
preferas iri al Scheveningen.

— Mi ankati ne atas Hannes.
GEERT. — Ni tamen dankas al li ipeton de Barend.
GYS. — Estas vere, mi tamen opinias ke li ne multan bonan

faris dum sia vivo. eu vi havas komision por Scheveningen ? Vi
tie havas ja parencojn ? Mi eble povus diri kiel la knabin&o fartas.

GEERT. — Ho ne, Gys I estas neniu tie kiu icteresas sin
pri ni Ili neniani pri la infaneto sin informis. La familio de
mia edzo neniam montris grandan intereson, eĉ la infanon de
lia fratino, kin mortis en la akuŝlito, ili ne priatentis. Vi konas
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la historion kaj se vi andas paroli pri ni, faru kvazati Vi ne
konus nin.

ELSJE.	 Kin, en Scheveningen, ankoran memoras nin ?
Gys.—Estasvere strangaj homojen la mondo. Ne preni

tian aneleton kiam la okazo sin prezentas ! Tio devus okazi
ĉe mi ! Eê, se apenati gi estus unutaga, mi edukusin kaj
neniam gin redonus, neniam, ed se la tuta familio alvenus.

GEERT. — Kia infanamanto.
GYS. — Jes, mi tiel estas. Mi vetas ke mi in tiel amas

kiel vi, Elsje !
ELSJE. — Tion mi ne kredas.
GYS. — Nu prave, tial ke k estas via kuzineto, sed jen,

kiam vi volus lasi gin, mi tuj kunportos gin.
ELSJE. - Ho ne, ne !... gi kun ni restas, ai ne, patrino ?
GEERT. — Certe, mia infano, certe. Si kun ni restas.
GYS. — Por Majstro Scholten, mi havas komision en

Hag-o, porti leteron al la ministrejo.
GEERT. - La bonega viro ankoran ĉiam penadas por ekscii,

du neniu de la « Adriana » estis savita.
ELSJE. - Li diam esperas ekaildi ion.
Gvs. — Tio éio estos vana, sed provas tamen lian bonkore-

con. Por Majstro Scholten mi trairus fajron. (al Geert) Vi lin
konis ankan en Scheveningen, êtt ne ?

GEERT. - Certe, li estis helpinstruisto. Elsje lernis de li.
Et.sJE.	 Barend ankati.
GYS. — Kaj mi, tie di iris de li klason. Estas tute strange.

(Oni affilas la sonorilon de la butiketo). Estas kliento.
GEERT. — Elsje ĉu vi volas iri, mi atentos pri la infano.
(Geert formas maldekstren haf Elsje tra la meza tordo).

SCENO TRIA.

Gs (SOM).

GYS (sola). — i tiel darmega estas. Elsje, vi devas igi mia
edzino. — Vi estas tiel bona. — Si ankorati pensas al Barend, sed
tin espero estas vana, kaj, ĉu gi devas restadi sola, duin • sia tuta
vivo ? Ho ne ! tio ne povas esti. Mi tiel amas gin. — Mi tamen
devus scii, du i ankati iom atas min. -- Jen, i venas.

(Danrigola).
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