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Vla eIja Kongreso de Esperaoto
MECHELEN, 31 MAJO - 1 JUNIO 1914

De la Sa matene la kongresanoj komencas alveni en la an-
tikva episkopa urbo Mechelen kaj tuj sin direktas al la apuda
Hôtel de la Couronne, kie la Loka Komitato,kurimetita el S-roj L.
VAN PE,TEGHl M, J. VAN DE VELDE kaj I. SUETENS, faras la
lastajn organizajn laborojn kaj provizas la lastenskribitajrl kon-
gresanoj u per la necesaj kartoj.

Jam antati la tia, proksimume 200 gesamideanoj, inter kiuj 4
angloj, 2 franco] kaj r holandanino, forlasis la l:unvenejon kaj
grupe sin clirektis al la urbdoino, kie ili ;estis atondataj de
S-ro VAN DEN HENDE, -skabeno, anstatatüanta la urbestron,
nian llonornlembron S-roll DESS A1N, kiu pro familia funebro ne
povis .ĉ.esti. H noris la Kongreson per sia ĉeesto la urbaj konsil-
antoj S-roj 1)E VROE1)E, Dn uDoNNÉ, LEI31.OND, NEEFS, i'AM-
BUYSER, VAN I IAESENDONCK, VAN PEL', VAN POPPEL kaj
\VYCKMANS, kaj la provinca inÇeniero S-ro `VILLEMS, honora
vicprezidanto de la kunveno.

S -ro VAN DEN HENDE deziras koran bonvenon al la esper-
antistoj, en la nomo de la urbestraro, kiu Batas la klopoclojti de Ia
propagandistoj por la enkonduko de internacia helplingvo, per
kies nobla pcnado oni atingos pli da civilizacio, pli da bonstato.
Li scias, ke la malsameco de lingvoj multe pli malhelpas  la
la tutmondan fratigon de la popoloj, ol la diverseco de moroj kaj
politikaj konvinkaj, ol la montoj, la riveregoj, la landlimoj.
La esperantista movado estas unu el la malmultaj, en kiuj
malamo ne ekzercas sian malbonan influon. Per la kis min akir-
itaj rezultatoj la lingvo Esperanto montriis sian praktikecon en
ĉiuj fakoj de la honta vivo. Li gratulas la esperantistojil pro la
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nuna stato de la helplinerr demando kaj esperas, ke la Kongreso
de Mochelen Od tt►►YN paAo al la atingo de la fina celo.
Prezcntatttr l,e hi►notvinun li denove bonvendiras la ĉeestantan
kolegantt►.

Sr•0 WITTkltYCK,prezidanto de la Belga Lia F.sperrinlisla,
rer$Krntlao, U se parolado aperos en la proksima numero de Belga
EAPeraatialo.

e•

1,^► konerala kunveno okazis en la bela granda urba festĉambr-
ogo, l rederik-de-Merodestraat.

S-ro WITTERYCK malfermas la kunsidon, farante la
paroladon, kiu aperis en la antatía numero de  Belga. Esperant-
isto. Poste li legas senkulpigajn leterojn de S-roj J)ESSAIN,
urbestro, VAN DE WALLE kaj ORTEGAT,deputataj, kaj bondezir-
ajn leterojn, i. a. de la Esperantista Grupo de Aŝabad (Turkes-
tano).

Oni atidis poste la êiujaran raporton de la ĝenerala sekretario
de la Liho,S- ro PETI AU; tiu raporto aperos en la proksima numero
de Belga EsJerantislo.

Gratulinte la sekretarion pro lia klara kaj kompleta verko, la
prezidanto petas S-ron MATHIEUX raporti pri la financa stat() de
la Ligo.

Tiu êi samideano legas sian bi]ancon, kaj konstatas, ke la
rezultato je la fino de ĵus pasinta Liga jaro estas iom pli malbona,
ol je la komenco, pro kelkaj specialaj propagandaj elspezoj. Niaj
enspezoj, kotizaĵoj kaj Settlo , or Esperanto, ostis kontontigaj.
Neniu certe malaprobos la eksterordinatan olspozon de granda
parto el niaj komunaj riôajoj, sed la kasisto faras varman ;tivokon
al êiuj gesamideanoj por rapide ripari la breêon de nia kapitalo.

S-ro D-ro VAN DER BIES'I' legas la jenan raporton pri la
ekzamenoj (simpla kaj profesora kapableco) okazintaj en Gent,
la ian de Majo 1911.  :

La ekzamenoj, kiuj datfris de la ya matene  gis la duono post tagotez°, kaj
de la duono post la dua gis la sesa, okazis cn la sidejo do la (;arta Grupo.

La juĝantaro konsistis cl S-roj A. MAEtti'i:' kaj J. PAtturre, membroj,kaj mi, prezidanto.
La skriba ekzameno, sen helpo de vortaro, konsistis cl :
la traduko el Esperanto : la artikolo L•, gepatraj /ingvoi kaf /:'■teranto(B. E., ta jarkolekto, p. 175) :
r traduko en Esperanton : ! t artikolo Spanje, E,,ba; ne (B. E., ta jarkolekto,p. 185)
3"' rcdakcio : Priskrihu iun urbon an r'i/akon. kiun vi speciale konas.
La paro/a ekzameno konsistis el legado de artikolo el Esparanfo, traduko

kaj vota resumo de tiu teksto, klarigoj pri gramatikaj malfacila)oj kaj inter -parolado kun la membroj de la jugantaro.
La inslruada ekzameno konsistis el leciono pri gramatikaj demandoj kaj

pridemandado de lernantoj.
12 gekandidatoj sin prezentis.
La jugantaro aljugis la ateston pri profesora kabab/eco al F-inoj M. JKN■EN,H. DE Ct,ERCS, S. VAN Ilvrrt•: kaj M. ARtexx, kaj al S -roj G. VERMANDER ,

L. VARENDoNrtc, P. MASr, J. LEFI.OT, A. BUVCx, E. SNISSAERT kaj O. DE

LRUYCKER : kaj la ateston pri sin: Ia kapableco al S -ro J. MARTENS.

Post kiam mi estis anoncinta tiun rezultaton  kaj gtatulinta la kandidatojn,

S-ro Pr.rtAt :, sekretario de la Belga Ligo Esperantisla,'dankis la novdiplomitojn

pro ilia fervoro, kaj S-ro SEt3RUYNS, prezidanto de la Genta Grupo, dankis la

ui;antaron .

En la nomo dc la jugintoj de l'ckzamenoj, mi ree gratulas la novajn

geprotesoro,jn, kaj speciale F-inon .1ENNEN, kiu havis preskaŭ la maksimumon

de la pocntoj, kaj S-ron LEFi.o'r, Nestoron de la esparantistaj diplomitoj.

'i'utkoran gratulon indas ankati la Gent,: Grupo, k in havas jam 23 diplomitajn

geanojn.

s ro BARILON konigas kelkajn detalajn pri la morgatia eks-
kurso al Willebroeck kaj Boom.

S-ro D-ro VAN DER BIEST diras, ke dum sia lasta kunsido, la
Liga Komitato decidis organizi konkurson pri francaj kaj llandraj
propagandaj teatraĵoj, kaj li tutkore dankas S-ron WITTERYCK,

pro lia malavara donaco ; li konigas detalojn pri tiu konkurso.
La sama parolanto petas, ke la grupaj prezidantoj legu en siaj

grupoj la malferntan paroladon de la prezidanto, kiu estas konsil-

plena kaj povas nur favori la bonan harmonion inter la belga esper-

antistaro.
Post kelkaj klarigaj vortoj de S ro WITTERYCK, la kunsidant-

aro akceptas unuanime la sekvantajn ŝanĝojn kaj aldonojn al la
regularo de la Ligo, proponitajn de la Komitato :

t — Art. 6. — Aldonoj :

a) Kiam du delegitoj riprezentas nesamraloran nombron da votoj, la pli

granda parto estos aljugata al ladelcgito, kiu estas enskribita la unua kiel ri-

urezentauto de la g1 upa.
b) La grupoj rajtas sendi du delegitojn, nur kiam la nombro da anoj estas

minimume 75.
c) Oni devas aldoni antati la lasta paragrafo de la art.6a : K (:iu grupo rajtas

almenau unu voron. v.

2e — Art. 7. — ■ankuj :

Malnova teksto

La direktanta komitato konsistas

el :
a) ses delegitoj elektitaj de la ĝene-

rala kunveno montrata en la art. 12 :

h) la delegitoj de la grupoj.

3=' — Art. 8. — Forstreko de la sekvanta teksto :

La kandidatoj por la komitata membreco devas esti prezentataj  al la prezid-

anto, per rekomendita letero surhavanta la  subskribon de la kandidatoj  mem,

almenaŭ tri semajnojn antac► la generala kunveno. La prezidanto konigos la

nomaron de la kandidatoj al tiuj delegitoj almenaíi du semajnojn antan la kon-

greso.
La liganoj ricevos specialan votdonilon.

4' — Art. 9. — Vorstreko de la sekvanta teksto :

La direktanta komitato tuj anstatatiigas la komitatanojn clektitajn de la

generala kunveno, kiuj eksigis aŭ mortis ; ankati...

Nova teksto

La direktanta komitato konsistas

el :
a) la delegitoj de la grupoj ;
h) maksimume ses membroj elektit-

aj de la grupaj delegitoj, kiuj ne rajt-
as elekti pli ol du personojn el la
sama grupo.
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rat 	 cl. ktit:rj de la gturaj dcic -gitoj re Movas sin ansta-tenta,
S-ro IMATInEt.x- pTitaktcs la telnon : Kiamaniere konservi la

»r(mbrojti cie la RruI oj kaj igi la htc?tvc irojn interesaj. Lia treinteresa parolado aperos en nia proksima numero.
La prezidanto dankas la oratoron kaj insistas,por ke la grupojpristudu la raporton dc S-ro M ATHIEux.
Sekvas kelkaj «diversaj komunikaĵoj», el kiuj la plej interesajestas :
La ll TordaFederacio de Francujo invitas la belgajn samideanojn

por partopreni en la Norda Kongreso, kiu okazas la 2$att de junio.
Enskribprezo : Fr. 5.5o (kongreskarto, festeno, ekskurso, k. t. p.)

S-ro I)-ro Bo'rTI:, el Casteau, skribas, ke,estante loka delegito
de la zuring-Klubo de Beiglando, li notigis en la jarlibron de tiltsocieto, l:e li parolas Esperanton. Li proponas, ke multajesperantistoj aliĝu al tin grava societo kaj klopodu por iĝi delegito;

povos fari bonan propagandon por nia movado en tiu medio.S ro Wr'rTrrvcx rekomendas al la kongresanoj viziti la
Esperantan ekspozicietoll, kiun Organizis S-ino YCKMANS, enla montrejo (le sia librejo.

La prezidanto fermas la kunsiclon je 12 1, 2a h.
Biel ĉe èiuj antatlaj kongresoj oni faris fotografajon de la

kongresanoj. Cii estis farata en la adtnirinda korto de la Muzik-
akadclnio. Por ricevi foto rafaĵon oni sin turnu al S ro VAN
PÛ TEGHEM, O. L. Vrouwstraat, Mechelen, sondante al li Fr. 2, 23.

La festenon en la h ôtel de  la rt Cour du Bc f̂/^r partoprenisproksiin nne cento el la gekongresanoj. Prezidis S-ro Wrl'TE-RYCK, kin havis ĉe sia dekstra danko S-roll VAN DEN HENDE,skabenon. Tiu festeno sukcesis je ĉiuj vidpunktoj : la Inanĝaĵoj
estis boncge preparitaj, la servodo akurate farita, la kelnerojgentilaj kaj la tostoj i,iallongaj.

La serio de tiuj ĉi;lomenciĝis per tosto de S-roro WrrTr:r.Ycxal la Gereĝoj kaj ai la Reĝa I+anlilio.La Prezidanto remenlorigislafakton,ke nia Reĝo favoris la Esperantan tuovadon,akceptante la
altan protektantecon de la Esperantista Semajno en Gent.

Oni akceptis sendi salut.tn telegramon al la Relo (',i kaj alD-ro ZAMENHOF.
('b) Jen la i esl,undo de L. R. M. :
Den HeerA. J. \Vurrt RVur, voorzitter van den Belgischen !.speranlisclien/Joad, Steenbrugge,
Hunne Majesteiten zijn zeer gevoelig geweest aan den heildronk door de te

Mechelen op uw Koagrcs verecnigde leden van den l•sJferanfiecáen n nd op -gedragen,en zij gelasten mij u en al dezen wier tolk gij waart hartelijk in hunnennaam te danken. •5 Ko;\1N(s KAntNE'rs v So >~R: re.

S-ro VAN PETEGHEM, prezidanto de la Organiza Komitato.
dankis la urbestraron de Mechelen pro ĝia morala kaj materia
apogo al la Kongreso : la urbo ja delegis sian skabenon al niaj
festoj kaj metis je la dispono de l'Kongreso sian festsalonon kaj
sian teatron. Li speciale dankis S-ron VAN DEN HENDE.

Tiu ĉi per flandra lingvo gratulis la esperatltistaron pro la
granda kvanto da sinjorinoj kaj frai:llinoj, kiuj partoprenas en iliaj
laboroj ; li estas konvinkita, ke la movado devas sukcesi, ĉar  li
scias, kun kia persisteco la virino deziras havi tion, kion ĝi volas.

S-ro PAROTTE trinkas je la sano de la Prezidanto, kiu tiel
malavare elspezas tempon, penon kaj monon por la movado.

S-ro D'ARTOIS dankas la samideanojn venintajn el fremdaj
landoj kaj trinkas je la universala fratiĝo de la popoloj.

S-ro ADAMS dankas en la nomo de la eksterlandaj kongresan-
oj kaj parolas dum kelkaj momentoj pri la esperantista movado
inter la blinduloj. Li rakontas,ke li vizitis la blindulejon de Wolu-
we, kie li renkontis multajn adeptojn de nia lingvo. Ni notu ĉi
tie la fakton, ke li kondukis al la Kongreso blindan samideanon
el sia urbo.

S-ro A. VAN DE VELDE faras toston al la esperantistinoj, en

kies nomo respondas F-ino JENNEN. Si promesas, ke la movado
daŭre povos certlĝr pri la kunhelpo de la sinjorinoj kaj franlinoj.

S-ro SEBRUYNS trinkas je la sano de la ĝenerala sekretario,

S-ro PETIAU, kaj S-ro HENRAUT gratulas la Organizan
Komitaton pro la sukceso de la nuna Kongreso.

(Datirigota.)

Deka Internacia Kongreso de Esperanto

Provizora programo de la dumtagaj kunvenoj

Dimanĉon, la 2an de Aügusto. Matene : elekto de la naciaj
delegitoj ; diservoj. Posttagmeze: solena malfernlo de la Kongreso.

Lundon, la aan. Matene : kunsidoj Lingva Komitato kaj
akademio. P. t. Iu.: solena malfermo de la Kongreso de U. E. A.

Mardon, la .}an. Matene : unua laborkunsido de U. E. A.
P. t. ni.: unua laborkunsido de la Kongreso.

Merkredon, la aan. Fakaj kongresoj kaj kunvenoj.
fandon, la ban. Tutkongresa ekskurso al Versailles.
Vendredon, la ian. Matene : dua laborkunsido de U. E. A.

P. t. m, : dua laborkunsido de la Kongreso.
Sabaton, la aan. Matene : tria laborkunsido de U. E. A.

P. t. m.: Oratora Konkurso.
Dimanĉon, la pan. Matene : diservoj ; manovroj de la Ruĝa -

Kruco. P. t. m.: solena fermo de la Kongreso.

F. S.
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Kelkaj aliaj novaĵoj

Matene la kunvenoj okazos de la ioa ĝis la 12a ; posttagmeze
de la r:ta ĝis la 17a ; ankaü de la 15a ĝis la 19a por malpli gravaj
kunvenoj. La kunsidoj de la rajtigitaj delegitoj okazos je la
komenco de la laborkunsidoj de la Kongreso.

— Oni sin okupas pri organizo de katolikaj kaj protestantaj
diservoj.

Ôia nun anoncitaj fakaj kongresoj : Abstinenculoj, Arllitckt-
uristoj kaj Inĝenieroj, Blinduloj, BontempIanoj, Fartuaciistoj,
Feministoj, Fervojistoj, Frarnasonoj, Instruistoj, Jurstoj,
Katoli koj, Kuracistoj, Laboristoj, Socialistoj, Liberpensuloj,
Policistoj, Pacifistoj, PoStistoj, Psikistoj, Publikoficistoj, Scienc-
istoj, Stenografiistoj, Studentoj kaj Junuloj, Teozofoj, Vegetar-
anoj, Verkistoj.

— I)um la Kongresa semajno la Komitato organizas dekon da
kelkhoraj promenadoj en la urbo kondukitaj de Kongresa
helpanto.

Pluajn detalojn pri tiuj promenadoj kaj pri aliaj enurbaj
veturilpromenoj kaj eksterurbaj ekskursetoj oni trovos en Ia
eldonota « Manlibro ».

—La nombro de la gekongresanoj nun jam superas 35 0o.
— Lasta novaĵo ! La Organiza Komitato autatie decidis, ke .

post la ia de Junio, la kotizajo estos plialtigata ĝis F. 25.— Nun,
pro la nombro de la jam enskribitaj samicleanoj, ni konvinkiĝis,ke
la komitato atingis sian celon (plirapida aliĝo de ia granda parto
de la venontoj),kaj ni kun plezuro akceptis la bruon, ke la organiz-
antoj redonos io frankojn al la geaniikoj,kiuj pro mal_frua enskribo
pagis F. 	—. (i)

NEKROLOGIO
Kun granda malĝojo ni sciiĝis pri la morto de F-ino LEONA

SoJ.vyNs, el Muysen (apud Mechelen). F-ino SOLVYNS, kiu
havis la ateston pri profesora kapableco kaj organizis plurajn
kursojn, estis agema, sindona kaj kompetenta sarideanino, kiun
ĉiuj ŝiaj multnombraj geatnikoj bedaüiros.

(i) Tiu sciigo ostas nur. oficiala. (1ZED).
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BIETJE
Unuahta teatrajo de MAURITS SABBE

Trad ukila de 1)-ra IV. VA AT DER MIEST

(Fino)

JEAN -BAPTISTE (kiu volas Ni latrie krii).— Bone, borie, pot
mi ĝi estas bona, se vi ĝin trovas bona. Sed mi - nun iros por alporti
alian admirindajon al vi... (Li eliras rualdekstre.)

KVINA SCENO

BIETJE. — Nu, t;u vi timas min ankorati ?
MONNE (kapnzeanle). — Sed vi tlresus eĉ drakon !
BIETJE. — Paĉjo Jean- Baptiste tute ne estas drako, li nur

de temp' al t.empo havas grandan buŝon... Kiun alian admirind-
ajon li iris por alporti al mi ?

MONNE ((kun iom .la zrzal ato). —Sian ordinaran admirindajon,
sian ĉiujaraii admirindajon, sian spickukan admirindajon !

SESA SCENO

JEAN-BAPTISTE (solene enirante kun tre granda spickuko
ornamita per sukeraj kurva)oj kaj bildetoj).  — Kion vi diras pri
la jena monumento, Bietje ? Kaj tio estas por vi, via novjara
donaco.

BIETJE. — Kia superbelajo ! Granda Dio ! Tio estas troa,
nepre troa, paĉjo Jean - Baptiste ! Jen, vera, skulptajo per sukero.
Kioma ĝi estas, kiun mi ricevas de vi  ?

JEAN-BAPTISTE. — Vi ricevis tiom da ili , kiom vi havas da
jaroj, Bietje. Jen nun la dek-sesa. En ĉiuj konvenaj familioj la
baptopatroj tiel agas, je novjaro...

BII;TJE. — Kaj tion paĉjo Jean-Baptiste akurate plenumas
Sed nun ni devas trinki glaseton de la dolĉa vino, kiun patrinjo
donis. (,Ŝi provas malstopi la botelon ) Ni devas - Si diris ---

ĝin trinki ĉi tie kiel novjaran trinkajon. Si eĉ donis al mi ankaŭ
korktirilon.

JEAN-BAPTISTE. — Vinon, vinon, kia honoro !  (Al Monne.)
Cu vi ne sentas tion ?

MONNE. — Jes, jes...
BIETJE. -- Jen, helpu min iom. Mi malp. urigus mian veston,
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MONNE. — Ho, Dio, ne ! Tion ne ! Ĝi estus bedaŭrinda !
Donu ĉi tien ! (Li benas por- nzalkorki la botelon.)

BIE.rJE. — Faru vi iotn da spaco sur la tablo, paĉjo Jean-
Baptiste. Metu la spickukon en la mezon, kaj j . n, je ei tiu flanko
estas loko por la frandaĵoj, kiujn mi kunportis. (Jean Baptiste
klopodas por arangi ĉion, kiel diras Bielje.)

JE AN-BAPTISTE (gojante kaj fiere, al Monne). — Nu, kion
vi diras pri tio ? Ĉu ŝi kapablas ordoni aŭ ne, la jena mastrineto ?

MONNE (dum li ,.emcanle liras je la oolelo). — Jes, jes...
BIETJE (prenante tri glasojn el la ŝranko). — Jen mi havas

jam la glasojn. Nun Ĉlu prenu sian seĝon, kaj ni sidas en nia
novjara rondeto.

(Jean-Baptiste kaj Bielje sidikas. Monne .sukcesas _fine eligi
la korkon el la botelo.)

MONNE. — Jen terura laboro ! Mi ne kuraĝas enverŝi, mi
tro tremas.

BIETJE. — Mi ja faros tion. (Si enverŝas.)
MONNE. — Estu singarda, Bietje, pro via vesto.
BIETJE. — Kia vi trovas ĝin ? Ĝi estas nova.
JEAN-BAPTISTE. — Admirinda. Vi siniilas princineton !
MONNE. — Kaj princineto ŝi ja estas.
BIETJE. — Nii, je l' sano de vi ambaŭ ! (11i al f rapetas la

glasojn kaj trinkas.)
MONNE. — Jen vineto post kies trinko oni lekus siajn lipojn.
JEAN-BAPTISTE. — Mi trinkas je via sano, Bietje, je tiu de

via patro, la Notaria Moŝto, kaj de la Sinjorino, via patrino, al
kiuj mi tuj en fia domo prezentos miajn Itovjarajn gratulojn.

BIETJE. — Sed ne tiel rapide I Ni nur ĵus sidiĝis, kaj tiel
agrable al mi ŝajnas, esti unu momenton ĉi tie, precipe je novjar
mateno. Ĉu vi ne trovas, ke je novjaro io mirinda ŝrebas en la
aero, io, kio penetras en ĉiujn homojn kaj ilin ĝojigas ?

MONNE (senintence). — Jean -Baptiste diras : novjaro aŭ
malnovjaro, ĉio tio estas sama.

J EAN-BAPTISTE (senpacience). — Nenion mi diras. Kie vi
prenis tion ?

BIETJE. — Ne, certe paĉjo Jean-Baptiste ne diris tion. Ĉiu
estas tiam bonhuinora kaj prezentas siajn plej bonajn dezirojn al
parencoj kaj amikoj. Mi trovas ĝin tre agrable tago. Vi ja ankaŭ,
ĉu ne ? Sed mi ne ankoraiï aŭdis, kion vi donis unu al la alia
kiel novjaran donacon. --- - Vi silentas ambaŭ ? Nu, diru ĝin al ni.

JEAN-BAPTISTE (geuite). — inter homoj je nia aĝo tio ne
estas plu farata, Bietje.

• (Monne kape aprobas, enpense.)
BIETJ.E. — Tio ne estas tute vera, mi konjektas. Sed almenaŭ

vi donis unu al la alia bruan - kison, hodiaŭ matene ? (La Beno de
Jean-Baptiste pligrandigas. Monne rigardas kun espero sian
.fraton. Paiazo.) Sed vi ambaŭ silentas denove !
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JEAN -BAPTISTE. —Tio ne estas farata inter viroj... (Li trink-
as por ŝajni negenita.)

BIETJE. — Eraro, paĉjo Jean-Baptiste ! Miaj fratoj sin inter-
kisis ĉiuj, kaj paĉjo kisis onklon Theophiel kaj onklon Adrién
ankali.

JEAN-BAPTISTE (malrapide, serĉante senkulprgvortojn). —
Jes, sed... jes, sed...

BIETJE. — Ne diru : « jes, sed » ! Tio devas okazi je novjar-
tago. La homoj, kiuj interamas sin, devas montri tion je tiu tago.

MONNE (kizt konvinhigo,. •-- Jes.
JEAN-BAPTISTE (mrtlle ►ual/ili forte, indiferente). — Jes.
BIETJE. — Vi ja ne koleras unu kontratl la alia, ĉu ne ?

JEAN-BAPTISTE (ne ŝaiiceliganle, kvazarr li devus sin defendi
kou.ran kulpi,a). — Tute ne. Kial ni kolerus unu kontraŭ la alia ?

BIETJE. — Nu, kial vi ne interkias vin ?
J EAN-BAP'T'ISTE. — Ho, jen estas kutimoj, kiuj diferencas de

unu familio al alia.
BIETJE. -- Bonaj kutimaj devas esti aplikataj ĉie. (tiun

intenco.) Precipe en la bonaj, konvenaj familioj, paĉjo Jean-
l3aptiste.

1c.>NNE ( kun ebrilaulaj okuloj). — Kia advokato ! Ida
advokato !

BrErJE. — Mi ĝin vidas jam. Paéjo Monne donos la kison
al paĉjo Jean-Baptiste.

^IoNNI: (stari ,anle). — Mi estas preta, Bietje !
BIETJE — Bonege I Jen viro ! jen viro ! Kaj nun vi, paĉjo

Jean - Baptiste ? 	iras al li kaj agas lin starigi.) Nu, antaŭen.
Cu vi estos malpli bona ? Nu, ĉu vi venas ? Rapidu. Unu, du,
tri... Ne ankoraŭ ?

(Jearz-Baptisle kaj Monne slaras unu koulraic la alia kzin
mallertaj movoj de l'brakoj. kiam ili ekvidas sin reciproke,
slran, e ridelas. Bietje ekscitas ilin per puŝetoj sur la dorson, /'or
ke ili proksirniĝu win al la alia. Fine Jean- Baptiste sin klinas al
Monne kaj ili inlerkisas sin. Poste ili residigas.)

_3ETJE. -- Bone, bone, Bonege ! Nun la tuta jaro estos
feliĉa. Vi vidos tion. (jean-Baptiste kaj Monne pripensadas.
Pa^iz

 i.)
 Kaj kion vi pripensas jen ambaŭ ?

JEAN-BAPTISTE (revente). — Nenion, Bietje, nenion.
MoNNE. — Mi pripensas, kiom da tempo forflugis, de kiam

ni kisis unu la alian. latrinjo vivis ankoraŭ, n i estis interdisput-
tintaj. (Ilovelo de Jean-Baptiste.) Jes, lasu min pensi. Mi scias
tion ankoraïi tiel bone. Kaj tiam patrinjo intermetiĝis kaj diris,
ke ni devas ĉesi  nian disputon kaj kisi unu la alian. l'ion ka-
pablis patrinjo... kaj tion kapablas Bietje ankaŭ... (Pailzo.)

BIETJE. — Ĉu tio estas vera, paĉjo Jean-Baptiste ? "l'i ja
nenion diras!

JEAN-BAPTISTE. — Nu, nu, ni parolu pri io alia... Kiujn
novaĵojn el la edukejo, Bietje ? Pri tio ni ankorai't nenion aŭdis,
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BIETJE. -- La edukejo ? Nu, ĉio okazas tie ,del ĉiam tie. Ne
kiel hejtue. Sed ĉiujn tiujn tedajojn oni devas travivi tie antati ol
fari sian entrée dans le monde, 1.taj tial mi humile min subnietas.
Literaturo, muziko, savoir-vivre, maintien, dancado kaj mi ne
scias plu ankorati kio, ĉio tio forpasigas la tagojn.

;N1ONNE. — Nun vi volas kredigi al ni falsajon, Bietje.
JEAN-BAPTISTE. — Kial vi permesas al vi diri ion tian ?
MoNNE. — Danci, ŝi diras, Sed tion oni ja ne lernas en la

le.nejoj. Neniam mi atidis ion pri tio. Kalkuli kaj literi kaj skribi
multe da punskriboj, jes, sed danci

JEAN-BAPTISTE. — Cu vi denove forgesas, ke Bietje estas en
itnuranga lernejo ?

BIETJE. — Certe ni tie lernas danci. Kaj eĉ bele danci ! Danc-
oj n, kiajn vi sendube neniam vidis. Cu vi jam vidis inenueton
dancata ? Ne ? Ho ! Sed vi devas ridi tion. Helpu min por flanken-
çovi la tablon, paĉjo Jean-Baptiste. (,Ŝi volas kunlaelpi, sed Momie
rapide anslatailas ŝin. ,,tuban fratoj alilokas la tablon.) Nun
lui devus havi ventumilon. ĉirkaitenrigcardas.)

1VIc)NNE (al.ean-Ba/alisle). — Si devus havi ventumilon.
JEAN-BAPTISTE. — VentumiIon, ventumilon ?
BIETJE (preninte pecon da papero de la tablo. — 1Mi faros ĝin

per ĉi tio. Kaj nun la muzikon. Ho jes, vi ne konas ĝin, ĉu ne,
paĉjo Monne ?

MONNE. — Mi konas arieton titolitan menueto, sed ĉu ĝi
precize estas via danco, mi ne scias..

BIETJE. — Atidigu ĝin.
MONNE (duni li demandante, ŝanceli,, ante, rigardas sian

fraton). — Mi ne scias, ĉu...
JEAN-BAPTISTE.— Sed kiam oni deziras ion de vi, faru ĝin ja.
MONNE (irinte al la klarceno kaj ludaule kelkajn iakiójn  de

menueto). — Tio estas malnova, malnova...
BIETJE.— Sed jen precize I Rekomencu... Nu... Uiiu, du, tri.

Mi komencas mian dancon.
(Bielje^ dancas ?nenueton ; Monne,ŝin akompanas, sekvante

en ekslazo ŝiajn movojn. jeant-Ba/'lisle estas sanie ravita de ad-
miro. Duni Bietje dancadas, ambal ✓t fraloj <<primas sian entu-
zrasmon.)

MONNF,. — Ho
JEAN-BAPTISTE. — Cti oni iam vidis ion tian ?
MONNL. — Rigardu, kiel Si puntofaras per la piedetoj !
JEAN-BAPTISTE. — Cu Ŝi nun Svebas aŭ marŝas ? (Li faras

kelkajn krrtrmovetojn.)
MONNE. — Araneo ne tiel gracie kaj malpeze teksas sian

fadenaron !
JEAN-BAPTISTE. — Ĝi ekmovus eĉ miajn. krurcjn, tiu

danco. (Li faras ph kaj pli da danc,novoj. Tuj kiam Bielje
ekvidas tion, ŝi eetas sian menuelon kaj kuras al jean-Bapilste.)
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BIETJE. — Ho jes, paĉjo Jean-Baptiste, dancu kun mi ! Jes,
dancu kun mi! Dancon, kiun ni konas ĉiuj, venu. La kontradancon
de Marion-Marionnette ! Loku vin ĉi tien ! Rapidu... Mi ĉi tie !
(Ŝi fortiris 7ean-13aptiste kaj lin lokfis je la maldekstra flanko de
l'scen jv. ,5i staras dekstre.) Nu, paĉjo Monne, ludu Marion !

MONNE (rihardinteĉiort kun infana eojo, ekludante la ariet-
on Marion je la klavceno). --- Nu, antatten !

(Bietje kaj jeanr Ba piste kororadancas unu al la alia : jean-
Baptisle deze kaj malen e, iom liai ikatrrre, Bietje tre gracie. Ili
kantas :)

Jen la riĉa, riĉa, riĉa
Marion -Marionnette,
Jen la riĉa, riĉa, riĉa

Marion !
NIONNE (kirt duan sia ludado kun faris per sia luta korpo nrrov

ójn lait la rilmno de l'arielo, kaj kiu ne povas plu sin deteni kaj
stari.'ĝas).— Mi ankafi ! Mi ankati I

BIETJE (gojplene). — Bonege ! Paĉjo Monne ankafi ! Ĉiuj
kune ! Vi ĉi tie... kaj mi meze !

donis sian lokon, dekstre, al lionne kaj sin lokas mem
antan la slralpordon.) Nu, antaŭen !

(T riope ili kortiradancas unu al alia. Ili kantas:)
Jen la riĉa, riĉa, rica
Marion - Marionnette,
Jen la riĉa, riĉa, riĉa

Marion !
(7e la flua vorto jean-Ba/ilis'e kaj Monne spireganle kaj

blovante falas sur sek,jn, tamen ridante laate kaj longtempe,
li nae kun Bietje.)

MONNE. — Neniam oni ĝiii dancis tiel bele, kiel liodiati ! I)e
pli ol duonjarcento mi ne plu dancis Marion !

BIETJE. -- Kaj tamen ,ki bone sukcesas, ĉu ne ? Kaj paĉjo
Jean-Baptiste estas ankati dancmajstro ! Sed nun mi devas
foriri, estas jam tro inalfrue I Eble mi ne trovos plu onklinon
Zoë hejme. Mi estas for ! Tagon, paĉjoj ambatü !... Ve, mian
spickukon mi ne povos kunpreni, kaj mian skatolon !...

JEAN-BAPTISTE. — Lasu tion, Bietje ; mi tion prizorgos.
Varmige nur vestiĝu. Ĝis baldaŭ, tagon, Bietje !

MONNE. — Tagon, Bietje !
BIETJE (prenante la manon de ambal , kaj ĉe la pordo

jetante ankoraa mankisojn). — Tagon, paĉjoj ! Tagon, Marion
Tagon, Marionnette !

SEPA SCENO

ljean-Baptiste kaf 2ifonne komence kuras kelt•alempe sen celo
,ra la ĉambro. Subite ili slaras unit kontrait la alia, rigardas
sin reciproke kaj ekridas. ►
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JEAN-BAPTISTE. — Se tiu ne estas feineto, Monne... !
MoNNE. — Si estas ! Jean - Baptiste ! La feineto de nia feliĉo !
JEAN-BAPTISTE (fiere). — Kaj mia baptotilino !

MoNNE. — Kaj via baptofilino, jes. (.Ŝaizceli'arüe.) Cu mi
povas diri ion, Jean-Baptiste? Mi tiom dezirus ion diri...

JEAN -BAPTISTE. — Diru, se nur ne estas...
MoNNE. — Ne, ne, Jean- Baptiste, vi estos kontenta pri tio,

kion mi volas diri. Mi certe tion pensas.._ (Enbense li levas tri
/i» grojii kaj dcpreuas z.nu.)

JEAN- t3At'TISTE. — Nu, lde restas via parolado ?
MoNNE. — Ĉu vi ne ekkoleros ? (Sancelirante.i Mi volus

peti de vi, ke ni kune faru testamenten...
JEAN- BAP'i'Is'rE. — Testamenton, testamenten...
MC)NNE (dailrige zzecerle, .anceh az;te). — Lasu min paroli,

Jean-Baptiste. Mi mortos la unua, tion mi scias. Post mia morto
ĉi tiu domo estos por vi, tio estas evidenta.

JEAN-BAPTISTE. — Kompreneble.
MoNNE. — Sed mi volus jam de nun enregistrigi, ke, kiaiu

ni estos mortintaj a1nbaii, la domo estos por Bietje.
J EAN-BAPTISTE (silentas lo► i rtciizpe. Li mirant(' rigardas

Momie. Fine li parolas). -- Diru, kiu sugestis tion al vi ?
MONNE. — Neniu ! Mi mem, tute sola, pri pensis tion.
JEAN-BAPTISTE. — Cu vi trovis tion ? Fero ? Kaj mi, kiu

neniam pensis pri io tia ! — Venu ĉi tien, \longe, donu al mi
vian manon ! Mi ĉiam juĝis vin multe  pli malsprita, ol vi
estas efektive. Mi petas senkulpigon ! — Jes, mi trovas vian
ideon bonega. Hodiaŭ meiri mi komunikos ĝin al  la notario.

MONNE. — En la nomo de ni ambatl, ĉu ne ?
JEAN-BAPTISTE. -- En la nomo de ni anibafi, kaj la akto

estos farita jam la nunan semajnon. Helpu min nun por envolvi
la spickukon. (Ili env'lvas ti ff en paperon.) Kaj surmetu al mi
mian ĉapelon. Mi iras.

MoNNI ( timetante). — Kaj mian skatolon ?
J EAN-BAPTISTE. 	Tion ankati ? Nu ! Sovu kin sub mian

brakon. — La skatolon de vi, la spickukon de mi, kaj la testa-
menton de ambaŭ ni. (Li foriras.)

MoNNE (duin la ŝrrr. ita ` eazr Baptiste foriras, Mount' iras
al la klavceno kaj ckludas tre maltanle, kun ridelazzla vizaeo,
kelkajn Laktojn el la nzenuelo, dolĉe (tirante). — Bietje, Bietje !
Patrinjo, patrinjo...

1 89 —

Nova Sporto
Mi deziras diri kelkajn vortojn pri nunteinpajo : pri sigel-kaj

rcklammarkoj.
Ne tro miru : tiu temo estas multe pli grava kaj interesa,ol mi

sciis antaŭ nur malmultaj semajnoj. Duin mia lasttempa restado
ĉe la marbordo mi konatiĝis kun okjara gerniana knabo, kiu fiere
vantis sian kolekton da reklanimarkoj (ne poŝtmarkoj). Fine li
malfermis sian albumon, kaj jam je la unua ekvido mi konstatis,
ke mi konatiĝis kun t ova sporto. Nova sporto naskiĝis : oni
kolektas stinipojn, sigelmarko,n, roklammarkojn.

La plej multenombraj kolektantoj estas la infanoj. En la
ludejoj, lfromcnadejoj, okaze de ĉiuj kunvenoj, precipe en la
lernejo], ĉie, oni vidas ilin kun skatoloj, cigarkestoj aŭ albumoj
kaj kajeroj sub la brako. Nur singardeme oni malfermas la kestojn
kaj ujojn, por ke tualoportuna venblovo ne malordigu la niultko-
lorajn trezorojn, la markojn.

La boi so komenciĝas, oni  aĉetas, oni interanĝas,oni forgesas
la tuondon,ĉar la infanoj jam  cle longe fariĝis sperta), ruzaj koniere-
antoj kaj kompetentuloj,  kaj kun granda seriozeco kaj eĉ pasio
oni komercadas. Mi jani vidis en ilustrita ĵurnalo kliŝajon « la
borso por markoj en Berlino », kaj legis, ke junuleto ŝtelis oran
poŝhorloĝon, .por interŝanĝe akiri de alia infano tri maloftajn
reklam markoj ii.

La infanoj sin Okupas precipe pri komercaj sigelmarkoj. Sub
la premo de la infanoj la taiiiilioj ne plu aĉetas tie, kie oni ne
disdonas markojn, ĉti kun la firino de la vendisto ĉu de liaj liver-
antoj, kiel ni kutiiilas postuli kalendarojn je novjaro. Se vendisto
ne havas markojn aŭ se li ne havas novajn seriojn, oni forlasas
kun itialŜato la vendejon ne aĉetinte.

Kolcktadfuriozo ckkaptis  la infanaron, kaj per kaj pro ĝi
la familiojn. La lernejestraro puniuina cas la infanojn, kiuj venas
en la lernejojn kun markoj, kaj ĝi ege petis la geparencojn kun-
helpi ke la kolektfuriozo ne tro malatetitigu la infanojn.

Kiel wi jam diris, travidi la albumon de la knabo estis por mi
agrabla surprizo ; mi konstatis,kiun inirindan vastecon jam atingis
la produktado de komereaj sigelmarkoj. Sed ne nur komercaj
liirmoj disdonas reklammarkojn (ôiaiu novajn seriôjn),sed ĉiuspec-
aj asocioj, grupoj, urboj, ekspozicioj, kongresoj kreis stampojn,
kaj jam de longe la plej bonaj artisto] kaj spertuloj servas la novan
sporton.

La grandega vendejo en Berlin « Waarenhaus des Westens »
jam aranĝis la unuan gravan ekspozicion de reklam - kaj sigel-
markoj au stampoj. Gia kolekto ja ne estis farita por infanoj, sed
por plenaĝaj personoj, por la veraj kolektantoj, kiuj komence sin
okupas pri la nova sporto, kaj kiuj jam utilas pli malpli grandajn
monsumojn en titi *iomerco. kun miro oni aüdas, ke inter ĉi tiuj
markoj estas veraj maloftajoj, jam disvenditaj kaj ne plu troveblaj
en la komerco.

Ekzistas ankati jam fii>niarkoj,  falsaĵoj ĉiuspecaj,kaj tre multe-
koste oni pagas iujn specimenojn kun perseraroj. Ekzemple : oni
oferas 5o Mark por la sigelivarko de la nun en Leipzig
okazanta ekspozicio de libroj kaj printarto, kaj sur kiu mankas
unu litero « s ». Franca fanatikulo pagis 15o Mark por unu
folio da sigelmarkoj de la en Dresden okazinta artekspozicio de
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l'jaro 1909. La marko ciruontras tre arte faritan giganton cirkati-
volvitan de grandega serpento.

En la nuna momento estas neeble diri, kiom da sigelmarkoj
jam ekzistas ; tiu demando okupos la spertulojn, kiuj komencis
kroi katalogon. Ĝi konicnciĝcs de la jaro 187o, ĉar tiam la ekspozi-
cio de Graz eldonis, la unua, modestan, simplan sigelon,kiu zorge
imitis glumarkon. Verŝajne one intencis plifaciligi al la vizit.
ontaj de la ekspozicio la fermon de la leteroj.

Esplorante pli detale, la spertuloj trovos eble pli aĝan
prama1 on, kiu scias ? La vero estas, ke dum la jardeko de 8o
kaj 90 (ie la pasinta jarcento glumarkoj nur tre modeste vivetis,
kaj oni do komprenas, ke por markoj el tiu tcmpospaco oni
pagas ilun altajn prezojn.

Dum mia komerca lernanteco, dum la jaroj 1866 ĝis 70, oni
algluis ankoraŭ sur la leterojn sigelmarkojn, tute similajn al la
marko de Graz, pri kiu mi subre parolis. Post 187o oni ne  plu
ilin uzis, kaj mi neniam estus pensinta, ke nun, 40 jarojn
poste, mi parolos pr: tio, kion ni tiam nomis « antikvaniodan
uzaĉon ». Mi parolas pri la malnovaj, simplaj sigelmarkoj nur
por kompari ilin kun la belcgaj, arte faritaj nuntempaj reklani-
markoj de la komerco kaj industrio.

De 1870 ĝis 1896 do oni ne multe scias pri sigelmarkoj.
Venis dun 1896 la industria ekspozicio en Berlin, kaj ĝi riruarkinde
progresigis la demandon. Ceiitiniloj kaj centuiiloj da ekspoziciaj
markoj estis algluataj sur leteroj, poŝtkartoj kaj paketoj, kaj de
tiam - la sigel-kaj reklani uarKOj rapidege, kun ĉiam kreskinta
graveco, tratugis la mondon.

Nuntempe ili prezentas, krom la komercaj firtnoj, vidaĵojn
de urboj kaj de konstruajoj, famkonatajn bildojn, artaĵoju kaj
tiel plu.. Ciuj landoj de la civilizita mondo partoprenas la
la konkurencan batalon kontraŭ Germanujo, ĉar nedube, Ger-
Inanujo ĝis nun produktas la plej arteplenajn, la plej belajn
markojn ; ĝi estas la ĉefliveranto de la mondo. Mi ne forgesu
citi ĉi tie la tempe paralelan mirindan (lisvolvigon de la ilustrita
poAtkarto, kies niaipligrancliĝo la sigeltuarko suuie nur estas.

Mxdernaj artistoj kaj pentristoj kreis ĉarmajn seriojn da
markoj, kiuj nin ne plu estas troveblaj ait aĉeteblaj ; oni elinontr-
as ilin zorge aranĝitaj en glaskestoj.

Cefe altŝatataj estas la skizoj kaj projektoj, faritaj por la
sigelmark konkurso j, ĉar evidente Ili ekzistas nur en mal tmiltaj
ekzempleroj. Oni citas mirindajn prezojn, pagitaj por tiuj ival-
oftajoj.

La - nova industrio kreis ankaïi markojn de pli ĝenerala inte-
reso, kiel ekzemple bela granda marko kun la bildo de la (loko de
Orléans; ĝi estas ĉirkaŭita de franctrikolora rando kaj la sursbribo
« Vivu la duko de Orléans !». Ekzistas multaj Esperantaj markoj,
anka%i idistaj, kaj la estraro de la olimpiaj ludoj en Stokliolm
(1912) sukcesis eĉ eldoni sigelmarkojn en 16 lingvoj.

Oni no bezonas esti lerta profeto pur antaŭdiri, ke la nava
sporto estas baldaŭ kreinta multvalorajn kaj rimarkindajn kolekt-
oiu. Grupoj foriniĝos por komuna kolektado, novaj ĵurnaloj
aperos, katalogoj naskiĝos, samcelantaj la fiegon kaj plifaciligon
c e la nova sporto. Kontrarie oni forgesos eble alian, kiel ne plu
modernan. F . Ro 1 1EI..
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La malnova tubĉapelo
En nia mansardo mi trovis malnovan tubĉapelon.
Larĝa supre kaj malsupre, kaj multe pli nlallarĝa meze,

kun randoj preskaŭ unu manon grandaj : ĝi estas malnova ĉapelo
el pasinta tempo, nun taŭganta nur kiel amuzilo doni kar-
navalo.

De sesdek jaroj, eble, ĝi estis falinta inter la  mura kaj alta
horloĝkesto. Tute kontenta senti sin forgesita, ĝi restis kaŝita,
koinpdreble al homo, kiu,inulton suferinte, êiunlotuente timas, ke
oni lin mokos...

Kiam mi ĝin eltiris el ĝia kaŝejo kaj ĝin konsideris, tute
grizan je polvo, mi unue ricletis, vidanto laü kiuj strangaj modoj
oni iam vestiĝis, kaj pensante, nevole, ke ridindaj estis la
homoj, kiuj, en tiuj malproksimaj tempoj, surrnetis tiujn komik-
aĵojn.

Mi tamen prenis balaileton, kaj mi senpolvigis la malnovan
sil kĉapelon

iI'utdolĉe f irflugis la polveroj, kaj iom post iom la ĉapelo
renigriĝis sub la balaileto.

Ĉar mi, tion tarante, staris apud la tegmentfenestro, la
sunlumo falanta sur miajn manojn iomete rebriligis la malnovan
tubĉapelon, kiun mi jus estis trovinta, kaj subite mi klare
eksentis, ke la mortintoj kaj tiuj, kiuj nun estas maljunuloj,
tamen ankart guis iam sian junecon.

For estis la ridemo, kaj mi certe ne plu pensis vin moki,
antikva ĉapelo, ĉar, vin rigardante, mi kvazaŭ sentis la impreson,
ke mi estas apud tre, tre maljuna viro memorparolanta pri sia
unua amatino, kaj jen mi ekvidis vin, ho malnova ĉapelo, tute
belaspektan kaj frebrilan, kie: vi estis, kiam oni eltiris vin el via
skatolo.

t
t

Estas en Kondroza (z) vilaĝo, iun majan tagon, ĉirkaŭ la tria
posttagmeze.

Super la arbareto, belvetera suno gaje radias, varmigas la
kamparon, kaj tie, tre malproksime, brilegas preĝeja tegmento
inter la arboj.

(-)ni sentas en la aero ion dolĉan, kiu bonodoras kaj bonfaras.
Kaj subite, jen, ĉe kurbiĝo de l'vojo, aperas la edziĝa

sekvantaro.
Unue venas la juna geedza para, naive fiera kaj tute v ivo-

feliĉa.
La edzino surhavas sian novan floretodesegnan jupon ;

siajn ŝultrojn kovras bruna alo, kaj ŝia vizaĝeto motitriĝas tute
frekolora sub la blanka kufeto, kiu ŝin tiel gracie kapvestas.

Kondrazo estas parto de la belgaj provincoj Liĉgc kaj Namur, inter :a
rivero Ourthe ka) la riverego Meuse.
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Jen do, vere, estas veninta la grava tago, jen ŝi estas
edzino !

Kaj la junulino remelnoras la fianĉintetnpon, ŝi rigardas
la kamparon kun la altkreskantaj grenoj, la kreskajbarilojn
tutverda;n kaj, ĉe l'bordoj de l'vojo, la bluajn virgulinokuletojn (1)
malvolvikantajn je l'suno.

Ĉion tion ŝi vidas, kaj ŝi bone eksentas, ke esti juna estas
grada feliĉo, lamaj, tute ĝoja, pli forte ŝi apogas sin sur la brako
de sia edzo apud ŝi marŝanta.

Li, kun sia tubĉapelo kaj la rigida kolumo preskaü ating-
anta liajn orelojn, sin tenas tute rekta, iom ĝenata senti sur sia
dorso beldrapan veston, li,kiu ĉialntrovis tiel komforta sian longan
semajntagan kitelon.

Kaj. pro feliĉego kvazat5 sufokanta, li nenion trovas por
diri al sia edzino, nenion ol ripetadi al ŝi, mallette kaj tre dolĉe :
« i\lia filino, ho, filineto mia ! » (2)

Apud ili, alatido plenvoĉkantante eksuprenfiugis kontenta.
Kaj ĉie ĉirkati la juna paro, tute lutuhela etendiĝis la kamp-

aro. Flavaj lloretoj, en la herbejoj, similis gutojn da suno. La
vento dolĉe movis grandajn spacojn da sekalo jam greniĝinta.
Hordekampoj havis argentan koloron. Kaj el la trifolio diselspiris
bona odoro de juneco kaj vivkuraĝo.

Naŭ aü dek paroj sekvis la unuan. La junularo unue venis
ridanta kaj petolema, antaŭĝojanta la realvenon tien pur kanti kaj
danci. La muljunuloj, kiuj ne plu rapide marŝas, sekve venis,
ankaŭ ĝojante esti baldaü reirintaj, ne por danci, sed por festeni
kaj trinki kelkajn glasojn da vino.

Kaj lasta el ĉiuj, la patrino de l'juna edzo rigardas sian
filon, kiu tie antati ŝi marŝas, kun sia alta tubĉapelo brilanta je
l'suno.

La maljunulino demandas sin, ĉu ŝia filo estos pli feliĉa, ol
ŝi mem estis, ĉu lia edzino kaj li pace kaj boninterkonsente
kunvivos, kaj ĉu la nova tubĉapelo, kiu tiel gaje rebrilas en la
maja sunlumo ĉeestos nur baptojn kaj festojn.

En nia mansardo malnovan tubĉapelon mi trovis.
Larĝa supre kaj malsupre, kaj multe pli mallara meze,

kun randoj preskaü unu manon grandaj : estas malnova ĉapelo el
pasinta tempo, kiu nun taügas ankoraŭ nur kiel amuzilo dum
karnava!o.

Traduko (3) de J. PAROTTE. F . RENKIN.

(i) « les fi'tits blcûs oûy's d' A vièrge r popola nomo de la veroniko komuna,
(france : véronique petit chêne, flandre : eereprijs.)

(2) « Mi fye, mi p'tite fëye, va ! » Kompreneble en la senco : karulino, kar-
ulineto mia. En t~i tiu tutspeciala, al la kutimo de nia popolo tute konforma uzo
de l'vorto «filino.,kaŝe sentigas karakteriza aspekto de l'popola walona sentemo.
Same kiel tie e°i la vorto « filino » 5ajnas al walona popolan() plej delikata
kaj taŭga esprimo de profunda amo al la amatino, li ofte alparo las amikon, la-
borkunulon, k. t. p., prefere per la vortofré (frato+.

(3) La originalo, walone verkita, aperis en Li MMIestié (La Vila ;muzikisto),
7895, n-ro 8. La aïitoro naskikis en Liège, la 12.tn de Marto 1872 kaj mortis en
Raiuioul-Ramet la t 7an de Februaro 1905. 	 (Vatoj de I' tradukintv.)
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Diversaj 1n1ormoj

Gratulo. — Ni warme gratulas Ges-rojn J. CLERBAUT-VAN OPPTxs
(Boom), kiuj pliriĉigis je fi leto.

Interesa iniciato. -- La Internacia Lion/'v - la rertad,'n defremduloj
en lanJo , kies li,i,,, r,+u ili nekonas disses.dis prospektojn, per kiuj gi antaildiras,
ke « iam, iuternacia lingvo, klara, simpla kaj IoOka, (tia, kia •esperanto)
ebligos al éiuj h(;moj interkomuniki. » Atendantetiun tagon, kiel nin direkti en
fremdaj landoj per la lingvoj, kiujn ni konas ï  — Kaj la Ligo prezentas kiel
solvon al tiu grava demando, la sutmcton de insigno, celanta inforniun pri la
lingvoj, kiujn parolas la portant° de la insigno. Lait internacia kordo ĉiu lingvo
estas reprezentat aper kolero (Esperanto — nigrcvcrda kun blanka borda,
Franca lingvo — blar,ka,Ncdcrlanda — oran;;a, Angla rui;a k. t. p.) kaj la
insigno surhavas la kolorojn de ĉiuj lingvoj parolataj de la portanto. Por tiuj
informoj pri titi ideo oni sen turnu skrihe al S-ro F.atn.u: BAVE, direktoro de la
Granda Hotelo de Id Familioj kaj de la Ka,ino, en Coq s/Mcr, 13elglando.

Kongreso de « Homaranoj a (t. e. de homoj, kiuj, akceplante la necesan
dividison dc la homaro lais regnoj kaj landoj kaj alte estimante la amon al nia
p6trujo kaj fidelecon al sia regno, nialaprobas la dividikon de la homaro lad
reciproke sin malamantaj genioj kaj volas esti neovinismaj gentanoj, sed nur
homoj kaj civitanoj (lc siaj landoj) okazos en Aŭgusto en Bern. Informojn oni
petu de S-ro J. SCII111D, Stcigcrweg, 26, Bern.

Grava alvoko. — La Centra Komitato de la Internacia Ligo de. Kristana)
Unue;4,1oj de )unhj l'ir, j, kiu en 4 diversaj landoj kalkulas preskaiî 9000 Untiikojn
kun pli ol t.2oo.cco membroj entute, nun pli kaj pli konvinkias pri la utileco
kaj progresoj c1:1 Esperanto kaj jani promesis diskonigi raportojn kaj klarigojn pri
nia afero inter la K. U. J. V., pur helpi al );ia disvastigado en la tuta n.ondligo.

Kiam sufiĉe 'la Unuii;uj terres Esperanton, oni certe akceptos la lingvon
oficiale kiel interkomprenigilon.

Estas do la plej grava kaj tre ĝojiga devo dc ĉiu kristana esperantisto, helpi
je aranítio de vasta propa:;ando tie Esperanto en la K U. J. V. (;iu . kiu povas
intcrrilati kun ia K. U J. V., estis insiste petata :

I. tuj aranki paroladon pri Esperantuantan la Unuigo.
2. doni klarigojn pri Esperonti gramatiko kaj vortfaiado buse aŭ skribo.
3. aranĝi kursojn pri Esperanto por la anoj.
(;iuj necesaj informoj estas r;ccvchlaj de S-ro P.^t'r. Iltrrnvt:K , redakcio de

Dia Regno (Esperanta organo pur iC. U. J. -'.), en Delhrinck apud Küln
(Germanujo).

Esperanto en la Saksa Parle:mento. — Post kiam la saksa ministerio
pri publika instruado malakceptis la peton de la Esperanto-unuiko de saksaj
instruistoj p:i enkond'tko de Esperanto, S-ro deputato C) ro S -rECitt., en la
kunsido de la 2a de Apr:lu kritikis la decidon de la ministerio, Ear tia decido
ne estas konforma al la postuloj de la nuntempa progreso. S-ro D-ro S•rECIIE
detalo parolis pri la granda disvasti ;o de Esperanto kaj );ia pedagogia valoro.
Ministro S-ru D-ru BECK aldunis, ke Esperanto kaj la instruado de Esperanto
multe progresis lastatempe, kaj tion oni devus atenti. Se ankoraû ne estas la
momento enkonduki isperanton kiel r,edevigan taken, la ministerio alenenaü
devus senpage disponigi lernejaju t•amhrojn. S-ro deputato D-in ScitAN/ plene
konsentis kun S-ru D-ro STEelni kaj dankis speciale la instruistojn, kiuj prenis
sur sin la sen pagan instruadon de Esperanto;. (El Es eranlo )
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BIBLIOG HAFIO
Vortoj de Zamenhof (Biblioteko de « Ĉasopis Ĉcskyck

F.sperantisti » No 7). Eldonanto :Ed. Kühnl, Praha II, Dittrichova
ul. 7 (Bohenlujo). 76 pakoj, 18 X 12 I.2 cm. Prezo : Fr. o.8o,
Sm. 0.310.

La enhavo konsistas Cl La Estero, Letero pri la deveno de Esperanto,
Paroladoj de Zamenhof en la 3 unuaj iutcrnaciaj Kongresoj,  Parolado en la
Londona Guildhall, Cirkulera letero (r8-1-1908) al ĉiuj esperantistoj , kaj
Deklaracio pli Esperantismo. Tiun bele presitan libron ni rekomendas al  du
nova kaj ankail malnova esperantisto ; i enhavas ja kolekton da gravaj historiaj
dokumentoj, kaj gi samtempe estas belega specimcnu de la Zamenhofa stilo.

Nova propono koncerne proporcinombran elekton
ĉe elekto al deputatĉambro,de'Pi tORVAL') KoRNERuh,cand.
polit., poŝtestro en Ilolbaek (Danlando). 8 panoj, 29 X 20 C111.
En Esperanta kaj franca lingvoj.

Univarslla Unuigo 194, vol. II. Organo por lioma
untliko en ĉiuj formoj de la pensoj kaj agoj. 16 paĝoj, 25 1, 2 x
16 1 ; 2 cm. Prezo : Fr. 0.25, Sm. o. 1o. Agentejo « Esperanto »,
Lubjanski projezd, 3, Moskva (Ruslando.

Naŭa Universala Kongreso de Esperanto (Bein, 24 - 31
Aŭgusto 1913), 26a kajero de  la Esp eerantista clokuiitentaro pri la
oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Eldonita de
la Esperantista Centra Oficejo, ;1, rue de Clichy, Paris.  166 paĝoj,
25 1 2 X 16 1/2 cm. Prezo : Fr. 3.—

Esperanta Gvidlibro de Genova. Eldonita de la Ge-
nova Esperanto-C uuiko, poŝtkesto 922,Genova (Italujo).14 pagoj,
15 I,2 X II I 2 CIIl.

Enhavas laŭ profesia ordo la nomojn kaj adresojn de la esperantistoj de
Genova. Al du grupo, kiu sendos respondkuponon, la eldc.ninta  societo lavigos
5 ckzemplerojn.

La difino de la dattago en la kristana epoko, nova
simpla metodo por elkalkuli senskribe (ankati sen tabeloj)  la
semajntagojn por ĉiuj datoj de la jaro 4 kis 500e post Kristo lait
kalendaroj julia kaj gregora, de D -ro E. FLEISCHER. Eldonejo :
Ader & Borel, G. in. b. H. Esperanto -Verlag, Dresden A I . - 20
pakoj, 15 I ; 2 X I I I ; 2 cm. Prezo : Fr. 0.35, Sm. 0.125.

Belege eldonita libreto, kies subtitolo plene montras la en havon, kiu estas
tre agrabla verkita. (ii estas tre interesa par grupaj kunvenoj.

Siberio, volumaro de originalaj kaj tradukitaj verkajoj,
de Pastro J. SERIŝEV. 1° volutno : « Transbajkalo », unua parto,
Eldonita de la Centra Komerca Oficejo,  D. Hallet, rue des
Bouchers, 13, Charleroi. 248 pikoj, 24 1 2 X 16 I , 2 cm. Prezo :
Fr. 3.— SItl. I .:'oo.

La leganto povos kulpigi min,kc mia Esperanta vortaro estas tre malvasta,
sed mi devas ripeti pri tiu'libro,kiel pri preskaŭ tiuj en ti tiu numero recenzitaj

eldonajoj, ke f i estas ege bonstila;bele presita kaj agrable eldonita.Per tiu verko
la aïitoro konigas plej intime la gcografion kaj historion de Siberio kaj ankati
la vivmanicron, morojn, kutimojn, legendojn de niaj enlonantoj. La eldonadi,
de tia libro estas nekantraŭdirebla provo pri la utileco kaj uzcblecD de nia
Esperanto kiel universala edukilo. Mi deziras grandan sukceson al la aŭtoro kaj
eldonisto, kaj esperas, ke la sekvontaj volumoj de la verko estos same interes-
plenaj kaj same zorgc eldonitaj.

Mi forgesis diri, ke la libro estas pliheligita per multnombraj ilustrajoj
La Antverpenaj esperantistoj povas areti e Siberio It en la librejo a 't

Kcrsouwkcn e, St- Jacobsmarkt, 65.

Praktika Esperanta Lernolibro por ĉiuj landoj,de JULIO
M. ROSENüitN, hispana inÍanteria kapitano ; eldonita de « Hom-
aro », Pasaje del Comercio, 8, Madrid ;  16 panoj, 20 1 2 X 15 i 2
cm. Prezo : Fr. 0.50, Sm. 0.200.

Rckomendinda al ĉiuj gvidantoj de unuaj Esperantaj kursoj. Ne tre
ampleksa, tiu libreto tamen pritraktas grandan materialon el ciuj fakoj de la
noma vivo.

Ne Jugu ! nuntempa romano, originala Esperanta verko de
I) -ro LEuNBAcH, ia parto. Eldonejo : Andr. Fred. Host & Son,
Bredgade, 35, Kopenhago K. 56 panoj, 18 1 2 X 12 cm. Prezo
ne montrita.

Libreto verkita en Ilua Esperanto kaj traktanta kelkajn dramajn, malgaj-
ajn flankojn de la vivo.

s

KORESPONDAĴO
Nia kunlaboranto S-ro D-ro VAN DER 131FS . r komunikas al

ni la jenan leteron, kiun li ricevis de F-ino PoSENA1:R.

La 25a11 de Junio 1914.

Kara Sinjoro VAN DER BIEST.
Cu, post via afabla artikolo pri la Esperanta ekspozicieto ĉe

La . Vunlcm/'a Virino, mi nur uzus mian « respondrajton » por fari
kritikan rimarkon ? Ne, mi dankas vin pro via afableco, pro la tro
landaj epitetoj,kiujn vi almetis de mia nomo ; kaj tamen mi devas
kulpigi vin pri malgranda forgeso, forgeso (le in detalo, kiu ŝajnas
al vi, viro, eble tute negrava, sed kiu tamen estis la kialo, la
preteksto de mia partopreno en la ekspozicio : la Esperantaj libroj
montritaj, la multnombraj artikoloj en la gazetoj, estis nur
vcrkitaj atI tradukitaj de belgaj virimij. Ni pelis montri la agadon
de la virinoj en la Esperanta inovado de nia lando. Pardonu,
kara Sinjoro, ke mi estas iom feminista ; mi sentas, ke multaj
karaj samideaninoj, en diversaj partoj de la lando, atendis de mi
tiun plian klarigos. Mi esperas,kc mi sukcesis kontentigi ilin, kaj
min mem, ne tro malkontentigante vin. Cetere - ne dubu pri
tio — ni uzis tiun « pretekston » nur por fari propagandon por
Esperanto. Miloj da vizitantoj atentis pri nia lingvo.



La plej belajn kaj plej regulajn rezultojn pri FOTO-
GRAFADO oni ĉiam akiras per la nesupereblaj, mondfamaj

FOTOGRAFPAPEROJ - GEVAERT
el J iirj la ĉc'frrj estas :

TAGLUIiMPAPE ROJ :
Gevaert BLUE STAR-papero (brila ati senbrila)

» 	 RELOR-papero 	 » 	 »
» 1.7 A'l'-papero 	 » 	 »
» CALCI UM- papero 	 » 	 »
» CASOIDIN-papero 	 »
» GRAVURE-papero 	 » 	 »
» PLATINA-papero 	 » 	 »
» ETRA L-papero 	 »

GASLUMPAPEROJ :
Gevaert ORTHOBROM (brila kaj senbrila)

»	 RIDAX 	 » 	 »
» AR T OS 	 ; mezbrila 	 »

Potkartoj en ĉiuj specoj.

MENDU KATALOGON KAJ SPECIMENOJ
L. GEVAERT kaj K-io •

Fabrikejo de Folog rafaĵprod uktoj
OUDE-GOD (Belgujo)

av

VERKOJ MENDEBLAJ ĜE

D-RO W. VAN DER BIEST
MINDERBRUEDERSRUI, (Canal des Récollets), 76

ANTWERPEN (ANVERS)

MAJSTRO l-IUYGHE, novelo de ROSALIE LovEu Nt.c,
tradukita de VAN I)ER BIrsT-ANDELHoF, (Prezo : o,5o fr.) ;

DEVO DE LEGO, unuakta tezdramo de NESTOR DE
u1 I ÈRE, tradukita de V.\N DER BIEST-2\ NDELHO (Prezo :
0,75 fr.) ;

POR KVIETAJ PERSONOJ, unuakta komedio de Em  .

VAN DRIESSCHE, tradukita de VAN I)F.R BIEST-ANDELHOF,
(Prezo : 0,50 fr.) ;

SI NE LEGOS ĜYN , premiita monologo por fraŭlino, de
D-R0 W. VAN DER BIEST (Prezo : fr. 0,35 fr.) ;

AMOURS ESPERANTISTES,franclingva unuakta komedie
de la sama aŭtoro ( Prezo .: o,35 fr.).
Mendoj ne akompanataj de la mono ne estos plenumataj .
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Cu vi volas enpresi mian lcteretc,n en via  Belga Kroniko ?

Ne ofencliu pri la postulcmo de « nuntempa virino » kaj akceptu
mian koran dankon kaj saluton. MARIA POSLNAER.

P. S. — Ne, kara Sinjoro, ni ne fondos Ligon de Esterant-
islaj Virinoj. Ni nin devis alpreni nomon por havi la rajton ek-
spozicii, kaj niaj multnombraj « delegitinoj » estis nur por tiu cir-
koustanco enoficigitaj ; ilia mandato jam finikis. « Belgaj Esper-
antistaj Virinoj » ni restos, kompreneble, ni ja ne povus alii i , kaj
ni estas trioble fieraj pri tiu titolo ; sed ni ne starigos Ligon, ni
sentas nin tre bone protektataj en la ombro de la potenca Belp,a
Ligo Es erantista, alirebla por ĉiuj, por viroj kaj virinoj. Ni
helpos laŭeble niajn fratojn, sed ni ne disigos de ili. Ili ankaŭ
helpu nin.

Cu lui povas speciale danki tie ĉi S-ron VERMANDEL, kiu tie]
kompleze estis je mia dispono por la aran go - de nia Esperanta
elmontrejo ?

Ne, la « Espetantistaj Virinoj » ne apartiĝos. Viroj kaj
virinoj, ni helpu unuj la aliajn kaj laboru interkonsente por nia
komuna celo ! M. P.

LASTHORAJ NOVAJOJ
BELGUJO

St NIKOLAAS (Waas). — Nia agema samideano S ro Du Bo scrtrxh
publikigas en la jurnalu De Alek serioa da artikoloj pri Espzranto. Li faras
ankaií kurson, kiun eeestas to lernantoj. Espereblc halit e grupo ekzistos en la
\Vaaslar_da ĉefurbo ! JAN.

ALIAJ LANDOJ
c3ERMANUJO. — Antaü kelkaj tagoj okazis en Hamburg honega propaganda

festo. Cirktrupo, kies cstro kaj diversaj anoj estas esperantistoj, donis en la
Flora belan prezeutadon. l.a programo estis redaktita en Esperanto, kaj sur
gia lasta pago oni presigis germanan propagandartikolon. 30o gesamideanoj,
kaj certe 2.c00 e ne jam esperantistoj g plenigis la cirkon. Ciu artisto surmetis
verdan stelon kaj intermiksis .Esperantun en la kantojn, ludojn, k. t. p. Oni
fine kantis La EsAra.

Tiu trupo vojagas tra la norda parto de Eŭropo, kaj dank'al nia lirgvo ĉie
havas grandan sukceson- 	 13I AK.

AVIZO
La proksima (Auigusta) numero de Belga Es/,eranlisto aperos

pli frue, ol kutime. Ĝi celas precipe propagandi la Dekan Interna -
cian Kongreson.

Kiel kutime, la revuo ne aperos dum la monato Septembro.



1,t'EBLA

HOTELO GAN D ®♦
KAEEJO - RESTORACIO

Brabantdam, 17 -19-  21, Vlaanderenstraat, 48, GENT__. 	TELEF0NO 1 0 5 0
Plej novaj instalajoj unuarangaj.

TRE KOVIFORTAJ ĈAMBROJ DE l;R. 3.00
Tagznanĝoj kaj vosperman,i;oj je  fiksaj prezoj kaj je la kano.

Pensiono. -- Prizorgata kuiraclo.

Posedanto
taffremesa

HÔTEL DU MOULIN D'OR
-... 30, rue d'Assaut, BRUXELLES e...-

Bona kaj , komforta hotelo kaj restoracio. Tre, moderaj prezoj.
Ciutaa pensiono, de 6 fr. — C_'amhro, matenmano, de 3 fr.
Kunrenejo de la komitato de la Belga Lige .Esgerantisía.

Gastotablo kaj posttagmeza a teo a per sanŭdeanoj.
Oni korespondas ESPERANTE kaj parolas

France, ■ederlande, Gern2ane ksj Angle.

Al la grupoj aû propagandistoj, kiuj deziras fari prupa andon per
nia gazeto, ni sendos paketen de 50 mainoVaj elizcmplsr..' de .,I -Iclga l speran-
tistn» kontraŭ prtAtC'.eko de unit franko.

.\Ceteblaj estas ankatí la malnovaj jaakolektoj de q.Bel..a Esperantisto-
la jana, kondièoj :

ta jarkolekto (19o8-I9o9) 	 Frs. s.s0
2a	 r 	 (1909-I9Io) 	 r 	 S.-
3a 	 D 	 (t910 197 1) 	 .	. 	 . 	s	 4.-5o
4a 	»	 (191t-i9iz : nur 5 kolektoj restas) 	 x 	 7.S0
sa	 x• 	 (1912-I913). 	. 	•	 » 	 4.--

Mendejn oni adresu al «Bclga :Esperantisto», Vondelstr., 20, Antwerpen.
"salailliNNIIIIIdie.cos,acanrce01111111111111111111111Millwarro

STE UER

Antat ol aèeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn
Anglajn Bierojn, turnu vin al la firmo

H. J. Bridges,
Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 219-22i:, Lozanastraat, Anvers-Antwerpen.

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

-  mffr 	 ze 	eir

Presejo " VLIJT"
10 AU T1111 la, 54, 

ANTWERPEN

■ ■ s
Presejo ge BELGB ES!'ERflNT[STO

is
NKcep(as ĉiujq ESPEgBNT18T110 prestaborojq

RAPIDA

® . .
ZORGPLENA

MALALTAJ PREZOJ

R
^71 fo1n.o .321. 4

LUEBLA

LIBROPRESEJO
LITOGRAFEJO

FOTOCIPTEJC)
Speciala fabrikado de registroj
O. PLATTEAU kaj Ki°
GRANDEGA I)IVERSECO
DE SK RIBEYIVE C. ESA 70,E

Oficej, kra-i Laborejo 	 22

Vlerninekxveld, 5
Magazeno-Vende jo

Lange Nieuwstraat, 81
---- ANTWERPEN --



Banque de Flandre
ANONIMA SOCIETO en GENT

io

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Pruntedono sur obligacioj

Aĉeto kaj Vendo de obligacioj

o
8oooo

ifflrimmumminufflammiumseroi 	 o

• : Via Belga Kongreso de Esperanto

•

Mechelen, la 3 l an de Majo / l an de Junio 1914 	 .

PROPAGANDSIGELMARKOJ
lia eldono.

Jus	 aperis, en verda, ruga,
blua, viola koloro, sur rozkolora
papero belegaj sigelmarkoj (4 spe-
coj) lei la ĉi apuda desegno de
nia amiko S-ro A. CASSIERS,
sigelmarko, kin l icevis la unuan
premion en la konkurso de la Int.

•

Esp.	 Semajno en Gent. Ili estas aĉeteblaj ĉe S-m
ARTHUR VERMANDEL, Bol gerhoutschestraat, 72, Ant-
werpen. Prezo fr. 0.50 (fr. o.6o afranke) po kajero. Uni
bonvolu aldoni la monon al ]a mendo, ĉu poytnlandate,
transpagile aû per respondkuponoj.

N. 13. — La unua eldono estas tute elĉerpita.

1

I•

7FONDITA EN 1847FONDITA EN 184

o'o Deponajaj kaj Luoumonataj KontojDeponajaj kaj Duonmonataj fontoj

8oo

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de monkestoj

Ciuj bankaferoj

o
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