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LAVMAŜINO

MORISIINS

Plej bonaj trikotaĵoj
gtrumpoj, âtrumpetoj,

veŝtoj, kalsonoj, kamizol-
oj, ĉernizoj, kaj infanaj

vcstajoj estas aĉeteblaj ĉe

la firmo

MATH IEUX
49 Marché aux Poulets

_BRUSE.U,0

.Speciala Ve C. -jo 4 -

KAFO, CIKORIO, TEO

kaj t OKOLADA.10.1
SPICOJ,

KONSERVAS0J,
SF,KITAJ FRUKTOJ

M. J. CASSIERS
30, LANGE CLARENSTRAAT

LONG. R. DES CLAIRES, 30

ANTWERPEN
--:— ANVERS —:— 50

ça.K-gestaurant
	efewilla

de l'nêtel de Ville

117, rue Grande

DINA\T
Rekom-:ndinda domo
Pensiono kompleta

Fr. 4. - : Fr. 5.—

Pension :-:

LERNEJO
:-::-:LONDONO

Por gesinjoroj Hejniaj
komfortajo) ; Bano : An-
glaj Lecionoj : Moderaj
prezoj.

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

-1 7,
St. Steven's Square Bayswater

LON DON

Lavas la puni* re diŝsirante
unu fadenon

La Maŝino ne havas :
lignajn pintojn •

stangon meze de la kuvo
kugletojn
risortojn
radetojn.

La sapakvo estas pugata tra la
lavota tolajo de dekstre maldek-
stren, de maldekstre dekstren, de

centro al la randoj, de malsupre
supren. La ilo batas la tolajon
samtempe sur kian tutan suprajon.

larizhz neboligitan talajon en G, minumf, kajfienkcias per sia propra pezo.
Sidante oni lavas —:—:—

Mi prove sendas por unu monato lavinaginon MORISONS » al ê iu
persono en Belgujo kiun mi jugas fidinda kaj mi mem pagas la send- kaj
resendelspezojn.

La lavmaŝino Morisons estas aêetebla kontrall eiusemajnaj aii eiu-
monataj _part pagoj.

Mendu la ilustritan broŝun nu 272 kun prezoj êc	 45

J. L. MOR1SONS, 109, Dambruggestraat, Antwerpen

•
1111111111•111■1•111111111Mallmill1111111IIIIMMIMMIIIIIIIIIM1

Kaheloj 	 Fajencoj
Majolikoj

Finno Ls JANS8 ENS
15, Vleminckveld

TELEFONO 3474 ANTWERPEN

Brioj por fasactoj
"Van de Loo"

blankaj, flavaj, ruizaj, terkoloraj, ledkoloraj k. t. p.
konservas siajn kolorojn kaj necedas en èiuj

ajn eksperimentoj.

Pavinioj ttlleureleeet
imitantaj la linoltolon, sed sen interspacoj, kaj tial

persistaj, datireblaj kaj facilaj por la purigado.

••••••••••v••••••••••

ONI RENOVIGAS LA ELUZITAJN STUPAROJN,
PANISTAJN BENKOJN, MAGAZENAJN TABLOJN

K. T. P.

Speeimenoj, planoj, projektoj no 300 estos
sendataj senkoste kaj sendevige je mendo de
la klientoj.

1••••••••••■••••••••••



En boteloj
Duobla hordea o.z51Tabla bie ro o 12
Ekstra hordea 0.15 Duobla blanka 0.12

_

La boteloj estas la propra)o (tala Bier-
iii povas esti nek aeetata:i , nek

vent:et:tai. nek plen /gala:" .	 26

1 Sendas por elekto,kun granda
.IP rabato Iir katalogoj kiij lan
li mkosto 9ti

---- ALBUM(/' KM NECESAJ )J
POR FILATELPSTOJ

FOTODREIVIJIIEJO
M.MAUQUOY kaj filoj

Sint-Ja e<.bsmarkt '75
— ANTWERPEN —

--:o:—

Kli§ajoj kaj desegnajoj

P°r- revuoj kaj libroj. T r
ptizorgi ta laboro kaj mal-
altaj prezoj. 18

KAFEJO	 2

ittC 	 eu w »
poSEDA'NTO

C E1. D r] Fl
— TELEF. 1949 -

A.:ocrer/do per esÉerantit;,,

KUNSTLEI, 4. — Antwerpen

Libropresejo — Litogratej—
Librobindejo

Esperantaj Presajoj

1,irfreo,fondita

JOS. D1RIX HAJ F1LC
Markg ravestlaat, lx

A:\ NiTER. PEN

ROTH. DE COLOGNE
Posedanto : A.VisKEN,

--- 53, de Keyserlei, 53 —

A NTWERPEN

O

ma tenmarg;.0
de 	 3.50.

Disvendado de la tain-
konataj hicroj

Dortmund (Union) kaj
Munheno 	1 5

(A ug u s tin	 —

CIG-AROJ

Ernest
TILleCazt NT

(i)
o

La plei 

imitita,i, do la plej

bonai.

•vvvvvvvvvvvvvvvvvvv•
GRANDA 	 41

InimaGia flingot°
en G.E.IVI (Belgulo)

-Nre lai- c) 1 1 r1.-
	 o■

Vasteco 115 hektaroj. Haloj kovritaj 	 44
01> 	 14 hektaroj Festpalaco 3 hektaroj

	II>    I■ . . , 	 1
>

Eserant/sto,/• : ■■ 	 Vizitu la Ekspozicion dum la Esper— 1
■ anta Semajno—Septembro 4915.
■ 11
**À.AAAAAAA.AAAA■AlkAAILlikA•

EDWARD JORIS
GENERALA LIBREJO " 't KERSOUWKEN,,

Ĉiam grandege provizita je Esperantaj Literaturajoj, Liveras
n la spaco da 2 4 boroj ĉian ajn libron.

	 DE VOORLOOPER  
Plej nova kaj plej perfekta metodo por inemlerni Esperanton

en kelkaj semajnoj, sen profesoro.
St Jacobsmarkt, 66, ANTWERPEN

ura■I■alb	

BURGA BIERFAREJO

13areloj. Litroj

Triobla hordea

SAMIDEANO
Jos. Yfij OTN ngli

LANGE NIEUWSTRAAT52 LONGUE RUE NEUVE 51
1".7	 P t_

Aeelas, vendas kaj inteHanl,fas
paimarkoin por kokkloj.

H. VAN NIEERBEECK
Sterlingerstr., 126- 128

BORGERHOUT ,
jI

16o

Duobla hordea 	 30

Hordea 	 22

Duonhordea 	 16

Blanka nier° 	 14

112	 !..1
8o

21

15 	 8

11 	5,50

8 	 4

3,50

C. VINCK
24, VONDELSTRAAT, 24.

ANTWERPEN
—

Specialaj kaj bongustaj likvoroj
—0-0-0 — 	2 1

Esperanta Likvoro

1_, ikvo rve nd e j o

	■41:11MieeL121F......J`-' 513311:11



Redakcia parto
OSCAR VAN SCHOOR

Administracia parto :
FRANS SCHOOPS

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

la oficiala organo do la BELGA LIGO ESPERANTISTA. Ĝi
enhavas diversriĉan 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.

'4 IBanque de Flandre

Diskonto kaj enkasigo de biloj
-----

hreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Pruntedono sur obligacioj

Meto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de monkestoj

öiuj bankaferoj

ANONIMA SOCIETO en GENT , FONDITA EN 184 7

Deponajaj kaj Duonmonataj Kontojoo
8oooo

L. ANTHONIS
23, .Arenbergstrato, — Antwerpen

cr t 	 cb

LA PLEJ GRANDA ARO
•apico.

DA
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BELGA ESPERANTISTO

MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista

Oni sendu eion kio rilatas eu la Redakeion, eu la Administracion al la aires();
Belo Esperanlisto, Vondelsiraal, 20, An fiverpen.

Nepresitajn manuskrittojn oni ne resendas. — La Redakcio konservas
si la rajton korekti laabezone la manuskrittojn.

Va Belga Kongreso de Esperanto
Sub la alta patroneco de la Urbestro

Estimata Samidean (in) a,
Ni havas la honoron rememorigi al vi ke la a Belga Esperantista Kon-

greso okazos en Spa, le i 'l'un de Majo 19t3 (Pentekosto).
Ni permesas al ni afable, peti vin ke vi bonvolu fari propagandon en

via grupo For ke viaj gegrupanoj multnombre èeestu nian kvinan nacian
Kongreson.

Ni esperas ke niaj gesamideanoj kiuj jam êeestis la aliajn Kongresojn
ankati partoprenos en la nia : ili certe ankorari memoras kun kia goje oni
revidas_ siajn esperanti tajngeamtkojn, kaj la plezuron kun kiu oni interkona-
tikas kun novaj samcelanoj.

Ankei al tiuj kiuj gis nun partoprenis nenian Kongreson ni diras : 4.Ventt
al Spa» ni preparas al è iuj tutkoran akcepton kaj agrablan restadon.

Ni arankas grandan Esperantan feston, kiu konsisto; el kant-kaj drain-
parto en la programo oni vidas

1e Sro HERKULES» unuakta komedio tradukita de S-roj Arntz kaj
M. Butin cl Godesberg.

2" L'HÉRITAGE KLODAREC» komedio de J. du Mesnil.
3e « DEVO DE RFAO unuakto tezo esperantigita du S-ro Van der

Biest-.Andelhof.
Ni estas dankemaj, se kelkaj gesamideanoj bonvolus helpi nin por la

kantparto.
Por pli faciligi al ni la diversarankojn de l' Kongreso, ni insiste petas

é iujn niajn gesamideanojn, kiuj intencas î;in partopreni, ke ili bonvolu, senpro-
kraste sendi sian alikon al nia sekretario, kune kun la mono pur la diversaj
fakoj de l'kongreso Kongreskarto, festeno, êambroj kaj rezervita seko
la teat ro.

POR LA ORGANIZA KOMITATO,
La Sekretario,	 La Prezidento,

Jean DESONAY.	 G. BORKMANS.
3, Place Verte, Spa.

Programo de la Va Belga Esperantista Kongreso
UNUA TAGO - DIMANC:0, rra de MAJO

Io 1/4 H. Kunveno de la gekongresanoj en la akceptejo apud la Stacidomo.
Io 1/2 H. Oficiala akcepto en la urbdomo.
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il H. eienerala kun.veno de	 Belga Ligo Esperantista 1.. en la Pavillon
des Petits Jeux.

12 112 H. Fotografitdo de la gekongresanoj en la kardeno de la Kursaal.
I H. Festmanko.
3 H. Vizitado de la urbo.
8 FI: (Tm akuratc) Granda Kant-kaj-Drama Esperanta Festo en la teat

de la Kazino.
DUA TAGO — LUNDO 12a de MAJO.

9 H. Kunveno de la gekongresanoj en la Galerio Leopold Il.
9 112 H. Granda ekskurso piede en la pentrindaj irkariajoj de Spa.

H. Kampara manketo dum la promenado apud la lago de Warfaaz.
La kosto de la kongrebkarto estas unu frankon. Titi karto rajtigas par-

topreni senpage la vesperfeston, la viziton de la urbo : bandomo, Kurzalo,
Kazino, k. t. p.. La lestent), KUN DUONBOTELO DA VINO, kostos
Frjn. 3.50.

Rezervita seko en la teatro kostas fr. 0.30.
LOGAIO : Komfortaj tambroj kun matenmanko po : Frj : 2.50 : 3 00

3.50 : 4.00 kaj 5.co:

	•

Rio kaj la " Anglo-American Institute "

Kara Redakloro,

La areto da Idistoj en liruselo kaj Antverpeno broc fanfaronis pri la
pat ronce° de la suprenomita Instituto, kaj pri la fakto ke la il'ea'agogic yiiurna/ .

dedièis kelkajn pakojn al kurso de la Ida lingvo.
Efektive, en du sekvantaj N-o) de la P. y., aperis la komenco de tin

kurso. Dezirante scii kial, je la 3a monato, tiuj kursoj r.ubite esis, mia atniko,
la Vic-Prezidanto de la Portsmoutha Grupo,skribis al la Direktoro de la A.A.1.
en.Bruselo. La respondo angle skribita estas tro longa per ke mi kin tute
traduku Esperanten por nia B. E. mi sendas tamen la leteron al vi, khi tiel
bone komprenas la anglan lingvon.

Mi ne povas tarnen senigi viajn legantojn je kelkaj frazoj, kiujn mi
tradukas Ment*, éar tiel bone priskribas la rtalestimon, kiun intimaj rilatoj
kun Idistoj kaj ilia lingvato tiam fine naskas ée seriozaj personoj. Jen la
unua frazo kin, ni konfesas, ne flatas Esperanton, sed, Car la skribanto rifu-
zis ekzameni la nunan staton de nia lingvo, tio ne estas grava.

a Bruxelles, I Marie' 1913.

« Kara Sie, Respondan te al via letero de la Ma Feho	 st//gas al vi ke,

i:fektive, ni jam cltrovis	 lute ne povas, iamaniere, utili al iu viro,

» virino ati iniano, sed ni ankan opinias ke Esperanto estas nur ludilo de kelkaj
fantazinlej (hobby of a feu, cranks). Ni estas reeldonantoi nian jurnalon, ka! ni

1› levas ja certigi al vi, ke ni, ne nur rifuzos M'on/ la sekrantajn lecionoin al
I> ni sendi/ajn, sed ke ni eê ne volas ripeti la du jam eldonitezjn de ni. » La Di-

rektoro aldonis ke, kiam li konsentis komend kurson pri Ido e ni nur volis

fari provon. kaj la rezulto estis tre malbona, lar eê neniu viva kreitulo iamaniere

Sla interesis ri gi „ (« not a living creature tao é the slighest interest in il ».)

Nun, jen la demando : Cu la Idistoj, kiuj tiel Ii,nfaronis pri la patroneco
de la el. A. 1., kiun ili anoncis sur la muroj de Bruselo per grandegaj,
multkoloraj afAoj, haves la honestecon publike konfesi la veran staton de la

afero Se jes, ili ricevos mian estimon. Se ne, ni nur diros ke ili fidele
sekvas la ekzemplon de la origina «1a4. Ni prezentas nian simpation al la

trompita A. A. I., kaj ni esprimas la esperon ke ili estu la lastaj viktimoj
de tiu malbona « Blufo

K.ore via.	 U. E. A. ANO.

Ni petas êiujn esperantistajn revuojn, ke ili bonvolu represi
êtt tute, éu resume la iirkulerojn de la organiza komitato de la
Tnternacia Esperanti sta Semajno-Kongreso.

La organiza komitato ageme sin okupas pri la k.unmetado de
la honora komitato : D-ro L. L. Zamenhof ; S-ro de Kerkhove-
d'Exaerde, provincestro ; S-ro Braun, urbestro ; S-ro Generalo
Hyp. Sébert ; S-ro H. Boddaert, advokato. generala-sekretario
de la Ekspozicio ; S-ro A. J. Witteryck, prezidanto de la Belga
Ligo Esperantista ; S-ro Abat° Aust. Richardson kaj S-ro L.
Delvaux, vic•prezidantoj de la B. L. E. ; S-roj L. Champy kaj
S-ro F. Matthieu, komitatanoj de la B. L. E. ; S-ro Osc. Van
Schoor, rcdakciestro do « Belga Esperantisto », akceptis titolojn
de honorkomitatano.

La urbestraro konsentis monhelpon kaj permesas al la
gekongresanoj la senpagan eniron duin la tuta datiro de la
kongreso, en la muzeoj kaj la diversaj vidindajoj de la urbo.
pruntedonis aron da belaj klioj al la organiza  komitato por la
kongreslibro. La organiza komitato de la Universala Ekspozicio
ankaripruntedonis al la organiza komitato de la kongreso rnultajn
belegajn

Literatura kaj desegna3a konkurso. — Pri la literatura
kaj desegnaĵa konkurso ni rememorigas, ke êiuj alig,intaj esper-
antistoj povas partopreni en la konkurson. La mantiskriptoj  kaj
desegnaĵoj devas esti alvenintaj antan la 15a de julio 1913 ; êe
S-ro Sebruyns, Gentschestraat, 34, St Amandsberg (Gent); ili ne
povas esti subskribitaj de la atitoro, kaj devas porti devizon,
ripebtan sur fermita koverto enhavanta la nomon de la verkinto
(escepte por la kategorio C).

Varma alvoko esters farala al êinj esperantistal eldonistoj,
administracio; de esperantistaj revuoj, esperaniistaj organismoj,
ardoroj kaj iiij bon volemaj samideanoj, por ke ili aljn,e,ru, kiel
eble plej baldati, premiojn kaj difinu temojn
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Por la organizo de fakaj kunsidoj oni estas petata sin turni al la
sekretario de la Int. Esp. Semajno-Kongreso, St Lievenslaan, Go,
Gent, kiu skribigos ilin sur la keneralan programon de la kongreso ;
La organiza komitato, disponas ĉiun tagon de la 14a gis la 2oa
pri unu salono.

Dum la kongreso okazos tYenerala kunveno de .la belgaj
membroj de U. E. A.

PROVIZORA PROGRAMO

Ci-sube ni publikigas provizoran festprogramon.

jatidon la L'an.
i. Malfermo de la Akceptejo.
2. Maliermo de la kongreso, en la Palaco _de festoj en la

Ekspozicio.
3. Akcepto de la kongresanoj en la urbestrarejo.

Vendredon la I- s'an
i. Akcepto de la kongresanoj de la organiza komitato de la

Ekspozicio.
2. Teatra reprezentado en la festpalaco de la Ekspozicio.

Sabaton la n5an
. Feŝtmanĝo.

2. Koncerto en la Rathskeller.

Dimaneon la 17an
Teatra reprezentado.

Lundon la .rSan .-
1. Fermkunsido de la kongreso.
2. Internacia Balo.

Mardon. iz loan
Pesta disdono de la premioj al la gajnantoj de ia konkurso.

Merkredon la 2oan
Diversaj koncertoj.

êiuvespere okazos amikaj kunvenoi, ĉu en la malnova
Flandro, ĉu en aliaj partoj de la Ekspozicic.

Reklamo en la Kongreslibro. — La Kongreslibro havas
la formaton 19 x r4.

PREZOJ

paĝo, Sm. 12.— (fr. 	 ; 12 paĝo, Sm. 7.— (fr. 17.20) ;
1.4 pako, Sm. 4.— (fr. ro.— ) ; iS paĝo, Sm. 2.500 ( fr. 6.25).
Oni bonvolu sin turni al la sekretario de la organiza komitato,
St Lievenslaan, Go, Gent.

LA ORGANIZA KOMITATO.
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Kelkaj vortoj pri Ferbetono
Parolndo, en iom angita formo, farita la roan de Aprilo en la

grupo Suda Lumo.

Ĉiuj, kiuj iomete interesiĝas pri la progresoj de l'hom r o
rimarkis jam, promenante tra la stratoj de niaj grandaj urboj, k aj
rigardante la konstruadon de ia granda fabrikejo, industriejo,
komern firtndomo, banko, lernejo ati ĉe simpla privata domo, la
lailŝajne strangan kunmetadon de fero kaj ciment°.

Eble ili sin d.emandis klarigojn pri titi konstrumaniero, ne
trovante respondon kontentigan. Lasttempe oni multe konstruas
Per ferbetono, sed ankorati pli multe oni pri ĝi parolas tute ne pre-
cize sciante cion pri gi.

Estas mia cela klarigi al la sciemuloj el kio konsistas la ferbe-
tono, an fortigita cimentai°, kaj kie oni kin precipe uzas.

Betono estas intima miksajo de chnento, sablo, gruzo ail
ŝtonpecoj, kiu, per la aldono de difinita kvanto da akvo, konias.
La chnento estas la aktiva materialo, tin khi ŝtonigas la betonon
kaj por ĉi tiu celo oui nur uzas la tiel nomitan Portlandcimenton.

Por utiligi tiun miksajon en ia konstruajo en formo de planko,
trabo ati kolono, estas necesa ke oni kin fortigu per feraj stangoj,
kiujn la kalkulo kaj la eksperimento difinas La utiligado de
betono fariĝas lan diversaj sistemoj, sed la plimulte uzata labor-
manier° estas jena : Unue oni êarpentas la lignajn muldiloln ail
modelilojn (il. model, bekisting, fr. coffrages) de, ekzemple, tuta
etaĝo; due oni metas en ilin la difinitajn ferajn stangojn,precize
la lokoj kie ili devas fortigi la betonon kaj poste oni plenverŝas la
muldilojn per la suprenomita miksaĵo. Por fini, la betono estas
frapita per feraj stangoj kun iom pli larĝa ekstremajo, por ke ne
restu, interne nek ekstere, malgrandaj truoj, ĉar la tuto devas
formi unuŝtonan -korpon. Post kelkaj semajnoj (tri ail kvar), la
betono estas tiel ŝtoniginta ke oni povas depreni la lignajn ĉar-
pentaĵojn.

Estis en la jaro 1866, ke la franca gardenisto Jozefo Monier
uzis la betonon tielmaniere fortigitan por fari grandajn flor-
otoju, kiuj estis pli datiremaj ol la lignaj kaj pli facile
manumeblaj- ol la cimentaj, pro ilia maldikeco. Tamen jam
antati tiu tempo (ĉirkati la jaro 1830), la grandaj profitoj de
la kombinado de fero kaj ciment() estis konataj. Poste
Monier konstruis plankojn kaj grandaj:1 akvujojn. tom post iom
la uzo de ferbetono disvastiĝis en ĉiuj landoj, eĉ en tiaj mezuroj
ke oni kin nomas la konstrumanieron de l'estonteco.

Ke, en diversaj landoj, oni longtempe thuis la uzon de
ferbetono, estas pro tio ke la komencantoj, Monier kaj liaj sam-
tempuloj konstruis tute lei alia sento, sin apoginte sur la eksper-
imento de nur malmultaj jaroj. Tio estas la kailzo de multaj
bedatirindaj akcidentoj.
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Pri serioza aplikado oni nur povas paroli post kiam per sufiĉe
da eksperimentoj oni ekkonis la ecojn de la du kombinitaj mater-
ialoj kaj post kiam oni per tiu scio povis dedukti manieron de
kalkulado kiu plene garantias la certecon je akcidentoj.

Kiam oni komparas konstruajojn el ferbetono kun la konataj
el ligno, Atono att fero, tiam oni rimarkas unue, (observante sam-
tempe la malgrandajn dimensiojn) ke la unuenomitaj havas
grandan fortecon, rezistopovon. Tio sekvas el la fakto ke la du
materialoj povas esti uzataj tiel eble plej ekonomie.

Due : ferbetono kontratistaras altan varmegon kaj absolute
garantias je fajro. Betono estas tre malbona varmokondukanto.
Eksperimentoj elpruvis ke kiam feraj traboj tordigis, tiam la tuta
fera konstruajo detruigis, la fortigita cimentajo,male, restis nedif-
ektita. Tio signifas ke ki estas la materialo ideala por 1«nistruajoj
kie povas trovigi granda homamaso, kiel en teatroj, urbestrarejoj,
jugejoj, malliberejoj, magazenoj, hospitaloj, kun enejoj ; ati Ide
oni konservas artaĵojn ait valorajn objektojn, kiel en muzeoj,
juvelejoj, monArankoj; generale tie kie certeco kontrati fajro estas
postulata, kiel por Atuparoj, arkajoj, arilivejoj, k. t. p.

Trie, dum la feraj kaj lignaj konstruajoj multe kostas ĉiujare
por la bontenado, ĉe ferbetonaj tio tute nenion kostas. Tic)
signifas Aparado de mono.

Kvare,betono estas multvalora tie Ide la konstrupartoj devas
rezisti je skuadoj kaj tremadoj. Ne nur la longtempaj eksperim-
entoj sur pontoj, surveturitaj de pezaj lokomotivoj, efektive tion
pruvis,sed ankati la malfeliĉa tertremo de San Francisko,en la jaro
1906, montris ke la ferbetono rezistis tie, kie ligno, Atono kaj fero
estis detruitaj kisfundameMe.

Kvine, la cimentai° aligas sin je ĉiu ebla formo.  Guste pro
tio ke en la lastaj jaroj la colado al bigienaj plibonigoj estas unu
el niaj êefaj progresoj, la ferbetono rajtas nian tutspecialan
atenton. Anguloj, kiuj ĉiam estas lokoj plenpulvaj, povas esti
evitataj. Neniaj bakterioj kaj bestetaroj, neniaj kermoj de mal-
sanoj en muroj kaj plankoj, ĉar betono povas esti glatigita kaj ne
estas atakebla de insektoj.

La kontraüstaroj kontraü la ferbetono estis precipe de l' flanko
de la arbitektoj kiuj timis ke tiu griza morta materialo ne povus
servi por belaj artformoj kaj por la aplikado de ornamajoj.

Nenio montrigis esti pli nevera, êar se oni volas ekkonatigi
kun tio, kion oni faris gis nun en tiu direkto, oni devas opinii
tute kontrane. Belegaj Atuparhaloj kaj grandaj pregejoj lasttempe
konstruitaj en Germanujo montras ke el ferbetonoé,'io estas farebla.

Sed el kit) do konsistas la ekonomia plibonesto de fortigita
cinientajo super Atono afl fero ? Ho, mi scias, mia scivolema
leganto, kion vi volas pliklare travidi. Estas la interna principo
de ferbetonaj konstruajoj, ĉu ne ? Sed por tio estas necesa ke vi
atentu ankorall kelkajn momentojn. Ĉi tie, nature, oni ne povas
pritrakti la teorion de ferbetonaj kalkuladoj sed tamen la grandan
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linion de 1' fortiga principo mi povus klarigi, ĉar gi estas tiel
simpla en si mem ke eĉ iu, khi neniam Midis pri konstruado,
povas gin facile kompreni.

Neniu bezonas longajn klarigoin por ekkompreni ke en iu ajn
konstruparto kiu devas kontratistari fortojn sur ki laboramajn,
devas naskigi diversaj penoj. La konstruparto, ekz. trabo, penas
kontratistari la fortojn kiuj agas sur ki. Tiuj penoj naskikintaj
en là trabo estas diverssrecaj : streĉigantaj kaj kunpremantaj.
Sub la influo de l'surAargo sur la tra.bo  i kurbigas ; la meza parto
trovikas iom malsupre de la ekstremajoj. Tion ni povas kon-
stati ée malnovaj lignaj plankoj kiuj pro la eluzado ne plu plene
rezistis. Iii kurbigis. El tio ni povas konklai ke la malsupraj
partoj de la trabo igis pli longaj, ili streĉigis kaj la supraj igis,
kontraüe, pli mallongaj, ili kunpremigis. Nu, la betono bone
kon traüstaras la kunpremantajn fortojn en gi laborantajn sed ne
la streĉantajn. l'or eviti do ke nia betont trabo rompigu, estas
necesa ke kuste en tiu loko, kie manifestigas tiaj streéantaj
fortoj, ni fortigu nian trabon per fero. Jen la tuta principo ! En
tio, kuAas la granda ekonomio de l'uzado de ferbetono, èar la
du materialoj estas aplikataj nur tie, kie ili estas plej utilaj.

Karaj legantoj, post tio vi komprenas ke la ferbetono
zos grandan revolucion de konstruado. Gi estos la konstruma-
nier° de nia jarcento kaj kun ki la homaro faris novan paAon
antanen.

Jos. DERKX
Antwerpen.

	)00C.:

La Ĵurnalisto
En la monata revuo «Der Strolw , la organo de la \Vieller freic Volks-

bühne, ni legas la sekvantan belan rakonton de Eilgeno Hcltai
La granda, lerta, rimarkinda kaj influa ĵurnalisto estis mortinta.

angeloj tuj prenis lian animan sur siaj flugiloj kaj la eminenta homo rapide
alvenis èe la pordo de la ê iel. Li volis cr.iri, sed Sankta Petro al li
banis la vojon. «Kia estas via prolesio ?» li demandis kun militista severeco. —
.turnalisto ! — «('iuj lok ij okupataj.» diris Petro per mallonga silabo kaj
fermcgis la pordon.

Cu vi eble volas iri al la inlero inspiris angelo hantai-crue.  – Al mi
estas tute egala» diris la jurnalisto kaj mahupreniris al la inter°. — «lira
nalisto !» diris la infergardisto, kun timo. «Nenia loko !» Kaj li ankati
fermegis la ponton.

La jurnalisto ne malesperis. Li ritukis sur nelogatan stelon kaj tie
hindis jurnalon. Unu semajnon poste ne nur la ;utero sed ankail la èielo
malfermis sian pordon por li. A. C.

rroin
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GRATui3OJ'
Ni prezentas niajn sincerajn kaj tutkorajn gratulojn al niaj gesamideanoj

D.ro W. Van der Biest, kiu ricevis la ordensignon de Kava/iro kun krono
de la ('fi fana Merito de Bulzarujo kaj al S -ino W. Van der Biest. kiu
ricevis la argentan medalon de la sama ordeno pro iliaj servoj faritaj al la
afero homaramo kaj homfratiga duin la BalkanMataro

Ivi insiste pelas éiujn p...rupojn ha] ankati la disajn
samideanojn, ke ili sendu, kiel eble Ne)* akurate, informojn
pri sia societo aPi éinspecajn sciigojn pri Esperanto, file' malfrue
la ?sali de élu monato, a? « Belga Esperantisto «, 20, Vin-
de/straat (Rue Vondel), Antzverpen (Anvers). Tre danke nia
redakcio an leaii ricevos la ĵurnalojn, enhavantajn artikolojn
pri nia movado.

CHARLEROI. — La urba konsilantaro dailrigas malavare subteni nian
entreprenon. Riel la pasintan jaron, gi voédonis por nia grupo monhelpon
da ducent frankoj. Tiu sumo, dividita en ok premiojn de 25 fr.. estas
disdonota, post ekzameno, al la plej diligentaj kaj lertaj inter la nove aligintaj
grupanoj, kun la êefa intenci) ebligi ilin éeesti la nacian kongreson de Spa.

Kelkaj tirkatikuantoj kornunumoj sekvas la atindan ekzemplon de Char-
leroi. Marchienne donas 40 frankojn, kaj Montigny Sambre 20.

S-ro Henraut, kiu, tiel lerte kaj sindoneme, faras êe ni la merkredan
praktikan, periektigan kurson, starigis en Loddinsart novan grupon, al kiu
ni deziras multe da sukceso. Tiu juna grupo petos sian aligon al la I3elga
Ligo.

Okaze de nia lasta generala kunveno, la sekretario legis raporton pri
la inultnombraj okazintajoj kaj la nelaciganta agado de nia grupo. La ka-
sisto konstatigis financan situacion tre kontentigan. S-ro Wagner kaj S ro
Counson estas unuvoée reelek.titaj kid sekretario kaj kasisto. S-ino 1). Hallet
bonvolis akcepti la oficon de bibliotekistino, anstatati S•ro Dusurgey, komi-
sario, kiu pm personaj katizoj ekzigis kiel bibliotekisto.

La unuan jaüdon de ĉiu monato ni faras specialan perfektigantan kur-
son, organizatan por la noyai lernantoj kiuj ne povas éeesti la èiusemaj-
najn kunsidojn.

BRUSELO. — En la éefurbo kaj eirkatlajo uni starigis tri novajn
kursojn. 1.) Kurso por junuloj, en la Komunuma Lernejo n" 9 de Anderlecht,
rue des Goujons, 82. Dudekkvar junuloj de io 14 jaroj partoprenas tiun
kurson, tiujande de la 1.4a kis la 15a. 2.) Kurso por plenkieskuloi, êe la
Université Populaire de Ci. reghem-Anderlecht, en la Komunuina Lernejo
no 5, rue Gorez, 19. Dudeksep ternantoj [sekvas la lecionojn, èiujn merkredojn
kaj vendredojn, de la 2oa kis la 22a. 3.) Kurso por plenkreskuloj, te la
Association des anciens élèves de l'Ecole Industrielle de Bruxelles, Boulevard
du Hainaut, 23. Dekkvar anej sekvas tiun kurson, éiumardc de la 2oa
gis la 22a.

— Ôiudinianĉe, de la 19a gis la za, multnombraj esperantistoj kunvenas
en la vintrinkejo de S-ro Carbonelle, Boulevard du Hainaut, 21. Uni
rajtas paroli nur Esperante, se ne oni devas pagi monpunon. La mono
tiel kolektita estas uzata pur pligrandigi la bibliotekon.

E. J. HAINE, Delegito U. E. A.

ANTWERPEN Suda Lumo. — Tiu grupo invitas éiujn gesamide-
anoj kun iliaj familianoj kaj geamikoj partopreni kiel eble plej multnombre
en la vizito al la Muzeo Plantijn (malnova presejo), kiun ki organizos diman-
éon, la s8an de Majo je la 2a posttagmeze tre akurate. La klarigoj estos
farataj en Esperanto de S ro J. Jacobs. Oni kunvenos antail la IMIZCO,
Vendredoplaco , Antwerpen.

Neniu preterlasu tiun maloftan okazon por konatigi kun la arttrezoroj
de tiu belege konservata, mondfaina presejo kaj pur pasigi agrablan post-
tagmezon inter ge:qimideanoj !

Ni prezentas niajn korajn gratulojn al nia Samideanino	 Jeanne
Sehoofs el Antwerpen, kiu, la 28an de Aprilo, edzinigis kun la famkonata
pentristo Leon Brunin.

Al atento de esperantaj eldonontoj !
iloskra Libreja «Esperanioe, 3, Lubjanskij proezd, Moskvo, Ruslando (la

malnova adreso : 26, TVerskaja) pur posedi provizon de ê iuj esperantaj libroj,
proponas al esperantaj eldonontoj sendi al gi, ne atendante specialan mendon,
10 ekzemplerojn de ê iu nova libro, akompanante la sendajon iter fakturo,
oni de% as noti : kvanton, nominalan prezon, rabaton kaj pagotan sumon. La
rabato devas esti tia, ke la librejo mem povu fari rabaton ne malplian, ol
20 "1, an. Tuj post ricevo de la libroj, la librejo pagos la monon per potman-
dato ah per bankéeko.

Clut. gaulai' estas petataj represi.

4V/ZO DE BELGA ESPERANTISTO
Konkurso conscience

La sekvantaj gesamideanoj kiuj kis nun ne ricevis siajn pre-
miojn pro la partopreno en la konkurso Conscience, povas ricevi
ilin ĉe la adreso de Belga Esperantisto, ĉiujn tagojn de la monato
Majo.

S-ro Policano.
S-ro J. Jacobs, Confia.
S-ro Otto Wilcke.
F-ino M, Klingelhoets.
F-ino Van Ohnen.
S-ro Swalf.  

PULCINELO  

Tre komikan Pulĉinelon mi konas. ée la unua ekvido, ĉiuj
surprize ekkriegas pro amuziko. Citi movo de tin komika estajo
ridigas la tutan ĉeestantaron. Tamen nenian ridindajon li faras
propramove ; êio, êe li, estas nature komika. Jam en lia infaneco,
kiam li irkatisaltadis kun aliaj knaboj, li estis d'ulĉinelo», êar
la naturo metis al li puléinelan ibon sur la dorso kaj sur la
brusto.
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EL LA VERKARO DE H. CONSCIENCE
Sed profunde sentema–li estis, sagaca, pensema. Por li, la

teatro estis ideala mondo. En lia animo log-adis êiu nobla, heroa
.sento.: li estus fariginta tragediisto, se al li la naturo estus
doninta korpon ,belforinan-; sed,. ho ve ! li estis nur pulĉinelo !

• Kiam doloro kaj melankolio sulkigadis kaj mallumigis lian
grimacan,angulan vizakon,tiam la popolamaso ridegis kaj aplandis.

La ĉarma Kolombino ĉiam estis gentila kaj afabla al li, sed
deziris prefere edzinigi je Arlekeno. Estus vere tro ridinde, se la
beleco interligigus kun la malbeleco !

En la tagoj, kiam Pulĉinelo tre malgajigis ; nur Kolombino
povis ellogi el lia vundita animo ian rideton,-ja eé, ekridon ; unue

ploris kun li ; poste gi kvietig-is kaj fine igis- gaja: « Mi bone
scias pro kio vi suferas ? ôi estas pro amo? «"Tiam li ekridis
Mi kaj •Amo ?... tio estus ridinda I Kioni la fubliko aplandus I »
« Ho, certe, la aino suferigas Vin I » datirigis Kolombino, kaj 'si
-aldonis en _komika maniero « Min, min vi amas !

Tiajn vOrtojn oni facile diras, kiam la afero tute ne estas
verŝajna.Tial,Puléinelo, ridante, alten eksaltegis...la melankolion
li forgesis.

Tamen Kolombino diris la venin. Li amis gin. Li amis gin
tiel fervore, kiel li amis la noblon kaj la grandon en la arto.

Ĉe gia edzinie tago, li aspektis plej amuzige. Duni la nokto,
li ploris, kaj se tiam la publiko estus vidinta liajn dolore kuntir-
itajn trajtojn, ki certe estus aplaiklinta.

Post nelonge, Kolombino mords.
Ĉe l' tago de l' enterigo, oui ne postulis de Arlekeno, ke

sin montru sur la scenejo. Li ja estis la funebranta vidvo.- Sed,
ĉ,'ar oni devis forgesi la forestadon de la ĉarma Kolombino kaj
de la plaôa, juna Arlekeno, la Direktoro preparis speciale amuzan
prezentadon. Pulĉinelo duobligis siajn klopodojn. Korpremita,
malesperp, la gibuleto dancadis, saltadis pli strange ol iam : oni
aplaüdis, on; freneze ekkriis pro amuzo. Ho, neniam li montris
sin tiel mirinde komika.

Sed, hierati, nokte, la mizera est* telglitis el la urbo, gis
la dezerta tombejo. Jam velkita estis la llorgirlando sur la tombo
de Kolombino. Tie li eksidis. Stranga bildo I Apogante la kapon
sur la manojn, li suprenrigardis, kaj la lunbrilo lumigis lin.
Kurioza, komika monument° : Puléinelo sur tomba I Se la
publiko vidus tia sian multgatatan amuzilon, certe denove levikus
la ekkrio

» Brave I brave, Pulĉinelo 1 Bravege I »
—

(El Andersen's Bilderbueh ohne Bilder).
Esperantigis «RAm(3», Tradukistino de «Fabiola» k. t. p.

La Skeldo ante' Antwerpen en la
XVI-a jarcento.

Je titi tago la Skeldo prozentis antaü Antverpeno impres-
an section. El la multnombraj gipoj, per la orienta vento dum
tri semajnoj retenitaj sur la Norda maro, kelkaj jam estis
proksimigintaj gis ante-1 la urbo ; kelkaj aliaj montris siajn
malfalditajn velojn malantaü la angulo de la Flandra digd,
dum marfiankc en la ne bula malproksimeeo, gajnis eliri el
la akvo centoj da mastoj, kvazati por antaüseiigi la venadon
de tuta ŝiparo.

La maristôj de la alvenintaj Aipoj laboris per grandega
streĉado de fortoj por levi la ankrojn kaj tiri siajn gipojn pli
proksimen al la urbo kaj por atingi ravoran lokon ê-e la kajoj.
Inter ĉiuj estis batalo, tiel varmega kaj samtempe tiel potenca,
ke la mallerta korpo de la peze ŝargitaj marŝipoj ŝajnis tremi
pro la potenco de- la streĉitaj kabloj. De ĉiu gipo kanto supre-
finis éielen, kruda kaj malmola kiel la krakanta frapado de
levila rado, sed gaja kaj kurakiga kiel la triumfkriado de
venkanta armeo. Ci tiuj kantoj, en ĉiuj lingvoj de la komer-
cantaj nacioj, venantaj el la ege arkitaj brustoj de la maris-
toj, flugis kiel potenca kojado super la urbo kaj la riverego.

Nur la voêo de la gipestroj, sonanta el la paroltuboj,
kapablis penetri la konfuzon de intermiksitaj sonoj ; kaj tiam.,
kiam Portugala galion°. veninta el otienta Hindujo, montris
sin •antati la urbo, la krakego de patilega saluto tondre supe-
ris ĉiujn aliajn bruadojn...

La suno, plena de belegeco donacis sian lumon al tin
êi svarma sceno de la homa laboremo kaj per siaj koloraj
radioj ki karesis la malglatan supra:ion de la larka riverego:

Centoj da flagoj kaj banderolojde ĉiuspecaj koloroj kaj formoj,
tlirtadis en la aero ; aro de boatoj kaj ŝalupoj ; el êiuj anguloj, de
tiuj Sipoj, de ĉiuj kajoj sonoris ĉielen gaja vokado, .:mik-
sita inter la sonoj de la laborkanto. Eĉ la transrejnlandaj veturig
istoj kiuj apud siaj grandegaj Hessujaj veturiloj are staris' ĉe la
Bureht'a tombejo,• por ŝargi spicojn por Kolno, ne povis.kontratt-•
stari la influon de la bela majvetero kaj la keneralan entuziasmen;
ili kunigis ĉe la Werf-pordego kaj komencis per sia Germana
lingvo kantadon, tiel harmonian, tiel agrablan kaj tamen tiel viran
ke ki mirigis la apude starantajn laboristojn kaj superis ĉiun
bruon êie, kien venis giaj sonoj.

Je tin éi momento luksa veturilo traveturis la Werf-pordegon
kaj haltis en la proksimeco de la Germanaj veturigistoj, precize     
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kiam la lasta somo de ilia kanto miksikis en la laborkanto
de la ŝipanoj.

Junulo kaj post li maljuna sinjoro kaj riĉe vestita fratilino
elpaŝis el la veturilo.

êiuj ĉirkaustarantoj, Cu komercistoj, u laboristoj, respekte
iris flanken kaj profunde salutante, ili elparolis la nomon de
sinjoro Van de Werve kaj samtempe ili fikse rigardadis mirigitaj
lian belan filinon.

Kelkaj Italoj de malplia rango eĉ murmuris suliĉe laine
por esti atidataj de Maria

« Ecco la bionda maraviglia ! »
Sed sinjoro Van de Werve ordonis al siaj servistoj kun la

veturilo urbflanke de la Werf-pordego atendi lin. Tiam li sa-
lutante iris al la bordo de la riverego, kie la Portugala faktoria
flago krom suprenlevitaj remiloj montris al li lokon, kie la boato
de Lopez de Galle estas preta por li.

Sur la tabulon kiu kuŝis kiel pontet° de la ŝtuparo de la
kajo kis sur la boata bordo, malgranda tapiŝo estis ĵetita. Maria,
ŝia patro kaj Geronimo enpaŝis la ŝipon ; la ses remiloj subakvikis
sammomente kaj la fortaj brakoj de la Portugalaj maristoj komen-
cis per kurakigita forto fendi la akvosupraĵon. Rapida kiel liŝo,
gracia kiel cigno, la boato rapidis antanen sur la trankvila Skeldo
kaj balancikis kaj turnikis inter la marŝipoj, gis fine gi venis sur la
subri veregon kaj havis antan si liberan veturejon.Tiam la maristoj
duobligis la forton de siaj brakoj, kvazari ili volis montri al la bela
nobelulino sian metian kapablecon. La boata, obeanta la potencon
de la remistoj, per ĉiu puŝo de, la ses remiloj,saltis kun la antan*
kontran la akvo kaj dancetis gracie sur la ondetoj, kiujn i mem
formis per sia rapida veturado.

En la gondolo regis plena silento : la maristoj fikse direkta-
dis la vizakon kun timema admiro al la ĉarma vizago de la
Flandra nobelulino. Maria rigardis malsupren kaj revis, ke la
onklo de Geronimo nepre konsentos je ŝia feliào. La juna nobe-
lulo estus enprofundikinta en pripenso, li vebis inter kojo,
espero kaj timo. Sinjoro Van de Werve rigardis al la urbo kaj
ŝajnis kui la belegan vidajon, kiun Antwerpen prezentas el la mal-
proksimeco, kiam oni vidas kin altigantan — kiel alia Venezio —

siajn turojn kaj konstruaĵojn sur la bordo de sia bela riverego.
Baldati la boato turnikis malantan la Flandra angulo kaj ĉar

ki — por resti en la refluo — prenis sian vojon proksime de
la digo, gi glitis kiel sago apud la balanciîsiantaj kanoj de la lak-
vumata bordo.	 Esperantigis

OTTO WILCKE.
El la verko «SIMON TuRcui» de H. Conscience.

e.

- 157 -

ĈE LA LAMPOLUMO
En la vicaro de la unuformaj laboristdomoj, estis dometo

kiu distingikas per sia pureco.
Gis en la strato estis ĵetita blanka sablo antan la pordo.
Tri an kvar florpotoj odoris sur la fenestroj malantan

nekblankaj kurtenoj. Sur la kameno tronis imago de la Sankta
Virgulino inter du gipsaj papagoj, kies rua, Ilava kaj verd-
kolora plumvestajo agrable surprizis la okulojn.

La plej malgrandaj iloj : la pladoj kaj kafotasoj ornamis la
Srankon kaj brilis kvazati ili estus fieraj pri sia pureco. La
malkaraj junkaj seĝoj estis senmakulaj ; la blankligna tablo
estis lavita, la forno briligita per nigra pako.

Sam.c kiel la aliaj estis tiu laboristdomo ; la plej
brilaj objektoj kostis nur kelkajn centimojn, kaj tamen, tie regis
tia ĉarma, paca tono, tia vivkojo kaj oportuneco, la aero tie
estis tiel pura kaj agrabla, ke oni tuj komprenis je la vido de
tin simpla dometo, ke ankan laboristo estas kapabla ami sian
hejmon, same kiel riĉulo, khi estas fiera pri sia palaco.

En la teretaka ĉambro de la dometo, virino laboradas apud
lampo. Si kudras bluan veston kaj tial ke sur seko kuŝas ankoran
multaj tiaj vestoj, oni povas supozi, ke ŝi laboradas por magazeno.
Si eble havas dudekok an tridek jarojn ; ŝia vestaĵo, el ordinara
kotono kaj palikinta pro la lavado, estas tre pura kaj di ordigita
iom elegante.

Apud Ai , ĉe la tablo, sidas okjara knabeto kun brunaj haroj kaj
grandaj viglaj okuloj. Ankan li kuŝis litero kaj li movigis la
lipojn, dnm li montris per bastoneto la silabojn kiujn li povis legi.

En angulo, sur paro da lignaj benketoj sidis du malgrandaj
filinetoj tri-ati-kvarjaraj.

Ili ludas per pupoj, kaj amuza sin silento, kelkfoje parolante
pli lante por admoni la pupojn, an dolĉe ludante inter si.

Jam dum kelkaj momentoj, la knabo ŝajnas embarasita ; lia
bastoneto ne movikas plu, li malpacience skuas la kapon.

Kio estas, Bavo ? demandas la virino. « Cu vi ne sukcesas,
infano mia ? » « Ne panjo, » li diras « La mastro ordonis al mi
lerni lecionon, kaj jen vorto tiel malfacila, tiel malfacila ! Mi jam
ŝvitas kaj tamen mi ne sukcesas kin legi. Provu vi, kara panjo ! »
Li alproksimikas, donas al ŝi la libron kaj montras la nelegeblan
vorton.

Sed la virino, post longa penado, murmuris senkurap,re
« Mem... memab... memabneg... La restajon mi ne povas legi,
Bavo. Cu tio estas vortoj por tiel juna infano kiel vi ? Nu, pasigu
kin kaj demandu morgan al via instruisto. »

La knabeto silente rigardadas la libron. Liaj membroj
rigidikis,liaj okuloj fillsiĝis kaj li vidoble amasis ĉiujn siajn spirit-
fortojn.
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« Nun, lasu, infano, » diris-la virino, « ne laciku neutile'vian
cerbon ; la vorto estas tro malfacila. »

« Tro malfacila ? » li murmuris. « Mi devas legi gin, mi
volas.... Ha, patrino, silentu, silentu : vi helpis min, mi sukcesos...
Memabneg.... memalmegac.... memabnegacio ! Vidu, vidu, kara
panjo, la vorto estas « memabnegacio ! »

La virino ekkriis pro admiro ; §i prenis sian fileton en la
brakoj kaj kisis lin longtempe sur la frunton.

Tio, kio in tiel kortuMs, estis la frumatura karakterforto kaj
la preskan vira volo kiun i pensis malkovri ĉe sia Cilo.

Kion i revis duin la karesa kiso ? Si ne sciis, kaj tamen
dankis Dion tutkore.

MARIE KLINGELHOETS, Esperantigis
(El la verko « Bavo kaj Lieveken » de H. Conscience).

ANSTATAÜANTO TROVITA!
Sinjoro Christiaans, la hona kuracisto de Elsene estas atakita de telisto

dom malbela vespero. La kuracisto baldati rimarkas ke koncernas nur mal-
feliéolo. Efektive, la atakinto Willem Roofs estis perdinta en ludejo monsu-
mon... monon de lia inastro. La bonkora kuracisto savas la malfeMan junulon.
Multajn monatojn poste, malkojego regas en la domo de Sinjoro Christiaans.
Lia ununura filo estas alionta la militistaron de Napoleono kiel soldato.
Neeble, eé oferante kelkmilojn da francoj, trovi anstatafianton. Wil lem Hoofs
ekscias tion. Li ne unu momenton ancelikas. Li farikos soldato anstatati la filo
de la koracisto.

La servistino cniris kaj diris
« Kuracisto, Sinjoro trovikas en la antatiĉambro khi nepre

deziras paroli kun vi. Li tre rapidis, li certigis, »
Dum momenteto, Sinjoro Christiaans in rigardis senmove

kvazaü li ne estus kompreninta in. Si ripetis sian anoncitajon.
« Oni lasu min trankvila ! grumblis li. Tiu sinjoro venu je

pli konvena tempo : por neniu mi estas bejine ! » Kelkajn minu-
tojn poste la servistino revenis. Dum la kuracisto koleris, andigan-
te senpaciencajn vortojn, i komprenigis lin, ke la sinjoro diris
alporti sciigon pri anstatationto por lia filo.

Apenan Sinjoro Christiaans tion ckciis an tuj grandplezure
li ekkriis « Theresia, O Theresia, cnkonduku lin, tuj, tuj...

« Cu miaj okuloj ne konfuzikas ? » Li mire murmuris, kiam la
anoncita vizitanto eniris la ĉambron « Vi, Willem Hoofs, êu vi al-
portas sciigon pri anstatationto por mia filo ? »

« Jes, sinjoro kuracisto, » respondis la junulo. « Nur de kelkaj
horoj mi hazarde eksciis en kia malp1ezura cirkonsianco vi estas. »

« Kaj Cu vi, rememorinte ke iam mi al vi faris bonajon, ĉu vi
clins por !:-.erci anstatationton ? Cu vi lin trovis ? Kia bel() rideto
en viaj okuioj. Cu la bona Dio vin elektis por efektivigi la libe-
rigon de mia infano ? Ho kia rekompenco tio estus I »

« Vi korkoju, sinjoro kuracisto.: Estas tiel. Via filo ne farikos
soldató. Libera vi-ro anstataü li al la militado foriros. »

« Cu tin junulo estas senkriplaja »
« Sen la plej malgranda korpkriplajo. Li jam estas ekzamenita

militkuracisto. »
« Kin estas titi viro, sendita de la ĉielo ? Kie li lok-as ? »
« Li antan vi trOvikas, kuracisto. »
Sinjoro Christiaans resaltis kelkajn pak4n, tiom granda estis

lia miro kaj nekredemo.
« Vi, vi, Willem Hoofs, Cm vi ikus soldato anstatan mia lilo ?

Neeblc... Cu vi redonus la feliĉon kaj la vivon al tuta familio ? »
« Kial ne, sinjoro kuracisto ? »
« Vi havas patrinon 1 »
« Efektive, multamatan patrinon. »
« Vi ne -povas in forlasi,la leo malpermesas al tiuj kiuj estas

liberigitaj, kiel ununura infano, -fariki soldato sen la skribita
gepatra konsento. »

« Mia patrino al mi (lords sian konsenton. »
« Kaj ĉu M vin amas ? Kiel tio estas ebla »
Willem Hoofs, alpaMs al la pordo, sin certigante én ki estis

bone :z;losita kaj tiam diris per nelanta voĉo, tamen iom solene
« Komprenu, sinjoro kuracisto, kiam mi cksciis vian

iéon kaj malkojegon, mi rememoris, kid jam vi, kun pli ol homa
boneco donis kvincent frankojn al nekonatulo, kiu, kiel nokta
mortiganto, al via brusto sian tranĉilon direktis, kaj kiel vi per la
tiama helpo, reaĉetis la honoron kaj la vivon de lia patrino. Tiam
Dio mem en mi naskis la ideon, ekkapti tiun ununuran okazon
por repagi al vi ne mian sumçmldon sed mian anim:Suldon.Mi boue
sciis ke mia patrino estus hezitinta pro timo, sed mi konas Man
koron. Kio okazis inter ni, sinjoro kuracisto, kio min puis al la
krimo, tion mi rakontis, nekW;ante ion, kaj mi :Sin vidigis, kian
neesprimeblan dankecon ni 1:3 uldas al la malavarulo khi, post
redono de sanstato per lia arto kaj bonfarado ankan iriiiis ian
filon de ĉiamdatira malhonoro kaj honto. Si longtempe akre
pions. »

« Si ploris, la malfeliĉa patrino ! »
« Jes i ploris, sed tamen, dum larmoj malsekigis siajn

vangojn i ekkriis : Iru, Willem, kontrati via b.onfarinto faru
vian devon; iru, infano mia, mi por vi prekos, kaj Dio vin protek-
tos ! »

La kuracisto estis cirkanprenonta lin sed haltigis sian movon.
« Ve, la multnombraj seniluziigoj, kiujn mi jam de tri tago
suferas. faras de mi mallidemulo. Willem, ĉu tio ne estas tro
rapida decido ? Cu vi ne aneelikos ? Cii vere vi klare vidas, kion
vi faras ? »

« Ho, tute klare, sinjoro. Se vi rifuzus mian proponon, mi
pro tio ikus vere malfeliĉa. »

« Kaj kiajn kondiĉojn vi postulas ? »
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« Neniajn, absolute neniajn. »
« Kion ! Mi eble ne komprenas vin. Dekkvin mil frankojn mi

proponis por anstataüanto. Tiun sumon anke vi ri;:evos kaj
krome kion mi al vi pruntedonis estos kvitita. »

Malgoja esprimo malheligis la vizaon ce la junulo, dum
nee skuis la kapon.

« Tio eble ne sufiêas ? murmuretis la kuracisto. Parolu, mi
estas preta al la plej granda sinofero. »

« Viaj diroj min dolorigas, » elg,Temis Willem Hoofs.
« Kiajn meritojn havus mia agado en la okuloj de Dio, kaj on

la viaj, se mi por tio ricevus monon el viaj manoj ?
Ve, mi vin petegas, ne parolu min pri ia materia rekom-

penco. Cu mi vendus mian vivon pro mono ? Ne, mi redonas
kin al kiu mi gin Auldus. Lasu min savi vian filon, lasu min
pensi ke mi scias feliĉigi mian bonfarinton. juĝu Min sufiĉe
inda por ke vi akceptu mian senpagan oferon, kaj mi al vi
estos dankema kvaze por nova bonfaraĵo. »

Tiam la kuracisto ne povis reteni sian ojon kaj admi-
ron. Li sin ĵetis ĉe la kolon de Fjunulo, lin premante ĉe sian
bruston kun larmoj pro konfuzigo. Li samtempe levis supren
siajn okulo:n benante Dion, kiu per misterplenaj vojoj al li
permesis resanigi malsanan virinon kaj helpi Aian filon el
senespera stato, por tiamaniere al li prepari la neesprinieblan
okazantan feliĉon. Post tin febra ĉirkaŭpremo, li prenis la manon
de rjunulo kaj kriis

« Venu, venu, ni alportu la bonan sciigon al mia filo kaj al
mia edzino. Kiom ege ili estos kortuAitaj pro koio. »

Sed Willem Hoofs, lin haltigante diris : « Sinjoro kuracisto,
donu al mi ankorati kelkajn momentojn kaj min aŭskultu pacience.
Mi ne postulis kondiĉojn sed tamen mi deziras fari peton. Mia
patrino restados tute sola.... »

« Ha, mi jam pensis al via patrino, lin interrompis Sinjoro
Christiaans. Vi ne volas monon, sed.... »

« i ankati tion	 almenaŭ se viin al ŝi prezentos,
kiel pagon por mia nuna ago. »

« Si tion rifuzos, » repetis la kuracisto mirigita. «Kiaj personoj
do vi estas ? Si estas malriêa êu ne ') Per kio Ai vivos ? »

« Sparante kaj multe noktlaborante, mi kolektis tricent
frankojn por repagi mian Auldon al vi. Ne, mi petas vin, Sinjoro,
lasu min clparoli kaj ne min interrompu ! Tiu sumo, kinn nun
mi ne plu kuraĝas premnti al vi, Ain garantios dum kelka tempo
kontraŭ mizero. Si ankore scias labori. Mia peto havas alian
celon. Mia patrino, baldaŭ tutsola, duin tagoj kaj noktoj al mi
pensados. iu malplezura soleco maltrankviligas min por Ai. Kion
mi de vi deziras, kaj mi konas sufiĉe vian homamemon pr scii
ke vi alkonsentos mian peton, estas ke vi, de tempo al tempo,
ĉiutage se estas eble, Ain vizitu, Ain kuraĝigu kaj al si parolu pri
mi î,ris kiam mi revenos. »
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« Datirigu, daŭrigu, « murmuris la kuracisto kun stranga
rideto sur la lipoj, « Cu tio estas êio ? »

« Certigu min, sinjoro, ke vi prizorgos mian patrinon, kaj se
okaze Aiaj fortoj al Ai malpermesus gajni A ian ĉiutagan nutrajon,
tiam estu vi Aia bon faranta protektanto. Faru al mi tiun promeson
kaj mi foriros feliĉe kaj kviete. »

« lia, ha !» ekkriis, Sinjoro Christiaans. « Cu  tio estas êio kion
kuraĝas peti la savinto de lia filo, al la bona kuracisto de Elsene ?
Ne via patrino ne estos sola, Ai ne laboras, Ai ne pritimos la
morton. Do, àu inter ni ekzistas batalo de grandanimeco ?

Mi kliniî,ras por vi, Willem, mi tion konscias, sed tamen mi
volas agi le mia povo.De hodiati, via patrino,Ai estos familianino;
Ci -tie Ai logos kaj ni Ain ĉirkatios per zorgoj, dankemo kaj amo. Cu
nun vi estas kontenta ? »

Willem Hoofs ekkaptis la manon de la kuracisto, in portis
al siaj lipoj kaj pro konfuziĝo sur gin falis larmo.

Sinjoro Christiaans sakis al la pordo.
« Venu nun li diris, vi devas gui la feliêon kiun vi preparis. »
« Mia sekreto, mia sekreto ! » murmuretis la junulo.
« Ne timu; pri tio, neniun vorton. »
Kaj li tiris Willem Hoofs tra koridoro gis en la ĉambro kie lia

familio ankoran suferadis silenttime.
« Benu Dion ! » ekkriis li. « Bernardo estas savita. Li ne

fariĝos soldato : ôi-tie estas lia anstatatianto.
Ne dubu, la malteliĉego forkuris de ni ; anstatati ploradi pri

via foriro, Bernardo, ni balde festos vian feliĉan edziĝon.» Kvan-
kam krioj pro nepreskribebla ĝo'io salutis ĉi-tiun sciigon kaj ĉies
vizaĝo estis heligita per la plej milda csperlumo, ili rigardis kun
miro la bonguste vestitan junulon kiu al ili Aajnis kvazati ne apî.r-
tenanta al tiu speco de homoj kiuj estas kapablaj vendi sin mem.

« Ni komprenas vian miron, infanoj miaj.» klarigis la kuracis-
to. « Sinjoro Willem Hoofs ne cstas ordinara anstatatianto. Mi iam
al lia patrino redonis la sanstaton kaj faris iam bonajon al Ai kaj al
li. Nur pro dankemo li vin anstataŭas, Bernardo. Li eê ne deziras
monan rekompencon. Benu lin por lia grandanimeco kaj lia nees
timebla bonfaraĵo. »

Bernardo sin jetis ée la kolon kaj lin kisis ekscese. Li nomis
lin sia savant°, sia bonfaranto, sia frato kaj lin promis multfoje ĉe
sian dankeman koron.

Veronica kaj sekve ĉiuj aliaj partoprenis en la ĉirpremado.
Dankesprimoj estis sendataj al la êielo, larmoj fluadis pro feliào.
La edzino Christiaans ploregis pro konfuzigo. Catharina dancis
pro gojo.

Aŭskultu, infanoj miaj. » meditis fine la kuracisto. Nia
dankemo ne povas esti esprimata nur per vortoj. Kvankam la
bona Willem Hoofs rifuzas ĉian rekompencon, tamen estas al ni
eble pagi al li malgrandan parton de nia Auldo. Li havas maljunan
patrinon, virta kaj grandkora virino. Kio nun lin dolorigas, estas
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ke lia patrino nun restados sola kaj eble ekvelkos dum sia
nekonsolebla soleco. Mi al li promesis ke lia patrino ĉi tie logos
kun ni kaj ke ni Ain amos kiel familianinon. »

« Jes, jes tio estas bona. » i.sf,ojadis êiuj. « Ni inter ni klopodos
por igi Aian vivon clolôa. »

« Si estos por mi fratino. » diris la edzino Christiaans.
« Mi Ain amos kiel duan patrinon. » aldonis Catharina.
« o lasu Ain logi kune kun ni en la bela bieno ĉe Boendaele 1 »

ekkriis Veronica.
« Ne, tion no. » plibonigis Ja kuracisto. « Si bezonas samagan

kunulinon. Mia bona edzino kun Ai babilos, promenos, neniam
àin forlasos kaj Ain protektos kontran la plej malgranda êagreno.
Plie, orientflanke, kun vidajo sur la gardenon, trovigas nia plej
bela kaj plej bonaerumita ĉambro. Tie dormos la patrino de nia
savinto. Si estu de ni, pli ankoran ol iu membro de nia
amata kaj honorata ! »

Willem Hoofs meze de l' ĉambro ploris pro emocio kaj
kontenteco. Kiel ? Li opiniis nur plenumi devon... kaj u lia ago
superesperinde beligus kaj doléigus la tagojn de sia patrino ?

Tamen li baldaü retepis siajn larmojn kaj diris
« Mi devas ankoran clini por havigi al mi paperajojn kiuj

ktu"sas en la urbdomo. Restu vi ĉiuj konvinkitaj ke morgati, en la
reinspektejo, je la anoncita horo, mi min prezentos kiel anstatan-
auto de Bernard Christiaans.

Do, kis morgaŭ, sinjoro kuracisto. » Duin la salutado ĉiuj
ankorati aldonis siajn dankesprimojn.

« Ve, vi tiom altvalorigas mian oferon.» Li respondis. «La plej
felièa el ni ĉiuj estas mi. »

La edzino Christiaans, kriis al li
« Sinjoro Willem, diru al via bona patrino ke baldati mi venos

êe Ain kaj in forkondukos per la veturilo de la kuracisto.
pasigos ĉi tiun vesperon apud ni kaj do konatigos kun siaj novaj
geamikoj kaj nova logejo ».

« Dankon. dankon, gis morgan », murmuretis ankorati la
emociita junulo, dum li plimalproksimigis en la koridoro. La
sekvantan tagon li aperis antan la inspoktantaro, estis akceptitita
kaj foriris al la soldataro. Li multajn jarojn utilis al la patrujo,
iis oficiro kaj eê obtenis sur la militkampo, pro sia kuragego,
la honorkrucon.

El la verko «La Du Amikoj.»

Esperantigis
EUGENIE COLYN.
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Unuakla Dramo

ORIGINALE -VERKIS EN HOI.ANDA LINGVO

J. DEVOS

ESPERANTIGIS

Alfons VAN DE VELDE

(Da)irigo)

GEERT. — Kara Majstro.
SCHOLTEN. — El Hago, mi tamen eksciis ke ili estis en

Melbourne kaj tie prenis Aargon por Ĥinujo. Estas duin tiu vojago
ke ili Aippereis, èar la nomplato de la « ADRIANA » estis jetita
sur marbordon e Formosa,—Do, tion, mi jam eksciis. —Eble
oni trovis atikati kestojn, kaj tiuj kestoj povas enhavi skribajojn,
kiuj por Elsje povas esti tre grava), por la estonteco. Nu, mi
intencas fari ĉion kio estas farebla, kaj tiamaniere mi donas
iom da laboro al la oficistoj en Hago.

GEERT. — Kiel multe ni dankas al vi, Majstro !
SCHOLTEN. — Nu, kiam Gys venas, diru ke mi atendas

lin, je tagmezo.
GEERT. — Bone Majstro.... Ankorati taseton ?
SCHOLTEN. — Jes, mi akceptas duonon.
GEERT. — Elsje atentu pli la butiko; mi vidos éu Gys estas

hejme. (Elsje verŝas la kafon. — Geenl foriras Ira mezpordo.)

SCENO SESA

ELSJE. — SCHOLTEN.

SCHOLTEN.— Elsje, vi Aajnas al mi tiel malgoja, ĉu io okazis?
ELsJE. — Ne Majstro, sed mi hodian estas iom malgaja,

kaj tio estas êar mi pripensis, kion mi farigus, se patrino mortus !
ScHoLTEN. — Nu, knabino, forpelu tiajn ideojn, por

vi estas multe tro juna.
ELSJE. — Ho Majstro, mi tiom timas, ke la homoj min

malestimos kiam ili la ver« scios. Ĉu ili kredos min kiel
patrino kaj vi ?

SCHOLTEN. — Pri tio mi vin respondos, demandante al
vi ion : Cu vi iomete atas Gys ?

ELSJE. — Majstro.
SCHOLTEN. — Jes infano ; mi ne demandas tion por ofendi

vin, kaj la memoron de Barend, sed tial ke mia simpatio por
Gys... la timo ke li ian tagon eble vin demandos kiel edzinon,
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donis al lui tiun ideon. Diru al mi ĉu Gys eble jam. parolis
pri tio ?

ELSJE. — Ne Majstro, kaj
SCHOLTEN. — Se tio okazus, kaj mi antattsentas tion,

diru al li ke li unue venu ée min antan ol vi donas respondon.
ELSJE. — Kial Majstro ?
SCHOLTEN. — Por rakonti al Ii historion, kiu jam de longe

okazis, okazintajo tiel vera, ke mi neniam gin forgesis kaj kiu
estas kanzo k.e mi vin kredis kaj èiam kredos. Vi ne plu
remomoros tion, tial ke-vi nur estis tiel granda. Estis ankoran
en Scheveningen kaj la lernantoj de la klaso, en kiu vi estis,
ĉiam gojis mokante la instruiston. Ho jes ! mi ofte suferais...
Sabate,kiam la klaso finigis, preskan èiam estis liksita papera pupo
êe miajako, kaj tio multe amuzis ilin. Jan tagon, kiam tio reokazis
mi realvokis vin ĉiujn kaj residigis Vin sur la benkojn. Mi 111inaCiS
vin ĉiujn per restado en la lernejo, mi vin demandis laŭvice : Cu
vi faris tion ?... Vi ?... Vi ?.. Mi ankati demandis vin. C'itij diris
« Ne »... Cu eble in vidis kiu gin faris ? Mi demandis vin denove
lativice. Neniu ffin vidis. Mi al vi parolis kaj diris : Elsje ĉu vi
eble vidis kiu tion faris ?» Vi tiam starigis, rigardis min per viaj
nigraj okuloj kaj respondis : Jes Majstro, mi vidis kiu gin faris,
Tio poste ne plu okazis, sed mi tiam sciis anhan, ke vi ne povus
mensogi, kaj tial mi ankorati vin kredas nun.(premas .ian manon).

ELSJE. — Majstro !
SCHOLTEN. — Ôiam atm' la veron, infano, ekbrilos ankoran

suneto por vi. (Geert eniras).

SCENO SEPA.

La antanaj. — GEERT.

GEERT. — Majstro, Gvs ne ankoran revenis liejmen, li iris
al marbordo, sed kiam li revenos, oni tuj sendos lin.

• SCHOLTEN. — Mi dankas vin sinjorino Barendse.
ELSJE.	 Ankoran taseton, Majstro ?
SCHOLTEN. — Mi dankas vin Elsje ! Mi dankas vin ! Mi

foriras. Kisu la knabinon por mi.	 Bonan tagon... (mal fermante
la mezpordon sed sin turnante) Jes, mi an!iorati forgesis la celon de
mia vizito... Elsje, mia edzino demandis, ĉu vi eble iom povus
helpi in. Cu vi havas tempon, an ĉu la retoj unue devas esti
linitaj.

ELSJE.	 Tion vi bone scias, Majstro. Por vi mi ĉiam trovas
tempon. Kiam mi devas veni ?

SCHOLTEN. — Kiel eble plej rapide. Tryntje estas malsana
kaj estas Merkredo.

ELSJE. 	 Mi hij venos, Majstro.
SCHOLTEN. — Do, gis baldan (forints Ira la mezpordo... al

Geert) Restu !. Restu ! mi bone trovos....

GEERT. — Venu infano, ;-tntarien. Majstro antan éio.
UsiE. — Jes patrino, Mi unue devas ekrig-,ardi mian

infaneton. (iras en la ĉambron, maldekstre).
GEERT. --- Kid i estas zorgema, kaj kial i timas ke patrino

ne bone priatentos in. Si estas tiel ĉarma, kvazati Elsje kiam
estis infaneto.	 •

ELSJE. (revenas kaj 'jetas mankisojn en la eambron maldeks-
Ire). Adiati, knabino, restu tiel kuanta, Panjo tuj revenos.
Bonan tagon patrino. Ĉu vi bone anskultos ?

GEERT. — Ne timu... Bonan tagon, infano !

SCENO OKA.

GEERT (sola).

GEERT. — Jen..ki forgesis ankoran formeti la kafservilaron.
(eltrinkas sian taseton kaj me/as sur la lableton, en la fundo
maldeksIre).... ŝi povas lavi. — (irante al la. .rdnkelo kaj mal-
fermante la tirkeston)... kia miksaĵo. Elsje certe denove seréa,
dis... ĉiuj paperaroj kaj leteroj estas malordigitaj... (venas antan-
scentijon kun paperoj kaj leteroj, kaj eksidas êe la tabla).— Tio,
estas mia edzie,,eakto.... Tio estas la diplomo de Jaap kiel dua
oficiro pur la grandaj vojagoj, kaj jen la akto de Barend kiel
tria oficiro.... Kiel la junulo klopodis... (prenante pakelon da
leteroj kin estas Tio estas ankoran letero de Jaap
kiam ni amindumis... (prenante aliajn lelerojn)... Tiuj estas
ankan jam malnovaj. . (ehvidante en letero).... Jen estas ankoran
letero de ,:_ipestro Boon al Barend. (legante)

Juna

« Direktilisto Barendse min promesis ke vi certe kuniros.
» Neniun mi pli :atus ol vin kiei ;an direktiliston.

» Tuj respondu al mi éu vi .akceptas.
» Mi foriras je la dekkvina de êi tin monato.

» Sincere via
Kapitano Boon »

Li estimis	 Mi gin metos kun lia diplomo. (oni aridas
la sonorilon kaj Hannes hrianta

Estas mi l)

SCENO NAŬA

GEERT HANNES

Hannes kun llavruga barbo, oraj orelringoj. Li estas vestita
kiel maristo. — Aspekto malagrabla. – Sur la maldekstra mano li
havas grandan nigran plastron. — En la mano li tenas rugan
pokukon en kin estas envolvita botelo senkola).

HANNES. — Bonan tagon, sinjorino Barendse.
GEERT. 	 Rouan tagon Hannes !
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HANNES. — Cu via filino estas for ?
GEERT. — Jes, Ai estas ée Sinjorino Scholten. — Tryntje

Blom malsaniĝis, kaj 'Si nun iomete helpas la Sinjorinon.
HANNES. — Vere ! Donu al mi glaseton da brando mi petas,

se mi nur povas trinki gin tie èi.
GEERT. — Certe ! Kial ne ? (iras al la butike(o).
HANNES. — Feliée , i estas sola. — La kriemulino certe

dormas ; mi tute ne atas tiujn infanaèojn. -- Se Ai nur respon-
das « Jes ». Mi sendos tiun hipokritan Els kun A ia neleĝa infano
al la diablo. Hm! jen Ai estas.

GEERT. — (kun glaselo da brando) Jen Hannes. Cu mi
devas enskribi ?

HANNES. — Atendu nur, mi eble ŝatos ankorafi
GEERT.	 Se vi volas. — (rimarkas la plastron sur lia

mano).. (hi vi vundis vin ?
HANNES. (indijerente) — Jes, hierati, hakinte lignon. Estas

preskail nenio. — (trinkas) Vere ĝi estas bonega. — Kie vi pro-
vizas vin ?

GEERT. — Mi ricevas gin el Leiden. Majstro Scholten donis
la adreson.

HANNES. -- Tiu babilema Majstro sin okupas pri êi0.
GEERT. — Tion vi ne rajtas diri Hannes. Mi tamen multege .

Auldas al li.
HANNES. — Ke li sin okupu pri siaj propraj aferoj. Li tamen

havas edzinon kaj 'nulle da infanoj, ke li sin okupu pri ili. Li ne
estas vidvo ail frattlo.

GEERT. — Kion vi volas diri ?
HANNES. — Nu, ke plibone doms prizorgigi viajn aferojn de

persono kiel mi, anstataa de tiu eluzita instruistaĉo.
GEERT. — XU, Hannes. êu vi kredas tion Vi tamen neniam

Aajnis kompatema pri ni.
HANNES. - Tial ke mi nenion povis fordoni.
GEERT. — La helpo de Majstro Scholten ankaci ne konsistis

nur en mono, sed nun« ni tamen dankas al li, ke ni bavas éintagan
panon.

HANNES. — Do, la aferoj marAas boire.
GEERT. — Jes. Dank 'al Dio.
HANNES (malplenigas sian glason). — Donu al mi alian. Mi

tute ne;..,'atas lin. Oni pli multe estimas lin tic éi ol la pastron aa
la domenon. Hin !?!

GEERT. -- (revenante kun plena glaselo) Jen, Hannes !
HANNES I Nu, mi opinias ke, se la du êambroj estus kuni

gitaj, vi havus tie - èi, belegan trinkejon. Ne estas mutaj tie êi
bone aranĝitaj por nia viroj. Estas éie malaerumita kaj tie éi vi
havas spacon.

GEERT. — Dankon Hannes I Duni mia tuta vivo, ne trinkej-
on, kaj certe ne por la tIŝkaptistaro. (Geert sidas sur sego
dekstre, Hannes sur ben ho maldeiestre.)
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I I A,bil■ 	— (.11 vi timas pro via filin° I
t'Imiter 	Tute ne, Ai estas tro honesta. Sed kiam mi povas

perlabori mian panon, mi ne volas trinkejon, kaj alie ankail ne.
I I ANNES. — Hm ! I (trinkas) Nu, mi celis (trinkas) se vi

Amas—. mi volis hel pi vin... Se vi ĝin aprobas (trinkas)... kaj poste
ni povus interkonsenti.

GEERT. — Kion vi diras ?
HANNES. — Nu, vi ankoraü estas be'eta virino.. multe tro

juna por ne edziniĝi ree.... kaj se ni povus interkonsenti...
ke via lilino... havas infanon, tio estas indiferenta al mi. Nu, via
edzo por êiam estas êe la Aarkoj (ekstaras)... Diru, kion vi pensas
pri tio. (Volas iri al ŝi).

GEERT. — (ekstaris kaj (1.inas Ire emociita) — Restu tie,
Hannes .... Do, vi venis tie éi por esprimi, dum trinkado
de glaseto, vian amon, kaj proponi al mi ekspluati kun vi
trinkejon. Diru, kiel vi do konsideras min 1 Ĉu vi pensas ke
mi estas kiel aliaj maristedzinoj kaj forgesus mian devon eè
al la mortinto ?

Kion vi pensas pri mi? — Atentu ! — Mi estas manstedzino,
kaj nenion timas — (a/proksimigante dum li malalproksimigas).
Mi ankoran havas du fortikajn manojn kaj konas min sufiée
forta por forpeli vin el mia domo — (hannes volas foriri. —
Restu, mi vin diras, mi ankoraa devas diri al vi pli multon.
'Cu vi kredas devigi min por fari malnoblajon, dirante al mi
tion kion vi eble eksciis perfide, • ke mia filino havas infanon.
ĉu vi pensas timigi min per tio ? Rakontu la veron en la tuta
vilaào, tiam mi nur diras kiu vi estas... Mi nenion timas kaj
certe ne la kalumnion de iu... de in kiel vi

HANNES. — Mi ne esploris pri tin infano. Kiam vi alvenis
tie èi, mi ne konis vin. Ian tagon mi trinkis glaseton, la jena
pordo estis malfermita kaj mi vidis Elsje mamnutrante-
infanon. La sekvantan tagon mi devis foriri .. Mi ne plu pensis
pri tio... sed kiam mi devis alporti tiun ipeton — montras
la ŝipelon)— al via filino, kaj eksciis kiu vi estis, mi pli ofte
vonis tien êi. Mi tiam kredis tion, kion vi kredigis al mi
poste denove revenis en mian memoron, sed mi silentis por...

GEERT. — Por ke ian tagon vi povu profiti per tio, éu ne ?
Sed vi ne sukcesis, ekspluatu, rakontu êion,... êie. Mi scias
kion mi devas fari... Forint nun... foriru

IIANNEs. — Antaüe mi devas ion diri. Vi eble pensas kiel
tin malbenita instruisto, ke via edzo iam revenos. Mi nur volas

, diri, ke titi espero esta vana. Hieraa Aipeto ekkaptis botelon
en kiu oni trovis la jenan leteron — (prenas el malnova ftc.-

paperon) — Jen ki estas... (legas) « ADRIANA » subak-
viĝas. Adiaü. :4estro Boon ».

Mi alportos la paperon ée la urbestron.
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GEERT. — Montru. (prenas la letereton, rigardas kin d um
çŝi staras »en la dorso kontrari li, kaj komparas kin kun la letero
de ŝipestro Boon al Barend, kilt an koraii kun la aliaj leteroj
letdas sur la tablo).

Do, vi trovis tiun leteron en botelo ?
HANNES. — Jes.
GEERT. — Mi diras ke vi mensogas.
HANNES. — Kial ? Car oni tie êi rakontas ke mi estas mens-

ogulo ? Jen la botelo	 deligas ta po,Uukon) Cu vi kredas nun ?
GEERT. — Mi diras ke vi mensogas, mizerulo
HANNES. — Nu, redonu, se vi ne kredas
GEERT. — Ne!
HANNES. — Redonu, mi vin diras I
GEERT. — Ne
(flan nes ber forte volas repreni la leteron. 	 Geert defendas

sin.	 Scholten cuiras kajjetas Hannes ./lanken.)

SCENO DEKA

GEERT, HANNES, SCHOLTEN.

SCHOLTEN. — Kio do okazas tie èi.? Kion vi faras Hannes ?
Sinjorino Barendso kio estis ?

GEERT (Ire ekscitita).	 Majstro, mi diros tion al vi.
SCHOLTEN. — Kvietiu , Sinjorino Barouds°, kvietiĝn.

(;11 vi volas ion trinki ?
GEERT. — Mi dankas, Majstro, mi dankas vin. — Mi

rakontos tion al vi. Hannes venis tien ûi por peti pri edziĝ-o.
(malestime Hannes ! Li havis belan proponon, li volis ke mi
starigu trinkejon kun li. Li scias ke Elsje bavas infanon, kaj
per tio li volis min devigi. Mi aŭskultas lin, mi volis ĵeti lin
eksteren kaj, (minacante) ankorati nun mi kuraĝus fari tion

SCHOLTEN — Kvietign, kvietigu !
GEERT. — Kaj por plenigi lian heroajon, li montras al

mi falsan bileton, prenitan el tin botelo, kaj rakontas ke
*gin eltiris el la akvo. Jen i estas, li volis f;in forpreni.

SCHOLTEN (legas) — « Sipo « ADRIANA » subakviĝas„
Sipestro Boon ».

GEERT (donas la leteron, ktdintan sur la tablo). — Jen
la skribo de la .ipestro ; êi tio estas skribita de alia.

HANNES (fanas signon per la maldekstla mano). — Nu,
redonu, se vi ne kredas tion. Mi devas porti g-in ce la urbestr. n.

SCHOLTEN (rimarkas la pfitstron sur lia mano). — Iom da
pacienco nur. Kiel vi ricevis tiun vundon ?

HANNES. (lime) Hochai-1 matene, hakante lignon.

(Da/rigola).
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Bona kaj komforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj  prezoj.
Ĉl'.iutaga pension°, de 6 fr. — Catnbro, matenmango, de 3 fr.
Kunvenejo de la komitato de la  _Belga Liga Esperantista.
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estas la sola radikala kaj nernalutila sanigilo por TUSO
KOU:US°. MALVARMUMO, LARINGITO, BRON.`:;;ITO
11\:FLUENZO, ASTMO, PLEÜREZIO, MALARIO, KATARO,
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Ferbetono. — La jurnalisto. 	 Belga Kroniko. 	 Gratuloj. — Al atendo de
esperantaj eldonontoj I — Avizo de Belga Esperantisto. Pulëinelo. ---, El la
verkaro de II. Conscience. La Skeldo antaŭ Antwerpen en la XVIa jatcento. Esper-
antigis Otto Wilcke... (e la lampolurno. Espe.rantigis Marie li.lingelhoets. —
Anstataeanto trovita ! Esperantigis Eugenie Cplyn. — La Sipeto, IInuakta Drame.
Esperanta traduko de AIL Van de Velde. (Dattrigo).
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BELGA ESPERANTISTO
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ADMINISTRACIA PARTO :

Frans SCHOOFS

5-a jaro. — N-ro	 (55).	 Majo 1913.

EL6A ESPE A)TISTO
MONATA REVUO

Oficiala Organo de la Belga Ligo Esperantista

Ante' al aéeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn an
Anglajn Bierojn turnu vin al la firmo

• H. J. Bridges
L. Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 219-221, Lozanastraat„3invers-Antwerpen.

Sola tabrikalio do la "Eliksiro Esoralito
Prezo de unu botelo Fr. 2,50 — 1 Sm.
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