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BELGA KROM 1 KO
Jen kelkaj gravaj sciigoj por la anoj de la proksima Belga

Esperantista Kongreso. do por ĉiuj niaj samlandaj samideanoj :
La kosto de la kongreskarto estas I franko; ĝi rajtigas

ĉeesti la vesperfeston, la ekskurson, k. t. p.
La prezo de la

partopreno en la fest-
mango estas Fr. 3.75,
inkluz. duonbotelo da
vino.

Ĉiuj anoj de la
Belga Ligi rajtas ĉe-
esti la ĝeneralan kun-
sidon.

Oni povas rczcrv-
igi Ĉambron kun
mateninanĝo, send-
dante Fr. 2.50, 3.00,
ati .1..00, kune kun la
mendo.

Kongresanoj,kiuj
sendos Fr.o. fo,ricev-
os numeritan karton
por la vesperfesto.

Ĉiujn komunikaj -

oj n, ali ĝojn, monsenĉl-
ojn oni adresu al la
sekretario de l'Orga-
niza Komitato, S-ro
JAN VAN DE VET.DE,
28, Geiten.slraat,

(rue de la Ch èvre),
Mechelen (Malines).
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Jen nun la provizora programo de l' Kongreso :
I)imanton, la 3.ran de Majo.

• Je la duopo post la ioa, kunveno en la Hôtel de la Couronne,
Statieplaats (Place de la Station), r, de kie oni iros procesie al
la Urbdo no.

Je la r ra, oficiala akcepto farota de la Urbestraro en la
U rbdorno.

F-ino MARGUERITE BERTRI.IN
de la Reka Nederlanda Teatro de Antw , rl)en t ° )

(BIETJE)

Tuj poste, ï✓iujara generala kunsido de la Belga Li go Esper-
anlista en la granda Urba Festêambrego, Frederik de Merode-
straat (rue Frédéric de Mérode).

Poste, fotografado de la kongresanoj en la ardeno de la
Muzikakademio.

Je la ta, festeno en la restoracio Hôtel ile la Cour du Beffer,
Befferstraat (rue du Beffer),22.(Prezo: Fr. 3.75 inkluz.duonbotelo
da vino).

(e>) Kligo afable pruntita de S-ru KRINKELS, Cefredaktorco de De Ga:;nt.

— II9

Post la festeno, fakaj kunsidoj, vizitado de la urbo.
Je la 8a, granda Esperanta festo en la Urba 'teatro. Prezent-

ado de llcjma Paco, A n ula Lingvo sen j5•ofesoro kaj Bietje,
kantoj, deklamoj, k. t. p.

S-ro J. DE `VAEUENA1.R E

de la Popola Teatro de .Antwerpeu
(JEAN-BAPTISTE en Ifietie)

Lundon, la Ian de Yunio.

Je la 2 post de la 8a, kunveno de la kongresanoj en la
stacidomo. Je 8.49 h., forveturo per vagonaro aI Willebroeck,
kie oni vizitas la paperfabrikejon DE NAEYER.

Je la 1. 2 post la i ra, promenado al Boom. (En okazo de
de malbona vetero, oni veturos wagonare.)

Poste, akcepto farota de la f3oom'aj samicleanoj, kuna
tagmango.
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Dutu la antatives-
pero,reveturo al Mec:ie
len.

Je la 8a, sonorilar-
koncerto de S-ro Dc:-
NYN.

S-ro DESSAIN, urh•
estro (le Mechelen,
skribis al S-ro W IT
t.YGi: , prezidanto de
la Ligo, ke la Urba
Konsilantaro .akceptos
oficiale la kongresanojn
kaj permesas al ili dis-
poni la Urban Teatron.

Aliajn detalojn pri
la Sesa Belga, kiu estos
sendube granda sukceso,
oni trovos sub la rubri ko
« Lasihoraj Novaĵoj »
(pako 136).

-- I20 —

S-ro A. VAN DE Vta.DE
('l'RIEt.o en Hejma Poco kaj MONNE en Bietje)

konkurso kaj ekzamenoj :
Dum sia lasta kunsido, la komitato de la Ligo decidis

organizi konkurson de u;zuakla;' propagandal teatraĵoj, flandra-
aït franclin;ve verkitaj. S-ro \VITTERYCK, la sindona prezidanto,
(lonacis al la konkurso 5o frankojn da premioj. Landon kaj
dankon al li !

La Liga komitato anka.t decidis, ke eiizamenoj pri ,simpla
kaj pri proJesora kapableco okazos la 3au de Majo en Gent.
Por detaloj oni sin turnu al S• ro PETIAU, sekretario (le la
Ligo, St Lievenslaan, 6o, Gent.

*
S-ro WITTERYCK nun eldoras Esperantan lernolibron lait

nova metodo, art plikustadire, kun samtcmpa uzaclo de la senpera
metodo kaj de la klasika. La libro de nia respektata movatlestro
meritas la atenton de ĉiuj nialandaj samideanoj. La nun aperanta
eldono estas flandralingve verkita ; fran.a eldono sekvos. La
verketo estas uzebla ankatt por tiuj, kiuj volas lerni nian karan
lingvon sen profesoro.

R k

Kiel oni legos sur la sekvanta pako, tri novaj grupoj
fondiĝis kaj aliaj baldat% fornaigos. Esperanto neniam tiel bele
[loris en Belgujo, kiel nuntempe.

D-ro W. VAN DER BIEST.

— I21 ••—

ANTWERPEN. — En la bulteno de Stelo Lumo aperis artikolo sub la
titolo Pri Fcderacio... Mi tute interkonsentas kun la aittoro de tiu artikolo :
fedcracio de la lokaj grupoj estas nepre necesa en Antwerpen, laboranta fede-
racio, kompreneble ! JAN.

BOOM. — La 2San de Februaro la lloom'a Grupo Esperantista kunigts
siajn membrojn en la Mitel de l'Univers por festi la 6an datrcvcnŭn de sia fondo.
Kunestado kiel eble plej agrabla,dank'al artplena muzika kaj deklama programo.
(;iuj partoprenintoj konservos plej bonan memoron pri tiu festeto, kiu donis
novan ateston pri la kamaradaj sentoj de la grupanoj. BAB.

BRUGGE. — Nova elementa kurso kaj supera kurso malfermi ;is la
14an de Marto. 	 B. L.

BRUSSEL. — La Grupo /.a Zamenhof de post la • .}a de Marto, kunvenas
regule ĉiumerkredc. Gia sekretario estas S-ra NEVBERGti. Avo.

DEYNZE. — La Gentanoj faris propagandan ekskurson al Deynze, bel.
cta industria urbeto apud Gent, kie la urbestraro estas fayota al nia afero.
S-ro R. VERBEKE, cl St. Denijs, la nelacigebla propagandisto, malfermi~ tic
Esperantan kurson. H. PETIAU.

GENT. — La aan de Marto malfermigis nova kurso por proksimume
oŭ personoj. — Laŭ interkonsento kun la komitato de la Ruga-Kruco de
Gent, Esperanta kurso estos baldaü mallermata pot la geanoj dc tiu grava
societo. Tiu kurso ver§ajne okazos en la Universitato. — Supera kurso estas
organizita. es-d celas prepari la geamikojn al la ekzamenu pri simpla kaj
profcsora kapableco. Gi estas ankaû taŭga rimedo pŭr la lertaj gelernantoj, kiuj
ne intencas fari tiujn ekzamenojn, por perfektiiái en nia lingvo. La kurso
okazas éiulunde je la Sa kaj estas gvidata de nia prezidanto. Konus.

KORTRIJK. — S-ro DEMEr, la tica propagandisto, informis min, ke
la nova Kor•trijk'a grupŭ estas jam starigita, kaj ke la kursoj tre kontentigc
datrri �as. Dankon al li kaj al la simpatia kaj lerta profcsoro S-ro VAN DE

PLI r't: ! I,a grupo ali ;is al la Belga Ligo. H. P.
LEDEBERG (apud Gent). — La tieaj Esperantaj kursoj donas ne an-

taitespereblan rezulton : dank'al la lerteco de la profesorinoj, F-inoj CoixN
kaj S1'R.INGERS, kaj al la persona inlluo de nia agema amiko S-ro L. VAEREN-
DoNCK, la animo de la Esperanta movado en Ledebcr,g, la gelernantoj tiel
interesi;is je nia afero, ke ili decidis tuj fondi grupon por pliperfektigi en nia
lingvo kaj siavice gin propagandi inter siaj kunlogantoj. La nova grupo
ankaŭ jam alinis al la Belga Ligo. H. 1'.

MALONNE (apud Namur). — S-ro MA7\iERS, profesoro en la mezgrada
instruista sekcio de la ln.,titu(() S-kia Berthuin, en Malonne, faris interesan
paroladon pri Esperanto en la suprenomita inst:ituto kaj tre interesis sian
arrskultantaron. Espercble tiu semo ne perdij;os kaj Esperantaj kursoj estos
organizataj en la kolegio. H. P.

MELLE (apud Gent). — Melle. la regiono de la tlorkulturejoj, havos
baldatii sian Esperantan grupon ankaŭ. Dank'al la klopodoj de S-m MAST,
Ili () de la ties notario kaj skabeno de la publika instruado, la komunuma
estraro estas tre favora al nia movado. Tuj post propaganda festo, Esper-
anta kurso estos malfermata, kaj ĉio antaŭvidigas, ke gi estos ĉccstata de
utultnomhraj lernantoj.

St. DENIJS (apud Gent). — La grupo, kies baldatian fondikon anoncis
Belga Esperantisto en sia antatilasta numero, estas nun starigita dank'al „S-ru
R. VERBEKE, la gvidanto de la kursoj. Estas pli ol 30 lernantoj, kies
plimulto estas bienuloj kaj Gentnj instruistoj, ĉiuj anoj de la grupo. La
grupo alijis al la Belga Ligo. H. P.
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EKSTERLANDA KRONIKO
AFRIKO — Post paroladoj de S-roj Nicolas kaj AUTRAN Malfcr 11) i;1s

kurso en Sidi-Abdalah.
—Vojaj on ĉirkaŭ la tero entreprenis piedmarke S-ro J. li. DAIA' el King-

'Villiamstown. Li torlasis Cape Town en Decembro 19t2 por tramarki sinsekve
Afrikon (de l'Sudo al Nordo), Eŭropon, Azion, Nord- kaj Sud.Amerikon ;is
la suda pinto Kabo Ho rn , Tasmanion, Aŭstralion, k. t. p. La tuta distanco
trairota estas proksimume 96.000 kilometroj : por tio S-ro Dnix konjektas bezoni
io jarojn. Li vizitos la ĉefurhon de c'iu lando, kiun li trapakos. Per Esperantaj
paroladoj S-ro L)AL: esperas enspezi sufice da mono por pagi siajn elspezo;n.

ANGLUJO. — La bone konataj eldonistoj S roj DENT aldonis Esperantan
lernolibron al sia serio da malkaraj popolaj libroj. Ni esperas, kc tiu unua
libro estos baldaŭ seKvata de pluraj, kaj ke aliaj eldonistoj imitos la ekzemplon
de S-roj DENT.

AUSTRIO. — La Wien'aj jurnaloj raportas tre favore pri la Esper-
antaj kursoj por oticiroj organizitaj e:n la Stift-Kazerno. Krom la uticiroj de
tiu kazerno, 15 oficiroj de la >:;enerala stabo ĉeestas tiujn kursojn. En la oficialaj
rondoj oni intencas enkonduki iom post iom tiajn kursojn en ĉiujn kazernojn.

— Per kapitano MALINA la Societo por Aeronartiko en Supra Arstfio serdis
proponon por akceptigo de Esperanto kiel oficiala lingvo de la Fédération Aéro-
n,ctique Inhvnationale. Kapitano Er t EL el Wien kaj Majoro HINTERSTOISSEK,
vicprezidanto de l'Aero-Klubo, raportis favore pri tiu objekto.

FRANCUJO. — La Pariza Urbo Konsilautaro kaj la Distrikta Konsil-
antaro de la Seine vutdonis monsuhtenojn por la Kongreso.

GERMANUJO. — Ekspozicio de la pedagogia tutmunda gazetaro
la unuan fojon okazos en la fako « Lernejo- kaj librindnstriŭ» de la Internacia
Ekspozicio de librindttstrio kaj Grafiko en Leipzig. Pripensante, kc sole
en Gcrmana lingvo eldonigas proksimume 450 pedagogiaj gazetoj kaj jurnaloj
plej diversspecaj, uni certe povas esperi, ke, se partoprenos tiuj nacioj, tre
interesa kaj instrua entrepreno prczentikos. Por konsideri ankaŭ la historian
vidpunkton, karakterizaj ekzemploj el la evolucio de la pedagogia gazetaro,
étt originaloj êu reproduktajoj, estus elinetitaj. Oni klopodos por ekspozicii
numerojn, kiuj enhavas historie gravajn artikolojn aŭ paroladojn de etninentaj
pedagogoj de l'estinteco. Detalo oni per apartaj grupigoj montros la intensan
tnultspecikon de la pedagogia gazetaro : ĵurnaloj, kiuj speciale servas al
virina instruado, propagandas la ideon de la a laborinstruadon, celas iun apartan
fakon de l'instruado k.t.p., estos kunmetitaj. La pedagogia gazetaro negerntana
estos ordigita laŭ la landoj. Per tabeloj kaj desegnajoj, oni provos montri statis-
tikon pri nombro, grupigo,disvastiko, evolucio, k. t. p.,de la pedagogia gazetaro.
Fine estos ekspoziciita la literaturo, kiu sin okupas pri la pedagogia gazetaro,
tu lati historia aŭ bibliografia vidpunkto, cu alimaniere. Kunlaborado, alsendo
de ekzempleroj kaj de alia materialo. precipe informoj pri eksterlandaj peda-
gogiaj jurnaloj, rilate iliajn titolon kaj eldonejon estas insiste petataj.

Pri la aranĝo de la supre citita fako de l'ekspozicio estas komisiita S-ro
DOExtNG, Uhlandstr., 29 II, Leipzig.

HISPANUJO. — S-ro LAUREANO ALBALADEJO, la nova urbestro de
MIurcia, estas unu el la fondintoj de la Murcia Grupo kaj ĝia unua vic-
Prezidanto.

HOLANDO. — En Arnhenm S-ro JACOBS gvidas kurson por bontcmpl-
anoj.

— Pur la nova Esperanta kurso starigita denove de la urbestraro, kurso
kiun povas partopreni nur 25 persŭnoj, sin enskribigis 43.	 INTEREI.

— 1 23 --

ESPERANTO KAJ POŜTAJ AFEROJ
La ekzistpravo de Esperanto estas la interrilato kun la

fremdaj landoj, aŭ la internacieco. Estus dezirindege, eê necese,
ke nia universa organizaĵo enmiksi>u en progresemateron rajtegan,
l)onfareluan kaj utilan : mi celas la tutmondan dekcentiman
( kvarspesdekan) leterafrankon.

Tiu grava temo estis diskutata la man de Septembro, en
Madrid, ĉe la internacia potkongreso.

La efektivigo de tia aranĝo aŭ interkonsento havigus nepri-
diskuteblajn kaj senlimajn oportunajojn.

La po`taj kostoj ja senkapabligas multegajn lafidindajn kaj
komune profitajn klopodojn, kaj la malplialtigo de tiuj kostoj
kaflius pli grandan agemon en multaj falsoj. Tio malfermus
pli larĝan vojon, samtempe por la nacia, la internacia, la komerca
kaj la edukada elvolviĝado.

S-ro J. G. \\TARD, delegito de la britaj kolonioj ĉe la poŝt-
kongreso okazinta en Roma, la 28an de Aprilo 1906, bele klarigis
la maldomai,Tojn, la favorajojn de tia dispono, kaj bonege pruvis,
konfirtuante per ciferoj, ke la malprofito por la diversaj landoj
estus tute mallongtempa, ĉar, evidente, la negoca pliampleksiĝo
estus la tuja kaj sendubebla konsekvenco de la malplialtigita
leterafranko, tiamaniere ke la potadministracioj eê enkasigus,
post tre mallonga clatiro, sumojn, kiuj superas la elspezojn.

Nu, kiel pravege diras S-ro WARD, la poto ne devus esti
impostilo.

Neniu kotitratídiros, ke la pli kaj pli kreskanta poŝta
cedemo naskis la kroskadon de la komerca agelneco. Certe do
la komercistaro bonege akceptus kaj grandvalore ŝatus plibon-
igon, kiun la publika opinio ĉiuftanke postulas.

Je la nacia vidpunkto la malaltigo de la leterkostoj ne nur
havigus la rimarkindan rezulton de la komercenspezpliigo, do
de la landprospereco, sed plie, ĝi malbarus la sciekspansion, kaj,
tiel, ki kunhelpus la klerigadon. La internaciaj interkomunikoj
estus ĉefe plimultigataj kaj nur por la elnomo de ties utileco
inkfluego estus necesa. Rezultas do, ke la ekonomia kiel la morala
elvolviĝado de ĉiuj landoj estus plifavorata.

La certo estas, ke, pro la nuntempa sistemo, la poŝtelspezoj
kreas, por la plimultaj internaciaj institucioj, multokostajn devig-
ojn, pro kiuj ili ofte devas moderigi siajn noblajn klopodojn,
tie ĉi Esperanto havas la rajton, eldiri sian opinion !

La enmiksiĝo de la esperantistaro, per subskribkovritaj pet-
lcteroj,sendotaj al la poŝtministro en ĉiuj landoj,estus eble bonega
disvastigilo kaj propagandilo por nia kara lingvo, kaj estus, sam-
tempe, rimedo por atentigi la eminentularon kaj la komercistaron
pri la sola relo de Esperanto, nome : naski, plifirmigi, ĉiamigi la
universalan interkonsenton, konkordon kaj amikecon.

M. A. JENNEN. 
: 11P► : E   
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Nia blindula Kongreso

ALVO KO

Permesu, karaj legrantoj, ke mi ree turnu min al vi kuti arda
alvoko por la blinduloj.

Vi scias, kiel grava gajnas al mi tiu ĉi demando ne nur el
porblindula vidpunkto, sed ankaŭ el nia pure Esperanta.

Mia konvinko estas, ke, kiam oni konstatos la praktike
grandan utilecon alportatan de internacia lingvo al la tutmonda
blindularo, oni ne plu povos nei ĝian utilecon por ĉiuj ajn homoj
ankaŭ.

Tiun pruvon, sur la blindula kampo; mi tre dezirus montri
fakte dum - nia Deka Kongreso, en Parizo.

Sed ebla ĝi estos nur, se ĉiuj helpos al mi laŭ sia povo
kaj forto.

Jani la franca Ministro de Internaj Aferoj bonvolis pruntedoni
al ni senpage por la geblinduloj dormoĉambregojn en la Nacia
Instituto por junaj geblinduloj.

Aliajn ĉambrego .jn ili havos por siaj laborkunsidoj, en kiuj
i:i diskutos ne la lingvon, ho ne: sed la praktikajn aferojn, kiuj ilin
koncernas : enkonduko de Esperanto en iliajn lernejojn, blindul-
skribilaroj, internacia biblioteko, rabatoj por la poŝtsendado de
punktreliefaj libroj, masaĝlernejoj, k. t. p.

Pri la nutrado duan la Kongreso ni zorgis, kaj ĝi ankaŭ
nenion kostos al niaj blindaj samideanoj.

Sur la francaj fervojoj, kiel ĉiuj kongresanoj, ili havos gravan
rabaton, kaj de tiu ĉi danko ankati por ili ne tro granda estos
la elspezo.

Fine la Kongresa Komitato konsentas al la neriĉaj inter
kiel jam okazis en Cambridge, diversajn tute Aatindaju donacojn.

Aliparte oni organizis en Parizo grandan komitaton de
sinjorinoj, esperantistinoj aŭ simple blindulamikinoj, el plej altaj
kiel modestaj klasoj, sub espereble eminenta patronatlo, kies celo
estos alporti iom da distrajo, da ĝojo, tia tutmonda lumo, al la
geblinduloj pere de nia kara internacia lingvo.

Tion nun mi petas de vi, amikoj, ke, se eble, vi starigu en
via lando, en via urbo, en via grupo, samajn komitatojn, turnante
vin ne nur al la koro kaj bonfaremo de l'esperantistinoj, sed al
tiu de ĉiuj blindulaiui.kinoj, de ĉiuj virinoj.

Kun ilia helpo vi sukcesos sendube altiri la ĝeneralan atenton
kaj ĝeneralan simpation sur niajn esperantistajn blindulojn,  —
plej grava profito ne nur por la blindularo, sed ankatl por
Esperanto, — kaj vi plie trovos rimedon por sendi Parizon lertan,
Esperante bone parolantan blindulon, kiun vi povos preni kun vi,
kaj al kiu ĉiumaniere vi povos faciligi la veturadon. Tute necese
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estas,por ke utila kaj konvinkaestu nia blindula kongreso,ke sufiĉe
multaj, diverslandaj kaj elokventaj estu la en ĝi partoprenantoj.

Ne rifuzu, amikoj, vian kunlaboradon kaj pardonu mian certe
ne tro oftan insistemon.
(El Esperanto.)	 TH. CART.

Protekta knmitat,, da Esjierantistaj Blinduloj. — 1) Okaze de l'internacia
Kongreso de Esperantistaj Blinduloj, kiu havos lokon en Parizo dum Aŭgusto
1914, estas fondita Protekta Komitato de Esperantistaj Blinduloj.

2) La celo de tiu Ci lomitato estas faciligi al  la Blinduloj la lernadon de
Esperanto, kiu i avigas al ili altvaloran distrajon,  alportas al ili grandan fojon,
plivastigante ilian horizonton gis la blinduloj de plej malproksirnaj landoj kaj,
jam nur, faras al ili grandan servon, tial ke, dank' al gi, ili povas per reciprokaj
sciigoj kunlabori internacie por la plibonigado de sia sorto.

3) La Komitato konsistas nur el protektantaj sinjorinoj, de kiuj oni petas
.antaû Cio kaj precipe la moralan apogon de ilia romo kaj de ilia simpatio.

4) La titolo Prote.Uantino kunportas kun si neniun kotizajon, nek ian
ajn specialan devon, se ne, ke oni intcresigu je la progreso de Esperanto en
la tiel kortua mondo de la Blinduloj.

5) Tiun ĉi progreson oni konigos je la protektantaj sinjorinoj per paroladoj
aill cirkuleroj.

La helpa Sekrelariino :	 La Sekretario
MARIE LARROCUIE, 	 Tri. CART,

55, rue de Vaugirard (Paris). 	12, rue Soufflot (Paris).

LA TELEFONO
MONOLOGO

(La lelefononto, nigre r'eslita kun altforma ĉapelo, sidigas
ĉe tablo, sur kiu estas telefonaparato hun turnilo.)

Tamen, mi bezonas teletoni.
(Li kunmetas am.bara manojn, kvazaŭ por preĝi, kaj levas

la okulojn ĉielen.)
Al vi, ho potenca, senkorpa mistero,
Forteg' telefonon reganta,
Al vi, granda font' de enu' kaj mizero
Kaj fonto de tedo konstanta,
Al vi, kiun ĉiuj malsaine komprenas,
Sed ĉiuj egale en koro malbenas,
Al vi, kiu tedas, al vi, kiu reĝas,

Hodiaŭ mi preĝas.
(Li de»retas sian ĉapelon sur la tablon kaj, denove kunutetinle

la )panojn, li ciatirigas :)
Dio de la telefonabonantoj, sendu al mi la paciencon necesan,

por ke mi povu atendi ĝis la fino.
...Mi diris do la numeron kvardek-naŭmil sescent tridek-ok.
(Li turnas la eleklraii sonorilturnilon.)
Ho telefono ! kiel miriiida eltrovaĵo vi estos, kiam vi iam

iĝos praktike uzebla afero ! kiam vi iam povos interkomunikigi
du homojn, kiuj pro iu ajn katizo bezonas aŭ deziras interrilati
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Eble, post multnombraj jarcentoj, venos la benata tago, kiam nur
post kelkaj minutoj oni feliĉe povos per la aparato aŭskulti la
voĉon de la dezirata korespondanto. Ho, kia fcliĉ©go tio estos 1

(Li turnas la sonorilturnilon.)
Kaj tamen la nepoj opinios, ke tiu elpensajo estas tute

natura... Kiam la avoj clum la longaj vintrovesperoj rakontos al
ili pri la longedaŭra atendado, kian al ili ofte suferigis la Ad-mi-
nis-tra-ci-o, ili nekredeiue ridetos, kaj skuos la kapon, kvazaü
oni rakontus al ili fabelojn el la tempoj, kiam la bestoj parolis...
Kaj estos tamen pure vera historio.

(Li turnas denove kaj, preniizle per la alia mano sian naz-
liikon, li viŝas per ei la Ŝviton de sia frunto.)

La vojo al la progreso estis ĉiam superverŝita de la sango...
aŭ de la ŝvito de la martiroj. Kaj la telefonabonanto estas vera
martiro, jes, li estas ivartiro de la  . Ad-mi-nis-tra-ci-o... Martiro
nekonata, pri kiu neniu parolas, kiun oni neniam juĝos inda
ricevi ian ajn giorigon, nek palniojn, nek kronojn, nek eĉ la plej
malgrandan ordensignon... Tiuj martiroj estas multnombraj kiel
la steloj de la ĉielo kaj kiel la sableroj de la marbordo... Nun -

momente, dum mi parolas, kiel voĉo vokanta en dezerto... miloj
kaj miloj da inteligentaj homoj  (li rigardas la aridanlaron) —
ne tiel inteligentaj kiel mi, sed tamen inteligentaj — turnas
similan turnilon, sen alia rezulto, ol grandega ŝvitado. Sane
kiel mi, ili vivas inter la kredo kaj la dubo, ili atendas kaj males-
peras iam ricevi la petatan interkomunikajon.

(Li turnas ree,)
Kaj tamen... En la malbono kuŝas eble bona afero por la

-estonteco. Eble la venontaj gesreracioj, dank'al atavismo, profitos
la kurakon kaj la paciencon, kiujn ni lernis uzi dum la telefon-
ekzercado. Eble ilia karaktero profitos, kvazaŭ estus heredaĵo,
la kutimon de filozofia kaj pacienca atendeno. La sekretoj de
la Providenco estas nepenetreblaj...

(Li turnas ankorai .)
Estas atendi, longtempe atendadi... estas ĉiam atendadi...

i'elefoni estas kredi je io, kio neniam okazos. Estas certe tele-
fonaparato, kiu restis en la skatolo de Pandora. (Senpacience.)
Ĉu do ia scienco estus nur vanta vorto ? Cu mi estus la viktimo
de grandega blu/ro Ĉu tiu malgranda turnilo, kiun mi turnas
kun tiom da konvinko, fine sukcesos doni al mi kontentigon ?
Cu ĉiuj miaj klopodoj restos vanaj ? Ĉu ĉio, kion mi faras, estas
do nur senutila pantomimo ?

(Li turnas.)
Ne, tio ne estos ebla ;ĉar mi aŭdis iajn, ke kelkfoje okazis —

trc malofte ja, sed tamen tio okazis — ke la turnado sukcesis
interkomunikigi du personojn. 1)o tio povas ankaû sukcesi al mi.

(Li kl tinelas la 'manojn kvatiai por fre i.)
Dio de la telefonabonantoj, pligrandigu mian kuracon, mian

paciencon, mian longanimecon, la tri virtojn de la telefonanto,
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(Li freneze turnas.)
Jes, ekzistas io ! Je l'alia fino de tiuj elektraj fadenoj estas

io... kaj tiu io estas fraŭlino... fraiilino de  la telefono, kiel oni
nomas sin, eble humoraĵe, ĉar la telefono estas tio, pri
kio ŝi eble plej malmulte pripensas. La telefonfraŭlino estas
mistera... nevidebla... netuŝebla .. neatakebla estajo. Si estas
kontraŭulo, kun kiu la interbatalo estas neebla, ĉar ŝi estas
fantomo... ombro... anoniniaĵo... ad-mi-iüs-tra-ci o-ero. Poŝt-
oficisto, ki lt mokas vin malantaŭ malgranda fenestreto, fervojisto,
liniimpostisto, impostoficisto, ĉiuj tiuj estas vivantaj estajoj
kun karno kaj ostoj. Oni povas vidi ilin malantat'i la skribo-
tablo, oni povas respondi al ili, oni povas insulti ilin .. Sed la
telefonfraŭlino ! Kion oni povas fari kontraŭ estajo sin trovanta
en iu tute nekonata loko, kiu samtempe estas juĝisto kaj
partio, kiu devas ricevi la plendojn farotaju kontraŭ si mem,
kaj, precipe, kiu havas tiam en la buŝo la vorton Ukupala, tiu
terura armilo, pli potenca ol la glavo de I amokles ? Ne, neniu
aûtokrato, neniu tirano en la tuta historio iam havis egalvaloran
teruran armilon !

(Li itcrnas. )
Kaj tamen, kial tiel obstine atendigi nin ? Ni havas por ni la

rajton, sed ili... la telefonfraülinoj... havas por si la forton, kaj
ankaŭ tie ĉi la parolo de Bismarck estas vera : la forto venkas
la rajton. Kaj dum mi uzas tie ĉi trezorojn cia pacienco, kurako
kaj obstineino, kion faras tiu fraiilino, kiun mi pagas por aŭskulti
min ? Eble ĉi trikas, aŭ ŝi brodas. Eble ŝi algluas poŝtmarkojii
alt ilustritajn poŝtkartojn en sian albumon. Eble ŜI interbabiladas
kun alia telefonfraŭlino. Eble ŝi eĉ faras nenion, krom revadi pri
la paciencego de la abonantoj, pri sia fianĉo, pri la estonta li ber-
tempa tago, pri sia dimanĉa ripozo...

(Li viŝas sian ŝ;'iton kaj turnas.)
Kiom da tempo perdita! Kiom da klopodoj sensukeesaj ! Kiom

da morala kaj fizika energio vane elspezita ĉe la telefono ! Se
oni povu; kolekti, de la tempo kiam la telefono ekzistas, ĉiujn
fortoji; uzitajn por venki la nervojn kaj por sonorigi la sonoril-
eton, oni havus eble pli grandan forton, ol la plej potencaj
maŝinoj de la tero povos produkti.

(Li tarins ?malrapide.)
Mia cerbo malheligas, mia kapo turuigas,la ŝvito eliĝas el ĉiuj

partoj de mia korpo. Mi lacigis. Se malfeliĉe oni donus nun al
mi la postulitan numeron, mi cĉ ne remenaorus plu, al kiu kaj
pri kio mi deziris telefoni.

(Li forviŝas la ŝziiton de sia frunto kaj poste, ridetante,
li diras :)

Sed ne timu. Oni ne respondos al mi... Oni neniam respond-
os al mi. M i neniam povos interkomuniki.

(Li metas sian ĉapelon, salutas kaj foriras.)
O. VAN SCHOOR.
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SOLANGO
Similaj al malbela citadelo leviĝas la muroj de la kastelo

Plessis-les-Tours, apud la bordo de la Loire. Tien rifuĝis Ludo-
viko la XIa, la kruela despoto de Francujo, kiam komencis premi
lin la maljuneco. Li fariĝis homevitema, suspektema kaj pia,
ĉar per piaj preĝoj li pensis silentigi la konsciencajn riproĉojn,
kiuj lin persekutis.

Li toleris neniun apud si, krom sian konfesprenanton Fran-
ciskon da Paulo, la reĝan kuraciston Wittier, kaj la inkvizitoron
Tristanon, la solajn homojn, al kiuj li havis konfidon; eĉ sian filon,
la dekkvinjaran kronprincon Karlon, kiu loĝis en flanka konstruaĵo
de la kastelo, li nur malofte vidis.

La juna princo travivis solecan, enuan junaĝon. Oni donis
al li nin mal m ulte da libereco, li sin ĉie vidis ĉirkatiata de spionoj,
kaj la timo pri sia tirana patro seriozigis lin kaj faris lin
nealirebla.

Inter la malfeliĉuloj, kiuj konsumiĝis dum severega inaNib-
ereco:en la malhela subtera kastelmalliberejo, sin trovis ankati la
filo de la duko Jakobo de Nemours,ekzekutita pro ribelado.

Tirane la reĝo per obstina malamo furiozis cĉ kontral ✓i la
senkulpaj infanoj de la duko, malliberigante ilin, kvankam ili
estis ankoraŭ tre junagaj.

La plej maljuna el la filoj, Raulo, dekkvinjara knabo, estis
tenata, per ruzega krueleco, en mallarÇa fera kaĝo, en kiu li povis
nek etencliĝi, nek starigi, tiom longaj jaroj. Lia terura sorto
ektuŝis eĉ la kompaton de la gardistoj, kiuj jam hardiĝis kontrati
la mizero de la kaptitoj, sed .ne la kompaton cle la reĝo, kiu de
temp' al tempo aperis en la subtera malliberejo por ĝojigi sin per
la turinentoj de sia viktimo.

Raulo posedis de sia infaneco gajan kunl,idintinon en la filino
do l'markizo de Montereau, kiu estis intima amiko cle la duko de
Nemours. Kiani la malfeliĉo renkontis ambati fanlilinjn, ankaŭ la
markizo estis ekzekutita, kaj la malgranda Solanĝo estis sendita
al parencoj en Orléans.

Tie ŝi unu tagon sciikis pri la maldolĉa sorto de sia junec-
amiko, kaj de tiu tempo ŝi ciam pripensadis, kiamaniere ŝi povus
veni en lian proksinlecon por doni konsolan vorton al li.

Al la juna knabino sukcesis per subpago varbi la mastron
cle la malliberejo,Dunards,kaj eniri la kastelon vestita kiel kamp-
aranino. Si ŝajnigis esti nevino de Dunards, tiel, ke neniu
suspectis iom.

La revido cle la du junec - gekunludintoj estis kortuŝa.
Solanĝo ploregis je la vido de la amiko, kiun ŝi preskatl ne
rekonis. Si fariĝis la suno, la lumradio de lia mizera vivo, ĉar
ŝi akompanis la mastron de la malliberejo dum lia trairado tiom
ofte, kiom ŝi nur povis, alportis fruktojn kaj bakajojn al la kapt-
to, kaj provis gajigi lin ĉiamaniere.

Unu tagon ekvidis ŝin la kronprinco, staranta malgaje kaj
enuigite apud la fenestro. Sia beleco kai gracieco ĉarmis lin.

— « Kin estas tiu knabino ?» li demandis sian ĉambriston.
— « La nevino de la mastro de l' malliberejo Dunards,

•Moŝto 1 » estis la respondo.
— « Suprenkonduku ŝin al mi ! » ordonis Karlo.
Post kelkaj minutoj, Solanĝo staris sur la sojlo de la princa

ĉambro.
— « Kiel vi nomiĝas ? » demandis la kronprinco, ŝin agrable

rigardante.
— « Solanĝo. »
— « Solanĝo » mirege ripetis Karlo. « Kiel stranga nomo

por knabino (le via rango 1 »
— «Mia baptopatrino estis altranga sinjorino, » diris Solanĝo,

inallevinte la okulojn.
La kronprinco interparolis kun ŝi duin mallonga tempo, kaj

ŝi tiom plaêis al li, ke li invitis ŝin, ke ŝi ĉiam vizitu lin, kiam
ŝi venos en la kastelon.

La interrilatoj kun la prudenta, saga knabino, kiu ne
montris en sia maniero kaj parolado ion karnparan, faris al la
princo grandan distrajon, kaj li povis ĝui tiun ĉi interrilaton
tiom pli neĝenate, ĉar la reĝo dum tiu ĉi tempo entreprenis
pilgrimadon kiu forestigis lin dum longa tempo.

Solanĝo baldatí ekkonis per virina sagaco, kiom la tronhered-
onto suferis sub la devigo de la cirkonstancoj, kaj ĉar ŝi rimarkis,
ke li havas varman, simpatian koron, ŝi konfidis a] li sian sekret-
on, petatrte lin, ke li vizitu la junan dukon.

Karlo tuj estis preta, kaj ankorati la saman tagon li igis sin
konduki de Dunards en la ĉelon de la malliberigito. Ekvidinte
Paulon en la terurega kako, lia koro ribelis pro tia krueleco, kaj
li silente bedaiiregis profunde, ke li ne havas la povon por helpi.

Raulo, siavice mirigita, fikse rigardis la riĉevestitan princon,
kiun li ne konis.

— « Mi estas la kronprinco, » afable diris Karlo. « Via mal-
granda amikino Solanĝo rakontis al mi pri vi.»

La senbrilaj okuloj cle Raulo ekflamis.
- « Solanĝo ! » li murmuris. « Si estas anĝelo ! »
Ludoviko la XIa eĉ ne sonĝis pri tro, ke la tronheredonto de

Francujo preskaŭ ĉiutage pasigas duonon da horo en la kastelo
malliberejo, kaj ke lin baldaŭ ligis kora amikeco al la malfeliĉa
filo de l' ekzekutita duko.

La interrilatoj kun Solanĝo, kiu kontratistarante tiujn dan-
ĝerojnestis enpenetrinta ĝis la ainata junecaniiko, kuraĝigis la
kronprincon : li ne ĉesis viziti Raulon, ankati post la reveno de
la reĝo.

Krom tio li sciis, ke lia patro estas pli nialsana, ol li mem
tion suspektis : li akiris gravan malvarmumiĝon dum la vojaĝo, al
kiu sin aligis malbona tuso ; tiuj ambaŭ povus fariĝi fatalaj por
la malforta, elvivinta maljunulo.
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Estis kompreneble, ke la juna princo ofte pensis pri la estont-
eco. Sajne la tempo ne estas malproksima, kiam li metos la
kronon de la regno sur la kapon.

Unu vesperon li ree troviĝis ĉe Raulo.
— « Mia patro estas tre malsana,» li komunikis al la amiko,

mallatitigante !a voêon, « oni ne scias, ĉu li longtempe ankoratt
vivos. »

Raulo mallaŭte ekĝemis. Ĉu do por li baldatï batos la horo
de liberigo ?

— « Kion vi faros, post kiam vi estos reĝo ? » li cleinaudis
post patizo.

La okuloj de Karto ekfulmis.
— « Mi iros Italujon, por inilitakiri la belan landon por mi.

Estas tie lai'uíire belege I» li entuziasme alctonis. « Super vi eterne
blua ĉielo, je viaj piedoj ĉiam floranta ĝardeno, je via dekstra
flanko senfina maro, kaj je via maldekstra, grandegaj neĝkovritaj
alpmontoj 1 Ho, tiun ĉi Edenon mi volonte posedus ! »

— « Kaj poste ? »
— « Poste mi iros Palestinon por forpreni la Sanktan Tombon

el la manoj de la nekredantoj. Kaj vi, Raulo, helpos min. »
La juno duko provis sin rektigi.
— « Se tio nur povus esti ! » diris li dolore tukita. «

scias, ĉu mi ankorat vivos, ĝis kiam batos la horo de la liberigo !»
Li refalis senforta, kaj la tintado de la feraj ĉenoj, fiksita] al liaj

manoj, terurege sonis tra la loko. Karto kompate rigardis la
konsumiĝintan staturon de la junulo. .

— « Donu Dio, tre tio baldatl okazu ! » ekĝeiuis Raulo.
— « Neniam ! » subite resonis voĉo malantaŭ ili.
La kronprinco tiinigite sin turnis.Fantome lumigita de l'flagr-

anta lumo de kelkaj torêoj staris la reĝo,sin apogante al sia kurac-
isto «Tittier ; apud li estis videbla la tiiuinda staturo de la
inkvizitoro.

'.1'renpaçante Ludoviko alproksimiĝis ai sia filo.
- « Cu la nobla sinjoro ne povas atendi ĝis mia morto .' »

li spiregis, interrompite de tusado. « Cu li avidas tiom al mia
krono ? Bona filo, kiu min plej volonte tuj entombigus 1 Donu
vian spadon, bubo I » koleriĝante li ordonis. Karto diris neniun
vorton ; trankvile li demctis sian spadon kaj donis ĝin al unu
el la nobeloj de la sekvantaro ; tiam li estis, je signo de la reĝo,
forkondukata de la gardistaro.

La ekscio, ke la kronprinco sekrete interrilatis kun la viktimo
de lia krucleco, senmezure furiozigis la monarkon. Li jetis plej
malamegan rigardon al Raui.o kaj poste li ilustris kelkajn vortojn
en la orelojn de la inkvizitoro. Sardona rideto montriĝis sur la
mallarĝaj lipoj de Tristano.

— « Mi kŭiiiprenas, Reĝa Moŝto, » li kapjesis. « Lasu tion
al mi ! Je noktomezo... » Li finis la frizon per multediranta movo
de la mano.
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Post kelkaj minutoj regisdenove profunda kvieto kaj mallumo
en la inalĝoja malliberejo

La reĝo foriris, sed Raulo bone aŭdis lian tusantan, spireg-
antan voĉon, per kiu li insultis la neatentajn oficistojn kaj ordonis
al ili severajn punojn

Kaj la juna duko antaüsentis, ke ankati por li venis la lasta
horo. Li legis sian kondamnon al la morto, en la malamega
rigardo de la despoto, en la furioza rideto de la inkvizitoro.

Je noktomezo I Tiuj ĉi vortoj aŭdeble sonis en liaj oreloj. Je
noktomezo I Tiam estas necese, adiatii de la vivo, kiu ja ankoraû
tiel malmulte donis al li, sed kiu montris al li dum la lastaj
semajnoj pli bonan, promesplenan estontecon.

Hela lumo estis falinta en lian malliberejnokton : la amo de
lia malgranda Solanĝo kaj la amikeco de la nobla tronheredanto.
Kaj nun, atingante tiun trezoron, starante sur la sojlo de la vivo
li devas transiri en la morton 1 Ho sorto, kiel kruela vi estas 1

Plena de timo li kalkulis la minutojn, la horojn; ĉiu malaper-
anta sekundo ŝajnis voki al li : vi devas morti ! Kaj poste aŭdis
liaj streĉe atiskultantaj oreloj konfuzan bruadon, paŝojn de prok-
siiuiĝantaj personoj, armiltiatadon kaj laiitajn voĉojn. Tio prok-
si iniĝis ĉiam pli kaj pli.

Nun enpenetris luino de lanterno en la malluman lokon.
Raulo fermis la okulojn, murmurante kvietan preĝon : min prok-
simiĝis ja la morto.

-- « I)uko de Nemours, » eksonis subite milda voĉo, « vi
estas libera. » Libera ! Raulo pensis, ke li sonĝas. Hezite li
malfermis la okulojn, kaj tio, kion li vidis, certe povis ŝajni al li
kiel sou e.

Antaŭ li staris la kronprinco rektkreska kun liera teniĝo, kaj
plenkonscia de sia ricevita indo kiel reganto, ĉar de post unu
horo li nomiĝas reĝo Karlo la Villa.

Paĝiój kun torĉoj kaj multnombraj brilantaj kavaliroj ĉirkaiíis
lin, kaj apud li staris Solanĝo de Montereau, ne plu kiel simpla
kamparanin0, sed en rida vestajo de sia rango. Kortusita si etendis
la brakojn al Raulo.

« Mia amiko, karulo inia, » ŝi diris radianta pro ĝojo, « vi
estas libera dank'al Dio kaj la Reĝo. »

Raulo ne estis kapabla diri vorton. La subita 5anĝo inter la
mal trankvili ga mortotimo kaj la nova vivespero venis tro sui prize.

– « Forgesu ĉiujn suferojn, Nemours ! » diris Karlo afable.
Pardonu ankaŭ al mia patro la inaljustecon, kiun li faris al vi,
preĝu por la savo de lia animo ! » Je signo de la reĝo oni elĉenigis
Raulon, kaj apogite sur brako de kavaliro, li ŝanceliĝante ren-
kontenpaŝis al la taglumo, al la ora libereco.

Malmultaj monatoj sufiĉis por fortikigi lian malfortigitan
korpon kaj forgesigi la suferitajn turmentojn. Li fariĝis la plej
fidela vazalo de la reĝo Karlo, kiun li akompanis dum kelkaj
militoj.
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Sed la plej bela momento en lia vivo estis tiam, kiam Karlo
ntem al kondukis al li la fianĉinon, la ama tan Solanĝon,kiu estis lia
konsolo, lia gardanĝelo dum la horoj de plej malagrablaj suferoj,
kaj kiu nun donacis al li la plej altan feliĉon : la puran amon de
nobla virina koro.

Tradukis KAMIL,LA FÜRTH. 	 MARIE WALTER.

La Morto de I' Amato `)
( El Solena ur ) )

La novaĵo falis kvazaü tondrobato sur la vilaĝon kaj tuj poste
clisvastiĝis kvazaü fajro super la ĉirkaftaĵo : ambaü nepoj de
Peetje Voncke estis arestitaj en Francujo !

Kaj kial tio okazis ?
Nu, kiel infanoj de fremdulo, ili ne estis varbitaj kiel rekrutoj

en Belgujo ; la Franca registaro ne plie sin okupis pri ili, dum ili
restadis en fremcllando ; nun, kiam ili enpaŝis la patrujan teron,
kaj, eble per la validigo de siaj rajtoj pri malgranda hereclajo tie,
altiris al si la atenton, oni igis ilin tnilitservadi, kiel ĉiun alian
junulon.

Tion ne konjektis la maljuna Voncke, li kiu okaze frotis siajn
manojn, ĉar Marcellien kaj Filip en ambatt landoj liberiĝis.
Estas ankaü vere, ke de kelkaj jaroj li pri tio ne plu pensis kaj
same, kiel ili, ne estis pri tio ckvidinta la eblecon.

Kaj nun ĉi tiu arestado estis ĉie priparolata kaj liveris ma-
terialon por senfinaj supozoj kaj eĉ diskutoj : ĉu ili estas kiel
transktirantoj enŝlositaj kaj kondamneblaj de milita juĝantaro ? Cu
oni amhaü simple enkorpusigos en la armon, aü ĉu la lotadu
decidos, kiu el ili estos libera aŭ fariĝos soldato?...

Veria brue protestis en la domo de la Hanebalk'oj. neine
estis kvazan mutiĝinta ; ĉe kamparaneto Voncke oni plendis kaj
ploris. Sed, same kiel grava rompajo, frapita de ventego en
tegmento, ne plu estas atentinda, kiam fulmo tuj poste detruas la
tutan tegmenton, tiel tiu unua malfeliĉosciigo estis sekvata de alia
pli terura : Filip estis mortinta, de infekta febro en fremdlando en
kelkaj tagoj forrabita !

La frapo estis tiel premiga por Reine, ke unue ŝi ŝajnis nin ne
senti ; ĝis tri fojoj oni devis âl ŝi ripeti la sciigon, antan ol ŝi kom-
prenis ĝian sencon. Tiam ŝi havis konscion pri ĉioneniigo en kaj
ĉirkai'i si.

Si marŝadis sur la planko, kun sekaj okuloj, kun viza<ro kon-
sternita, mantordante :

., Ho Dio ! ho Dio ! ho Dio ! » ŝi ĝemis.

(9 Premiita en la Literatura Konturso de la Esperantista Semajno-
Kongreso (Gent, 1913).
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Jes, ĉio kuŝis neniigita antan ŝi. La cstontcco estis detruita,
la koro estis rompita, la koro de l' trovitino, por kiu Filip an-
stataüis la patron, la patrino?t, la fratojn kaj fratinojn !

Mortinta for de ŝi ! Kiel kaj kie li mortis, kiu flegis lin
dum lia malsano ? Ho, se ŝi estus povinta ankoraü unufoje vidi
lin almenaŭ sur lia mortlito ! sed ne lasante postsignon li estis
for... por eterne !

Si fermis la pugnojn kaj etendis ilia en la nenion kun longa
hu... ! al la destino. Sed por kio utilis, ke vespere, sola en sia
ĉambro, ŝi frapis sian kapon kontran la muron, sur kiu pendis
lia fotografaĵo, brila kaj nova, kun rideto sur la vizaĝo, kiu
kiel melankolia moko plialtigis ŝian doloron !

« Filip estas mortinta ! » ŝi ĉiam ripetis. kvazaü ŝi sentis
la bezonon, per tio konstante renovigi interne la premadon de
lia perdo.

« Filip estas mortinta ! » estis la lasta, kion ŝi vespere pens-
is. « Filip estas mortinta ! » estis la unua, kion matene, ektrem-
egante, ŝi rakontis al si mem, kiam ŝi estis sukcesinta dum
kelkaj horoj ripozadi .

Veria venis la sekvantan dimanĉon : ŝi ploris sur ŝia ŝultro  ;
i priplendis sian amikinon, sed ankoraü pli profunde sian propran

sorton.
« Kiu scias, kiam li revenos, Marcellien !.»
La kamparanino kompatis la du malĝojantajn knabinojn, kiuj

sidis en la kuirejo, kaj, duni Veria eligis siajn plendojn, kaj Reine
de temp'al tempo kaj interrompe diris kun sufokita voĉo unu atï
dn vortojn, ŝi prenis el la kelo grandan pecon da kolbaso, alportis
feran paton kaj baldati kraketis la graso, tenata super la flamo de l'
fajrujo.

Si mem metis telerojn sur la tablon kaj prenis forkojn kaj
tranèilojn, panon kaj bieron.

« Nu ! » ŝi kriis, kun maldelikata boneco, lanvice skuigante
la knabinojn per ilia seĝodorso, « kiu manĝas, povas taŭgi, » kaj ŝi
metis longan pecon da kolbaso antan ĉiu el ili sur la telerojn.

« Mastrino, vi estas tro bona ! » diris Reine kortuŝite. Veria
manĝis kun apetito, kvankam de temp' al tempo larmo ruliĝis
sur ŝia vango. Reine ne volis manĝi.

« Vi tamen ne povas daiirigi vivi de la roso,» diris la kampar-
an i no, kaj « tia estas al vi bonkore donacita. »

Tiam ŝi provis ŝin konsoli : ĉu oni scias, kio sin prezentas por
nia feliĉo aû nia malfeliĉo ? Jes, estis bedaürinde, estis bedarirind-
ege ke io tia devis okazi, sed kontran Dio oni ne povas ribeli.

Reine aŭskultis ; ŝi aüdis la sonon, sed ne komprenis la rezon -
adon, kaj tamen tio iom plidolĉigis la amarecon de ŝia doloro, ĉar
tiuj vortoj kaj tiu festeneto enhavis intencon de dolĉ:igo, kiu, mal-
graü sia malkapableco por ĉe tiel granda malfeliĉaĵo ŝin reku
raĝigi, naskis dankeman emocion.
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Veria estis trinkinta grandan glason (la biero ; ŝi ne kutimis
trinkadi, kaj komencis gaje kaj laŭte kaj multe babiladi, kaj
fine, duone konsolita, ŝi nekonscie faris kruelegan rimarkon por
Reine :

« Mi preferas, ke estas la ŝia, ol la mia, se unu devis morti, » ŝi
diris.

Tiun vesperon Reine kapablis plori, sola en sia ĉambro.
La kamparaninu la tutan semajnon estis pri ŝi maltrankviliĝ-

juta. Ke la unuan tagon « fii rifuzis sian avenon » kaj forgesis
sian laboron, tio estis natura ; sed ke ŝi ne verŝis larmojn, kelk-
foje ne atidis, kiam oni alparolis ŝin ; ke ŝi kun siaj siteloj en la
manoj, ĉe la enirejo de la bovinstalo senmove rigardadis teren,
ŝajnis al ŝi strange kaj maltrankvilige : a Oni ankoraŭ konis iujn,
kiuj frenezigis, kiam io tiel kruela ilin trafis. »

Si observadis Reine ; ŝi rimarkis la sekvantan tagon, ke ŝiaj
okuloj rugigis pro plorado ; tiel estis pli bone : « Tio dokigas,
kiam oni povas finplori sian ĉagrenon. »

Kaj tion nun povis fari Reine. Senfina sentemeco estis veninta
en ŝian koron ; larmoj aperis en ŝiaj okuloj pro la plej simpla
vorto, la tutan tagon, ĉe la buterigilo, ĉe la pumpilo, dum ŝi
ekbruligis la fajron aŭ helpis forporti la kaldronon. Per sia energio
ŝi repremis tiun senĉese renovigitan kortuŝecon kaj repelis siajn
?armojn, kiuj neniam ruliĝis sur ŝiaj vangoj. Mallonge kaj mal-
laŭte Ai respondis la demandojn al ŝi faritajn, por ke la sufokita
voĉo ne inal kaŝu la emocion. Si ne serĉis konsolon.

Sia doloro estis kvazaŭ mordetanta fluidaĵo, kiu pli kaj pli
profunden konsumas la metalon. Nenia oleo, nenia ekstera dolĉ-
igaĵo kapablas haltigi ĝian detruon.

Tradukis  MARIA POSF.NAER. 	 VIRGINIE LOVELTNG.

reen

La Heredomalsano
Karlo Janssens suferas je unu cl la plej gravaj malsanoj,

kiuj turmentas la malfortau homaron : li havas heredomalsanon.
Lia maljuna onklineto diris al li jam antatt kelkaj jaroj :
« Knabo, se ĉio okazos honeste, vi estos iam feliĉa en la mondo. »
Kiel, kiamaniere, per kio ait kial, pri tio onklineto ne parolis unu
vorton ; tio ne malhelpas, ke Karlo restis konvinkita, ke li iam
ricevos grandan heredaĵon. Tiu penso kreskadis kun li, ĝi mal-
ebligas lin dormi nokte kaj labori tage, kaj li, kiu eble estus
trovinta per la laboro la feliĉon, restas en senlaboreco kaj mizero
atendante imagitan heredaĵon.Je lia malfeliĉo ekzistas en Flandro
tiom da Janssens, .kiom da Müller en Gerinanujo at! da Sniith en
Anglujo. Ankaŭ ne preterpasas jaro, dum kiu Karlo ne havas
atakon de sia malsano, kiu montriĝas per la sekvanta signo :

Karlo Janssens, kun la ĉapo en la mano, malpuran paper-
ron antaŭeniganta : «S-ro Prezidanto, mi volonte havus advo-
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katon. » — « Kial, kara viro ? » — « Nu, S-ro Prezidanto, nevino
Janssens mortis, kaj mi kredas sendube, ke mi nunfoje partopren-
as.» — « Ĉu la mortintino estis via parenco ? » — « Tiel proksima,
kiel eble.Mi ne konis ŝin; sed mia onklineto parolis centon da fojoj
pri ŝi. Si devas esti tiel riĉa, kiel la akvo estas profunda... Jen
miaj paperoj.» — « Bone, amiko, la advokato tralegos ilin. S-ro
Noble, kiam tiu viro povos paroli kun vi ? » — « Je la deka
horo. » — « Vi iros morgati je la deka ĉe S-ro Noble : jen lia
adreso. »

Post ol. tagoj S-ro Noble liveras sian raporton, kiu konkludas,
ke efektive mortis F-iro Janssens, sed ke Karlo Janssens estas
nek proksima nek malproksima parenco de ŝi, kaj ke li ne rajtas
heredi ! ... « Kiel estas eble, per Dio I Havi siajn belegajn paper-
ojn kaj ne heredi!...» Karlo embarase rigardas siajn pruvpaperojn,
sed ne perdas kuragon ; se ne estas min, sukcesos poste. Onkl-
ino diris ĝin, ŝi sciis tion, kaj kiam vi scios, ke iu Janssens
mortis, sciigu tion, mi petas, al Karlo ; liaj paperoj estas pretaj,
kaj frue aŭ malfrue li devas heredi.

Tradukis G. GREEFS. 	 ANTON. BERGMANN.
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« Belga Esperantisto », Vondelstraat, 20, Antwerpen.Prezo : fr. I
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'nu ĉarma teatra skizo, originale verkita en (landra lingvo, montras kiel
la gracieco kaj bonkoreco de la juna Zenobie (Bietje) venkas la malamon
ekzistantan inter la du fratoj Monne kaj Jean-Baptiste, la baptopatro de la
junulinŭ. Mi supozas, ke estas troe,aldoni ke la Esperanta traduko estas majstre
farita, kaj denove noti ĉi tie la purecon de la Esperanta stilo de nia kunlaboranto
D-ro W. VAN DER •71EST. Mi profitas la okazon por instigi iujn helpajn esper-
antistojn por gui tiun literaturan perlon, ĉeestante en Mechelen la prezentadon
de Bielje, kie ili havos la plezuron aŭdi F-finon MARGt-1.RIrE T3ERTRuN en la
éefa rolo, kiun 5i ankati kreis en la originala lingvo en la Refa Nederlanda
Teatro de Antwerpen.

La Amuzistoj, kvarakta teatraĵo en versoj de MIGUEL
ZAMACOÏS, tradukita de D-ro W. VAN DER BIEST (124 paĝoj,
18 x 9 cm.) Prezo : fr. 2.5o (Sm. r. — ).

Niaj legantoj havis la okazon jugi mem la superajn kvalitojn de tiu verko,
kiu aperis en la 4 lastaj numeroj de nia revuo. Cetere, ĉu la nomo de tia
tradukisto ne estas suüĉa garantio pri ĝia taŭgeco ? Por la eksterlandaj esper-
antistoj ni speciale eldonis tian apartan libron.

Titolaro de la verkoj en kaj pri Esperanto, aperintaj en
Belgujo de 1894 ĝis 1913. N° r. Kunmetita (le ARTH. VERMAN-
DEL (Ió paĝoj, 24 X 16 cm.).

Speciala eldonalo de la titolaro; kiu aperis en nia gazeto, rekomendinda al
al éiuj grupoj kaj esperantistoj kiuj interesifras je la cldona parto de nia
movado. La broŝuro estas tre zorgita kaj en havas blankajn pagojn por aldoni la

F. UELG.1RBo,poste aperontajn librojn. 
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LAST H O RAJ N OVAĴ OJ
BEL G UJO.

SESA BELGA KONGRESO. — S-ro VER11ANDEI, eldonis, ne nur
reklammarkojn, sed ankair propagandajn a!iojn. Tiuj tre helaj afi5oj estos
algiuitaj en la stacidomoj de Antwerpen, de Brussel kaj de Mechelen kaj
en la Cefaj butikoj de la kongresurhu La iniciato de nia agema kaj sinoferema
sam:deano meritas ĉies landon.

— S-ro VAN SCHOOR faris grandsukcesé paroladon pri Esperanto kaj la
Sesa Belga, en la urbdonio de Mechelen, bons-oie disponigita de la urbestraru.
Li prezentis dum sia parolado belajn klikijn de S-ro VERMANDEL.

— Jen la listo de la Gent'aj geamikoj, kiuj ludos, dum la Sesa Belga, la
humorplcnan teatrajon de TRISTAN BERN.\Iw, Angla lingvo sen pr<fesore , :

La intcrpretisto 	.
ITOGsoN, bankiero .	 .
J (IMANO CICANDEi., oliCisto
Polica inspektoro . 	.
Servisto .	 .
BR1 rY, filino de Horsox
La kasistino .	 .

JAN.

ALIAJ LANDOJ.
FINNLANDO. — La Turisla societo de Finnliindo sendis S-ron Vii ilo

SETAT.A, kiel delegiton Ĉe la Deka Kongreso. Verŝajne S-ro SETALA vojag+os
Parizon tra Anglujo kaj Belgujo kaj revenos tra German- kaj Danlanda. La
Finna Societo subvenciis S-ron SETALA, por ke li faru, duin la iro kaj reiro,
en urboj, kiuj sin trovas sur lia vojo, Esperantajn paroladojn kun lumhildoj
pri Finnlando. Tiuj paroladoj devas esti tute senpagaj ; la oratoro postulos de
la organizontoj nur la disponon de ĉ.ambrego kaj de lumbildaparato.

FRANCUJO. — S-ro CAVALIER, rektoro de la Akadernio en Poitiers,
akceptis honoran membrecon de la Federacio juneco.

— La jurnalo Le petit Parisien raportas la sekvantan okazintaĵun : S-ru
GAi.LE'r, polica brigadulo en Neuilly, estis 3o jarojn sen sciigoj pri sia frato,
kiu forlasis Franculon tuj post sia militista dcjortempo.

Car ĉiuj serê,adoj, kiujn li farigis, restis vanaj, li ckpensis, ke lia frato jam
longtempc mortis. Ne plu sciante kiel agi, li metis sian lastan esperon en
Esperanton kaj konlidis siajn pripensojn al S-ro BERN.ARD, sekretario de la
esperantista grupo en St Denis, kiu, tre bonvole, sin metis je la disponu dr.
S-ru GAt.I.ET. Li skribis al éiuj korespondantoj de la esperantista grupo kaj
havis, tiujn lastajn tagojn, la Bojon sciigi per letero de S-ro C. P-st-L, esper-
antisto en Brisbane (Aŭstralio), ke la frato de S•ro GALLET ankorari viras.
Samtempe kun tiu letero alvenis ĉc S -to GALLET alia de la frato mem.

Nenecese aldoni ke S•ro GALLET farigis fervora adepto de Esperanto !
HISPANUJO. — Korespondanto el Rarcelono skribas al mi, ke la tian

de Marto oni ludis la unuan fojon en la teatro Auditoriu»m la katalunan
tradukon de Kantis, la franca verko de nia samlandano S-ro SPA .AK.

Certe Ĉiuj partoprenintoj de la Sepa Kongreso en Antwerpen rememoros
ankorac' la s;ikcesplenan prezentadou, en la Flandra Operejo, de tiu Ĉefverko,
tiel lerte esperantigita de nia kunlaboranto D-ro W.  VAN DER BIEST.

S-ro FRED. PtjULA ĉeestis kiel kongresano tiun prezentadon, kaj la bona
impreso, kiun gi lasis en li, invitis lin traduki la teatrajon katalunling_ ven.
Kaalje ricevis de la kataluna publiko la plej favoran akcepton, kaj la tieaj
gazetoj sin okupas en longaj artikoloj pri la verko, pri la belga literaturo
kaj pri S-ro SPAAK.

Jen nova atesto de la fakto, ke Esperanto estas tre taŭga ilo por diskonigi
ĉien la landajn literaturojn. 	 INTRRIM.

S-ro M. SEBRt'YNS.
• G. VERMANDERE.
• R. VERBEKE.
• E. SNEESSAERT.
» E. FAUCONNII2I2.

F-ino A. DEI.00F
✓ E. COLYN.
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.A non im)1a/ Socieloj sub la . iatkonlrolo 	Prancujo.

SIDEJO :

Maria-Theresialei, 1 &  3, ANTWERPEN

SPECIALA SIDEJO :
Place Sébastopol, 27, LILL? (Francujo)

ijckilroj pri 1a vivo kaj sîlartitoloi kilo garailliitaj
trimoaataj ropagoj, j 	tijii-  kaj moaatpagoj,

AGENTOJ RICEVAS TRE FAVORAJN KONDICOJN

HOTELO GANDA
KAFEJO - RESTORACIO

Brabantdam, 17 - 19 - 21, Vlaanderenstraat. 48, GENT
•

Plej novaj instalaĵoj unuarangaj.
TRE KOMI+ORTAJ ĈAMBROJ DE. FR. 3.00

'agmanĝoj kaj vespermangoj je fiksaj prezoj kaj je la karto.
Pensiono. -- Prizorgata kuirado.

Posedanto C. 	 T E C E R 	3,

HÔTEL DU MOULIN D'OR
3 O, rue d'Assaut, BRUXELLES •..•-•

Bona liaj ,komforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj prezoj.
(,iutaga pensiono, de 6 fr. — Ĉambro, matenmango, de 3 fr.
Kunvenejo de la komitato de la Belga Liga esperantista.

Gastotablo kaj posttagmeza G teo » por samideanoj.
Uni korespondas Esperante kaj parolas

France, Nederlande, Germane kaj Angle.

TELEFONO 1 0 5 O 4

••a.,

Banque de Flandre
ANONIMA SOCIETO en GEN T 'MITA EN 1847

Deponajaj kaj Duonrnonataj fontoj

Diskonto kaj enkasigo (le bi1oj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titolaj

Pruntedono sur obligacioj

Aêeto kaj Vendo (le obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de monkestoj

Ciuj bankal•eroj

8o
8

Vla Belga
Mechelen, 	 la 31

Kongreso de Esperanto
an de Majo/ 1 an de Junio 	l )14

PROPAGANDSIGELMARKO!
j us 	aperis,	 en verda,	 rt:ga,

blua viola koloro, belegaj sigel-
markoj (4 specoj) lati la ĉi apuda
desegno de nia amiko S-ro A.

+.,
S1• Utt-GAhoKitlio.tSNtiveto

"`,"' 	„ °

4' t .,m,- -i

,.1 CASSlE12S, sigelmarko, kin ricevis
la unuan premion en la konkurso
de la lnt. Esp. Semajno en Gent.

;

..,...,.
1h estas aĉeteblaj r".e S-ro ARTHUR VERMANDEI., Bor-
gerhoutschestraat, 72, Antwerpen. Prezo fr. 1.— (fr. 1. ro
afranke) por Ioo ekzempleroj.	 Oni bonvolu aldoni la
monon al la mendo, ôu poŝtnlandate, transpagile  ae per
respondkuponoj.

N. li. — Tiuj 	 markoj estos haldaü maloftaj, èar estas nur

presitaj a.000 ekzempleroj entute.



Antan ol aêeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn
Anglajn Bierojn, turnu vin al la firme.

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 219-221, Lozanastraat, Anvers-Antwerpen.

Sola fabrikailto de la "Eliksiro EsUerailto"
Prezo de unu botelo : Fr. 2,50 	I Sm.

MINIMUM

Presejo "DE VLIJT"
1IITIGNIIIETNIIT, 54,

ANTWERPEN

mi
Presejo OB BELGa EBPE$BNYlsTO

ekccias ĉiujp ESPFIMITiSTHJN preslaijoîojij
ta re ei

RAPIDA ZORGPLENA

MALALTAJ PREZOJ

■ ■ ■
■■■■ 'rele f ELss 22 14 ■■■■     

1 3

Likvorvendejo
—o--O—O —

C VINCK
24, VONDELSTRAAT, 2 4.

ANTWERPEN
—o—C)—U-

Specialaj kaj bongustaj likvoroj
—c—o—O-

Esperanta Likvoro

SAMfRDEANO

LIBROPRESEJO
LITOGRAFEJO

FOTOTIPIEJO
Speciala fabrikado de registroj

O. PLATTEAU kaj K i°
GRA EG A DIVERSE CO
DE SKRIBEY EC'ESA..Of

Oficejo kaj Lahore /v 	22

Vlemin ckxveld, 5
Magazeno- Vcndejo

Lange Nieuwstraat, 81
ANTWERPEN --

21
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