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2a. Taro N. 7 Januari 1Q 11

Jara abonprezo:: 15 frankoj. 	Eksterlando :'I belgoj. .
Por membroj de „Flandra Ligo Esperantista" senpage.

Poŝtĉeko : 1735.09.

Al Aalst !
2a. FLANDRA KONGRESO DE ESPERANTO.

AALST 23-24-25 MA JO 1931 (Pentekosto).
Kun ĝojo ni povas sciigi al niaj enlandaj kaj eksterlandaj sam-

ideanoj, ke — kiel - decidite dum la la Kongresó en Antverpeno —

nia sekvonta Flandra kongreso okazos la 23-24-25an. de Majo ve-
nonta (Pentekosto) en Aalst.

Estas la loka esperantista grupo „Pioniro", kiu prenis .sur sin
la organizon de la kongreso. Laii la  provizora programo, kiun ni
jam publikigas ĉi poste, estas klare, ke niaj Aalstaj samideanoj vo-
las igi la restadon de la kongresanoj kiel eble plej agrabla. Ni.
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aŭdis, ke ili klopodas ankoraŭ pli bone fari ol la Antverpenanoj
por sia kongreso !

Ni ne devas laŭdi Aalst; tiu belega kaj interesa urbo el
Orient-Flandrujo estas sufiĉe konata pro sia teksadindustrio kaj lu-
polkulturado kaj ankaŭ pro la flandremo kaj demokratiemo de siaj
pli ol 37.000 loĝantoj. Gi posedas multajn antikvajn konstruajojn,
i. k. la gotika urbodomo el la 13a. jarcento estas speciale rimarkinda.
La urbon la kongresanoj povos ja viziti gvidataj de kompetentulo.

Por parigi la agrablan kun la utila estas organizata por Lun-
do ekskurso en la pentrindaj ĉirkaŭajoj de Aalst.

Estas nun la devo de ĉiuj niaj amikoj por jam komenci de
nun efikan propagandon por la kongreso. Tuj aliĝu : vi tiamaniere
multe plifaciligos la grandan laboron de la Aalstaj organizantoj. Ne
dubu : ni jam informis ĉe meteorologiisto, kiu certigis al ni, ke dum
Pentekosto estos belega vetero en la Aalsta regiono.

Ankaŭ la estraro de la ! landra Ligo zorgos, ke la kongreso
estos laŭ labora vidpunkto interesa. En Antverpeno la Ligo estis
fondata ; la estraro montros en Aalst, kiom ĝi dum nur unu jaro
jam efektivigis.

Flandraj samideanoj, venu al Aalst al nia granda familia festo ;
helpu la gvidantojn de via afero, kaj ne forgesu, ke eĉ en la eks-
terlando oni kun intereso atentas pri nia movado.

Eksterlandaj samideanoj, vi speciale estos bonvenaj en Aalst,
kie la organiza komitato streĉos ĉiujn siajn fortojn por igi al vi la
restadon en Flandrujo kiom eble plej agrabla, komforta kaj... nefor-
gesebla.

Por ĉiuj informoj pri la kongreso oni sin turnu al la Organiza
Komitato, Erembodegemstraat, 29, Aalst, kiu volonte ilin havigos.

Ciuj Flandraj samideanoj interkonsentas rendevuon por Pente-
kosto en Aalst !

Provizora Programo de la Kongreso.

Sabato.

7a. Malfermo de la akceptejo kaj de la kongreso.
71 /2a. Interkonatiĝ- kaj Kabaredvespero: i. a. kantoj kaj deklamajoj
de la kantrondeto de „Pioniro" ; reprezentado de „Vi aŭ mi", ludota
de tri Pioniranoj; vidigo de la filmeto de la la. Flandra Kongre-
greso ; intima kunestado kaj dancado.

Dimanĉo.
8 1/2a.-- Katolika diservo kun esperanta prediko.

91 /2a.-- Oficiala akcepto en la urbodomo.
10a.— Fotografado de la kongresanoj.
10 1 /2a. Kongresa kunveno de la Flandra Ligo en la salono de la
kafejo „Burgershuis".
la.—  Festeno en la salono de la kafejo ,, Boerenbond".
Prezo : 25. -- fr.
3a.— Promenado tra la urbo, gvidota de s-ro Van Overstraeten de
la V. T. B. (Flandra Turista Ligo).
7a.— Arta koncerto kaj reprezentado de „La Etulino" de Maurits
Sabbe.

Lundo.

10a.-- Ekskurso en la ĉirkaŭajoj de Aalst.
7a.— Adiaŭa vespero.

La Problemo de la Malplimultoj
en Rumanujo.

Rumanujo post la mondmilito pligrandiĝis kaj ankaŭ ĝia lo-
ĝantaro. Nun en Rumanujo vivas dekok milionoj da loĝantoj.

Kompreneble kun la pligrandiĝo de la teritorio kaj loĝantaro
plimiksiĝis samtempe la naciecojn. Tiel en Transsilvanio ni trovas
Hungarojn kaj Germanojn, en Bukovino Germanojn kaj Ukrajn-
ojn, en Besarabio krom Rusojn ankaŭ Germanojn kaj Bulgarojn,
kiuj en multaj lokoj reprezentas grandajn kaj kompaktajn amasojn.

Kompreneble ni devas kalkuli ankaŭ la Bulgarojn, la Turkojn
kaj Tartarojn, kiuj loĝas en Dobruĝo.

Laŭ la packontrakto kaj speciale laŭ la Malplimulta pakto,
oni devas doni al la naciaj malplimultoj plenan rajton por aŭto-eduk-
ado (klerigado kaj religio).

Firme, ni diras, ke nun la Hungara kaj Germana malplimul-
toj havas pli da rajtoj ol la aliaj malplimultoj inter la Rumanaj
limoj. Kial ? Car ili estas pli bone politike organizitaj ol la Bulga-
roj, Ukrajnoj aŭ Turkoj.

Ni ekzamenu la situacion de

la Hungara Malplimulto.
Ĝi troviĝas en la landparto nomata Transsilvanio aŭ Ardeal

Rumane, Erdély Hungare kaj Siebenbürgen Germane. Bone orga-
nizita politike ĝi ludas gravan rolon en la Rumana politika vivo.

La Hungara nacia partio estas gvidata de grafo Bethlen.
Ciuj politikaj gvidantoj estas en la Rumana parlamento, kiel se-
natoroj aŭ deputitoj.
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La kulturaj faktoroj de la Hungara malplimulto estas la ler-
nejoj kaj preĝejoj, flanke de :la kulturaj societoj. kiuj laboradas por
ĝia edukado.

Pri
la Germana Malplimulto

ni povas diri la samon kiel pri la Hungara. Ni trovas German-
ojn kiel en Transsilvanio ankaŭ en Bukovino, Suda Besarabio kaj
kelkaj modelaj kolonioj en norda Dobruĝo.

La Germanaj parlamentanoj, kune kun s-ro Hans Otto Roth,'
la prezidanto de la nacia partio, sukcese laboradas por la pros-
pero de siaj samnacianoj.

La Ukrajnoj
aŭ Rutenoj loĝas precipe en la norda parto de la provinco Bukovino.
Pri ili ni povas diri, ke de nun ili estas politike organizitaj.

La prezidanto de la Ukrajna nacia partio estas s-ro advo-
kato B. Dutzeak, kiu estas ankaŭ deputito en la Rumana parlamento.

Precipe en Moldavo kaj Bukovino loĝas
Judoj

kiuj havas politikan estraron kaj unu parlamentanon.

Pri
la Bulgara Malplimulto

ni jam skribis en la no. 2 (2a jaro) de Flandra Esperantisto.

La Mohametanoj
Turkoj kaj Tartaroj, estas multenombraj en Dobruĝo. Kvan-

kam ili ne estas politike organizitaj, ili havas plenan religian libe-
recon.

En ĉiu urbo kaj en ĉiu vilaĝo, kie loĝas Turkoj aŭ Tartaroj,
ekzistas moskeoj kaj unuagradaj lernejoj. Ili havas ankaŭ seminarion
en urbo Medgidie por Mahometanaj klerikoj.

Ni faris koncizan raporton pri la malplimulta problemo én
Rumanujo. Ĉio estas vera kaj objektiva.

Multon ni ne skribis, ĉar se ni pritraktus fundamente tiun
problemon, ni devus skribi dekojn da paĝoj.

Sed ni esperas, ke la nuna elmontrado de la  Malplimulta vivo
en Rumanujo sufiĉas por interesigi la gelegantojn, kiuj havas intereson
ekkoni la gravan rolon ludata de la naciaj malplimultoj en  Eŭropo.

D. N. Minĉev (Constanta.)
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Tie ili pendas!
de Pol Varens.

Okazas, ke la patro ridante diras, montrante kelkajn polvo-
fadenojn ŝvebantaj ĉe l' plafono : „Tie ili pendas !"

Okazas ankaŭ, ke Joĉjo, la fileto. kiu jam multfoje aŭdis tiun
ĉi ekkrion, diras al sia patrino:  „Patrino ! Rigardu! Tie ili pendas !"

Kaj la infano neniam komprenas, kial tiam la virino estas
kolera. La fileto kompreneble ne scias, ke la patrino estas atencita
je sia memestimo kaj poste riproĉas la patron pro tio.

Iam la patro estis punata pro siaj mokaj paroloj 1 Ailskultu
nue:

Fraŭlino Serafino estas la posedantino de la gastejo de Wip ;
tiel nomiĝas nia heroo. -- Tiu gastejo estas trinkejo kaj mitulven-
dejo laŭlonge la rivero Dejlo.

La fraŭlino, saĝa maljuna fraŭlino, loĝas en malgranda domo -

to apud la antikva urba remparo.
Je ĉiu. unua dimanĉo de la monato, Wip alportas al ŝi la

luprezon. La lastan tempon Joĉjo povas akompani sian patron. O,
ne necesas peti tion dufoje! Subite la patrino devas kombi lian mal-
ordeman hararon kaj pretigi lin por la vizito.

Kial do Joĉjo tiel volonte kuniras? Estas kompreneblege, ĉar,
kiam la ŝuldo estas pagita kaj la lulibreto zorgeme subskribita, fraŭ-
lino Serafino ĉiam boneme palpas en sia granda poŝo.

Por plenumi tiun ĉi taskon, ŝi levas sian larĝegan jupon, tia-
maniere ke vi povas admiri la multkoloran subjupon. Poste, afable
ridetante, ŝi donacas al la knabeto dekcentiman moneron.

Sed tiu ĉi monero ne estos elspezita en frandajejo ! Kiu opini-
as tion, eraregas I... Joĉjo havas grandan marmcran ŝparujon,-- kubo
kun fendo supre. sufiĉe granda por pasigi kvinfrankan  moneregon.
Tio ĝis nun nur unufoje okazis nome kiam onklo de Joĉjo dona-
cis al li la ŝparujon kaj enmetis kvinfrankan moneron por pruvi.
ĉu la fendo efektive estis sufiĉe granda. Tamen post duonhoro la
monero ne volis reelfali...  Gi ĉiam kuŝas en la marmora skatolo !

Hodiaŭ estas denove la tago de la luprezpago. Joĉjo gaje page-
tas flanke de sia patro. Lia lango ne silentas, eĉ ne unu minuton.
Ĉiam li petas al la patro klarigos pri mil objektoj, kiujn li vidas.

Estas belega dimanĉmateno, vera escepto kompare al la an-
taŭaj dimanĉoj. kiam super la tero pendis malĝoja, malbela ĉie-
lo. Sed tio estas komprenebla, kutima; ĉar je la Sankta-Medardo-
tago, la San de Junio, pluvegis, fulmis, tondris kaj hajlis, kvazaŭ oni
estis jurinta la detruon de l' mondo.
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Nu, kiam Medardo pisas, diras la popolo, tiam pluvados
ĉiutage dum ses semajnoj. Ŝajnas tamen, ke tiu ĉi dimanĉo volas
malpravigi la popolan dirajon, ĉar la suno ridas tiel gaje kaj res-
peguliĝas en la fluetanta rivero.

Post kvarono de horo ili jam observas la domon de la
fraŭlino, kun la etaj fenestrokovriloj. La infano montras ĝin al la
patro.

Tuj kiam ili alvenas antaŭ la pordo, Wip levigas Joĉjon, por ke
li povu sonoretigi, ĉar la knabeto ankoraŭ estas tro malgranda.
Joĉjo certe konas la konvenan manieron por fari tion.

Mallonga, forta tirado. Sonas klare  ... kaj tuj poste aŭdiĝas
pantofla susurado en la koridoro. La pordofenestreto malfermiĝas
malrapide. Aperas scivolema vizaĝo:,, O, estas vi, sinjoro Wip!"

La fenestreto ree fermiĝas kaj nun la pordo estas malfermata.
Jen vi vidas fraŭlinon Serafino, tuta kaj vivanta! Estas eta,

dika virineto, tamen sufiĉe vigla laŭ sia aĝo. De sub ŝia nigra
kotona kufo vidiĝas grizaj haroj. Estas kufmodelo, kiun oni certe
retrovus en la modĵurnaloj de antaŭ kvindek jaroj, se tiam jam
ekzistis tiaj ĵurnaloj. Tamen la fraŭlino naskiĝis nur antaŭ kvindek
jaroj, sed amas antaŭ ĉio, kion ŝi nomas: la bona, malnova
tempo. Si vivas trankvile sian propran vivon kaj mokas pri la
moderna vivo. „Tiu kufo estas varma," ŝi diras. „kaj mi ne kapablas
elporti la malvarmon."

Dum Wip kaj lia fileto atendas en saloneto, la fraŭlino for -
kuras por plumo kaj inko.

Tiu ejo similas iom al muzeo de antikvaĵoj. Sur malgranda,
nigrakolora breto, kiu pendas ĉe l'muro, staras, laŭ grandeco, tuta
trezoro de brunaj senkoloriĝintaj preĝlibroj. Kaj sur la antikva, lig-
na ŝranketo regas pie sankta Antono de Paduo, Sankta Gerardo
Majella, sankta Francisko, sankta Teresio  kaj fine sankta Anasta-
sio. la sanktega patronino de la fraŭlino. Sur la kameno staras
krucifikson, meze sankta Jozefo, kiu estas duone malpli granda ol
la sankta Dipatrino je la alia flanko. Supre svenas spegulo, sta-
ranta sur du krampoj... jes, ne ridu, leganto, la spegulo efektive
svenas. ĉar ĝi ja pendas almenaŭ tri fingrojn pli malalta je la unu
flanko ol je la alia.

Kiam ree la pantofloj anoncas la alvenon de la fraŭlino, rapi-
de la patro malpermesas al Joĉjo tuŝi la malnovan biblion, kiu kuŝas
sur la tablo, ĉar la fileto jam senĝene turnas la foliojn.

Fraŭlino Serafino envenas kun plumo kaj inko. Si denove pre-

zentas seĝon al la vizitantoj, kiuj ĝis nun restis starantaj kaj ankaŭ
ŝi eksidas sur seĝo. Tiam ŝi ricevas la lumonon kaj tre singardeme
skribas en la libreto:

„Ricevita la sumo de dekkvin frankoj, estanta la luprezo por
unu monato.

Mehleno, la 3-an de Julio 19..."
Sed subite Joĉjo diras, dum li montras per fingro:
- „Patro! Tie ili pendas!"
La patro tuj ruĝiĝas ĝis la kolo kaj severe parolas:
- „Ne montru Joĉjo. Estas malĝentile". Intertempe, li malsu-

prenpuŝis la montrantan fingron.
— „O, li certe aludas la pentraĵojn, diras la patro al la fraŭ-

lino, kiu rigardas ĉirkaŭen. " Tiamaniere li klopodas trovi ian klari-
gon.

Tamen Joĉjo opinias, ke la aliaj ne bone komprenis.
„Ne, ne, patro," li ripetas, ekstarante kaj insistante, ke

vere li aludas la dikajn polvafadenojn ĉe la plafono: „Tie ili
pendas!"

Tiun ĉi fojon, ankaŭ fraŭlino Serafino komprenas, kaj je la
sama momento, ŝia pala blanka vizaĝo similas subirantan sunon.

La patro interne koleregas kontraŭ sia fileto kaj  severege li
riproĉas:

— Cu estas en la lernejo, ke vi lernas esti tiel malĝentila,
Johano? . . . O ! la moderna junularo, la moderna junularo !" daii-
rigas ankoraŭ Wip, por diri ion senkulpigan.

— „Estas ja vere, sinjoro", respondas la fraŭlino, „kaj an-
koraŭ pligraviĝas".

Joĉjo, malgraŭ ĉio, intencas protesti. Sed la patro ja ŝajnas tro
kolera. Je l' unua fojo li opinias, ke la mondo estas plena de mal-
justeco. Car, je l' ĉielo, kion li faris do, por ke la patro estu tiel
furioza? . . .

La ĉiumonata tasko nun estas finita. La patro kun la fileto
reiras hejmen. Sed la fraŭlino forgesis donaci la kutiman dekcenti-
man moneron.

Estis ankaŭ la lasta fojo, ke Joĉjo akompanis sian patron je
tiu okazo.

GRATULOJ.
— Al s-ro advokato Jozef Muys, la ŝatata prezidanto de la Flandra
Ligo, kaj al lia estimata edzino, pro la naskiĝo de filineto Augusta.
— Al s-ro profesoro Frans Daels, kiu akiris la trijaran premion de l'
„Académie de Médecine" el Parizo, pro sia verko pri la kancero,
kune kun d-ro Biltris.
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Dirmanieroj.
Vi - estas prava.
Vi estas rnalprava.

de waarheid. 	 Pardorita,' estas la véro.
Tion mi bedàŭras.
Mi ĝojas pli' tio.

ik? 	 Mi ne ĝenas vin, mi'esperas?
Tute ne.
Kiel eble plej baldaŭ.
Antaŭpagi.
Laŭte paroli.
Flustri..
Multekosta.
Malmultekosta.
'Málmul tekostega.
Kiu estas tie?
Estas mi.
Estas ni.
Li maltrafis la vagonaron.
Malfermu!
La pordo estas rrialfermita.
La pordo estas duonmalfermita.
Fermu la pordon.
Malfermu la fenestron.
Domo luebla.
Caámbro luebla.
Domo aĉetebla.

Spreekwijzen.
Gij hebt gelijk.
Gij hebt ongelijk.
Verschooning, het is
Het spijt mij.
Ik ben er blij om.
Ik hinder u niet, hoop
In 't geheel niet.
Zoo gauw mogelijk.
Vooruit betalen.
Luid spreken.
Fluisteren.
Duur.
Goedkoop.
Spotgoedkoop.
\Vie is daar ?
Ik ben het.
Wij zijn het.
Hij heeft den trein gemist.
Doe open!
De deir is open.
De deur is half open.
Doe de deur dicht.
Open het venster.
Huis te huur.
Kamer te huur.
Huis te koop.

Vlaamsch-Esperanto Samenspraken.

NACIECO KAJ INTERNACIECO.
Inter la nacieco kaj la internacieco' ne estas kontrasto, sed har-

monio ; la nacioj estas naturaj organoj de la homaro. La homaro ne
estas io supernacia, ĝi estas organizo de individuaj nacioj. Se do la
apartaj nacioj klopodas por sia memstareco kaj penas detrui la ŝtat-
ojn, en kiuj ĝis min ili estis, tio ja ne estas batalo kontraŭ la in-
ternacieco kaj la homaro, sed batalo kontraŭ la subpremantoj, kiuj
misuzadis la ŝtatojn por niveligo kaj politika unuformeco. La ho-
maro ne marŝas al unuformeco, sed al unueco; kaj ĝuste la memstar-
iĝo de la nacioj ebligos la organan asociiĝon, la federon de l' na-
cioj, de Eŭropo kaj de la tuta homaro.

T. G. Masaryk.

Godelieve *)
(Pac fa belo)

de Felix Ortt. **)

Iam estis reĝo, kiu regis super tre granda lando, senfine eten-
diĝanta de la Oriento ĝis la Okcidento, de la Nordo ĝis la Sudo,
de la grandaj maroj ĝis la malproksimaj oceanoj.

En tiu lando estis altegaj montoj, kies suproj brilis kontraŭ la
pure blua firmamento. Eterna neĝo kovris la fierajn pintojn kaj
potencaj glaciejoj deglitis de sur la krutaj deklivoj. Profundaj fendoj
kaj kavernoj tratranĉis la montaron kaj kaŝis en siaj profundegaj
abismoj trezorojn da oro kaj mineraloj kaj multekostaj genioj.

Alia parte de la lando estis kovrita de arbaregoj, arboj kiel
katedraloj, kiuj estis konintaj la jarcentojn. Iliaj suproj formis nepene-
treblan folitegmenton, en kiu la plej belegaj birdoj havis siajn nestojn
kaj sub la densa foliaro abunde kaj neĝenite vivis sovaĝaj bestoj.
La arbaroj produktis multekostajn lignospecojn por la konstruado de
domoj kaj ŝipoj, por temploj kaj palacoj kaj tra la tuta lando la ligno
el tiuj ĉi arbaroj estis famkonata.

Alia landparto posedis multe da gajaj, verdiĝantaj paŝtejoj,
freŝaj herbejoj, plenaj je floroj kaj grandaj aroj da ĉevaloj kaj
brutoj tie petolis kaj paŝtiĝis laŭ kordeziro. Multaj riveroj tra-
tranĉis tiujn ĉi herbejojn; ili estis fontintaj el la alta neĝmontaro
kaj estis nutrataj de la malseketa arbaro ; ili donis sian akvon al la
herboriĉaj ebenaĵoj. kiuj alie pro la brogantaj sunradioj estus estin-
taj senfruktaj kaj senvivaj, sed nun la sunradietoj brilis kaj re--
speguliĝis en la ondetoj de la riveroj kaj la homoj tie loĝantaj kaj la
bestoj tie paŝtiĝantaj ĝojis en la brilo de la gajeco.

Alia parto konsistis el grasa, fruktodona argile kaj tie ondis la
greno, abunde kreskanta sur la riĉa kulturtero. Aleoj de fruktarboj
tranĉis la grenkampojn kaj donis ombron al la laciĝintaj tirbestoj ;
samtempe ili estis fonto de progreso por la regiono, ĉar la fruktoj
estis ekspedataj al ĉiuj partoj de la lando kaj refreŝigis ĉiujn en-
loĝantojn de la reĝolando.

Tie estis ankaŭ kulturejoj kun la plej bonegaj produktaĵoj kaj
la diligenta enloĝantaro kulturis tie la plej belajn legomojn dank'
al la fruktodona tero kaj al sia senlaca laboro.

Estis ankaŭ landparto apud la maro, tratranĉita de golfetoj

*) Nederlanda virina antaŭnomo, kiu signifas „Diokara".
**) Pri Felix Ortt vidu la nekrologan artikolon en F. E. 2a jaro, n° 2.
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kaj lagunoj, kaj la homoj tie estis farintaj salakirujojn, kiuj donis
grandan kvanton da salo kaj provizis la tutan landon. 	 .

Alia parto posedis vastajn torfejojn, kie oni elfosis la brui-

materialon por varmigi la homojn dum la malvarma sezono.

Tiel la granda reĝolando konsistis el diversaj partoj, kiuj ĉiuj
laŭ ia vidpunkto povis provizi la necesajn bezonojn de la komuna

loĝantaro de la regno.

La reĝo de tiu regno havis multajn filojn kaj unu filinon, kiu
estis la plej juna el liaj infanoj. Godelieve, tiel la knabino nomiĝis,
aspektis, kvazaŭ Dio tre multe amus ŝin. Ciuj bono kaj puro estis
unuiĝintaj en ŝi. Si similis sunradion, kiu varmigas kaj lumigas ; rozon,
kiu disdonas koloron kaj bonodoron; najtingalon, kies ĉarma kantado
ĝojigas la homojn ; kolombeton, kiu kontente kaj feliĉe aŭdigas sian
dolĉan rukuon; violon, tiom ĉarma kaj modesta — unuvorte Gode-
lieve, la junulino kun la blonda hararo ŝajnis esti parenca al ĉio.
kio estis ĉarma kaj aminda.

Ciuj ŝiaj fratoj multe amis la fratineton kaj indulgis ŝin; ili neniam
koleris, kiam la fratineto intervenis, kiam la pli forta incitis la pli mal-
fortan, aŭ kiam ili batis beston, aŭ kiam ili, rajdante, lamigis ĉeval-
on. Ili ankaŭ ne koleris, kiam ŝi diris la veron al ili, kvankam tiu

ne ĉiam estis agrabla por aŭdi. Tielekzemple foje, kiam la fratoj

estis revenintaj hejmen de ĉasado kun multe da pafita ĉasajo : cerv-
oj, kapreoloj kaj fazanoj, la fratino estis plorinta pro tio. Si nomis

ilin krudaj, sensentaj knaboj, ĉar ili mortigis kaj kripligis tiujn kompat-

indajn bestojn kaj ŝi ne volis aŭdi, ke tio estas reĝa ĝuo. La fratoj
estis ridintaj pro la dolekoreco kaj la delikateco de tia knabino,
kiu ne povis vidi sangon. Tamen ili ne koleris pri ŝi kaj fakte ili
ankoraŭ pli multe amis sian dolĉan, senteman fratineton.

La maljuna reĝo estis prudenta viro kaj komprenis, ke scio necesas
por la regado, ĉar nur potenco, bazita je supereco de scio , povas esti
daŭra kaj tial li kapabligis siajn filojn en la plej gravaj branĉoj de in-
dustrio kaj komerco kaj metio ekzistantaj en lia regno. Tial la plej aĝa
filo iris al la minejoj kaj lernis Ia ekspluatadon kaj kiamaniere oni el-
fosas el la tero la brilantajn oron kaj juvelojn kaj la nigran karbon.

La dua filo iris al la arbaristoj de la reĝaj arbaroj kaj lernis tie, kiel
oni devas konservi la arbaron kaj planti novajn arbojn kaj kia estas la
valoro de la diversaj lignospecoj, kiamaniere oni faligas kaj transportas
arbojn kaj pretigas ilin por la uzado.

La tria filo lernis la metion de la brutbredado, al la kvara kaj kvina

oni instruis la ter- kaj legomkulturadon.

Tiamaniere do ĉiuj filoj ekkonis la riĉaĵojn de la granda reĝolando
kaj kiel oni povas uzi ilin por la bono de ĉiuj enloĝantoj.

La reĝo volis, ke lia filino ankaŭ lernu ion ; tiu ĉi iris al la malsan-
ulejoj kaj tie helpis kaj refreŝigis la malsanulojn kaj ŝi lernis bandaĝi la
vunditojn kaj kiel ŝi povas malpliigi la suferon de la febrosuferantoj; an-
kaŭ ŝi vizitis la malriĉulajn livartalojn kaj subtenis la malfeliĉulojn, kiuj,
malhavante ĉion necesan, suferis rnalsaton kaj malvarmon, kaj ŝi dividis
kun ili ĉion. kion ŝi posedis.

Sed la reĝo pli kaj pli maljuniĝis kaj vidis la tempon alproksimiĝi
en kiu li ne plu kapablos regadi super la granda Regno.

Kiu el liaj filoj tiam devos anstataŭi lin ? Chij estis lertaj, instruitaj
junuloj kaj ĉiu havis profundan konon de subparto de la vivo kaj laboro
de la popolo. sed neniu el ili kapablus preni sur sin la plenan taskon de
la patro. Neniu el ili kaj certe ne la plej aĝa elstaris laŭ karaktero kaj
kapableco sufiĉe multe super la aliaj kaj havis tiom da supereco super
la aliaj fratoj, ke estus konsilinde doni al li la tutan regnon.

La maljuna reĝo meditis kaj pripensis pri tio kaj ĉiun tagon la
regado plimalfaciliĝis al li. Laca vespere li enlitiĝis kaj laca li matene
leviĝis kaj lia vizaĝo sulketiĝis pro la zorgoj, kiuj tro multe pezis sur li.
Neniu, kiu povus doni al li konsilon en tiu ĉi granda malfacilaĵo. Fine
li decidis dividi la regnon inter siaj filoj, kaj nun estis kompreneble, ke
lia plej aĝa filo, kiu havis konon pri la minejoj iĝos princo de la Monto-
lando; lia dua filo, kiu trapasis sian studotempon en la arbaroj princo de
la Arbarolando kaj tiel ĉiuj filoj princoj de la parto, pri kiu ili havas
sperton kaj konon.

Kaj nun lia filineto, lia Godelieve? Kiun parton de la regno Si devos
havi ? Tiu ĉi malfacilajo baldaŭ solviĝis, ĉar ĉiu el la fratoj urĝe petegis,
ke Si regu kun li super lia parto. C iuj kontraŭbatalis unu al la alia la feliĉ-
on havi la fratineton ĉe si, sed Godelieve diris: ,,Cu ne en ĉiuj partoj de la
granda reĝolando mi povas helpi malsanulojn kaj viziti malriĉulojn kaj
konsoli malfeliĉulojn? Cu do ne necesas, ke mi ĉie estu, en ĉiuj partoj
de la lando?" Kaj ŝi decidis loĝi laŭvice ĉe ĉiu el la fratoj monaton kaj
ĉiuj estis kontentaj kun tiu ĉi aranĝo.

La patro ĝojis, ĉar la estonteco de lia reĝolando kaj de liaj popolo
kaj infanoj tiel bone estis prizorgita, kaj grandaj kvieteco kaj kontenteco
venis super lin. Tamen la zorgoj de la regado tro multe estis malfortigin-
taj lin tiel ke li mallongan tempon post tiu ĉi decido trankvile mortis meze
de siaj malĝojaj infanoj. Liaj lastaj paroloj al ili estis: „Infanoj, amu unu
la alian, sciu ke vi ĉiuj estas reĝidoj, infanoj de unu sango, vivu en paco
unu kun la alia, kaj se okazos, ke vi malharmonias, tiam konsiliĝu kun
via fratino Godelieve kaj kiel  Si diros, tiel estos bone."

106
	 107



Efektive kelke da jaroj sinsekve ĉio iris bone kaj Godelieve alterne
loĝis monaton ĉe ĉiu el la fratoj kaj donis sian helpon al ĉiuj, kiuj ĝin
bezonis.

Tamen iom post iom si rimarkis, ke la fratoj ne plu parolas tiel
amike unu pri la alia, kiel en la tempo, kiam ili ankoraŭ formis unu fa-
milion. Ili nun ne plu havis la samajn interesojn, kiel antaŭe kiam la
patro vivis, sed ili konsideris la reciprokajn interesojn kontraŭaj. Ĉar la
frato posedante la arbarolandon liveris la lignon por la montaj laboroj
al la princo de la montolando, kaj tiu ĉi laŭ tiu rilato tute dependis de
sia frato. Kiam la unua altigis la prezon de la ligno, tiam vole nevole la
frato devis pagi tiun, ĉar la ligno estis nemalhavebla por la minejoj. Sed
siavice la princo de la Arbarolando dependis de la fratoj. kies regnoĵ
entenis la herbejojn kaj la kulturteron; ĉar la arbaro ne liveris sufiĉe da
nutraĵo por la enloĝantoj kaj ne sufiĉe da ĉevaloj por la lignotransportado;
kaj se la loĝantoj de la herbejoj kaj la kulturistoj de la argilodistriktoj
ne liverus tiujn, ili malsatus. La princo de la Arbarolando do estis mal-
kontenta kiam la najbaraj fratoj plialtigis la prezon de siaj ĉevaloj kaj
nutrajoj, ĉar ties popolo tute dependis de tio, kaj siavice tiuj ĉi fratoj
dependis de la princo de la mardistriktoj pro la granda eksportado de
salo, kiun la kamparanoj nepre bezonis, fine en la lando de la lagunoj la
interkomunikado inter la diversaj partoj devis esti formata per multe da
pontoj kaj la salujoj fermitaj de retendigoj kaj la fero kaj la ŝtonoj por
tiuj akvaj laboroj devis esti akirataj el la montolando kaj la ligno el la
arbarolando.

Ripetfoje okazis, ke unu el la fratoj bezonis monon por pli luksa
palaco aŭ por la aranĝo de pendantaj ĝardenoj aŭ por la aĉetado kaj
subtenado de kurĉevaloj aŭ por reĝa opero, kaj por akiri tion oni pos-
tulis impostojn de la enloĝantoj de la lando. La homoj ne povis pagi tiujn
ĉi impostojn se ili ne plialtigis la prezon de la produktaĵoj de sia lando
kaj tio kaŭzis malkontentecon kaj plendojn en la najbaraj landoj ; la po-
polo malkontentiĝis kaj ne kapablis pagi la fiksitajn sumojn, tiel ke an-
kaŭ la princoj de la najbaraj landoj havis malprofiton pro tio.

Tiam la fratoj ĉiu siavice komencis kompreni, ke la regado ne estis
tiel facila, kiel antaŭe, kiam ilia patro ankoraŭ vivis. Estis tre komplikita
afero por administri la financojn por ĉiuj tiuj plibeligoj. Kaj por kontroli
la aranĝon de tiuj ĉi altprezaj laboraĵoj, kaj ankoraŭ multe pli komplikita
estis la problemo, kiamaniere oni povus konvinki la popolon senplende
pagi la ĉiam pli altajn impostojn aŭ kolekti depagojn nur donantajn mal-
profiton al la eksterlandanoj kaj ne al la enlandanoj.

Por bone aranĝi tion ĉi ili instalis ministrojn kaj sub tiuj granda
nombro da kontrolistoj kaj doganistoj; oni faris leĝojn por perforti la

enloĝantojn pagi monon kaj aliajn por pagigi la najbarajn popolojn por
la importado kaj eksportado. Plue ĉiuj tiuj ĉi oficistoj kaj ministroj kaj
leĝistoj kaj kontrolistoj ankaŭ devis esti pagataj.

Tamen malgraŭ tiu ĉi artifika aranĝo la stato ĉiam pli implikiĝis
kaj la malkontenteco pligrandiĝis.

Kaj jen, fine la princo de la Montolando, la plej aĝa frato, konside-
ris, ke estas bedaŭrinde, ke li ankaŭ ne posedas peceton de la Arbarolan-
do; se estus nur tiu malgranda angulo ĝuste situanta apud lia teritorio kaj
kiu estas ĉirkaŭata je tri flankoj de montoj. Tiu fakte devas aparteni al li
laŭ la situacio kaj se li posedus tiun landpecon li estus sendependa de sia
frato por siaj minejoj. Kiom malprudenta la maljuna reĝo estis, ĉar tiu ĉi
ne komprenis tion ĉi kaj ke li ne destinis tiun ĉi landparton ĉe la lia!
Tiam ja tiu fonto de disputo kaj malagrableco ne estus ekzistinta!

La unuan fojon, ke Godelieve denove logis ĉe li, li ekparolis pri
tiu problemo kaj priplendis sin ĉe sia fratino. Li maldolĉe riproĉis sian
fraton, la princon de la Arbarolando, kiu ĉiufoje plialtigis la prezojn de
la ligno kaj de la importimpostoj, kaj li tre plendis pri la maljusta
aranĝo, kiu aldifinis al li malriĉan Montolandon kaj kio devigis al li
aĉeti ĉiujn materialojn de lia frato.

Tiajn plendojn Godelieve aŭdis de ĉiuj fratoj, kiujn ŝi sinsekve
vizitis.

Tiu ĉi malharmonio tre malĝojigis ŝin, kaj ŝi klopodis konvinki
siajn fratojn, ke ne ekzistas kaŭzo por tiuj plendoj. La patro ja ĝuste
estis aranĝinta tiel, ke ĉiu filo estis ricevinta tiun landparton kun kies
industrio li plej bone estis konata kaj tiamaniere li do plej bone ka-
pablus prizorgi la interesojn de la enloĝantoj. La malfaci'aĵoj do ne ek-
zistus tiel longe kiel la princoj restus kontentaj kaj ne ĉiufoje pliigus
siajn elspezojn por luksaĵoj kaj se ili ne konsiderus sian propran inte-
reson kiel kontraŭan al tiu de la fratoj, sed rigardus ĝin kiel en la
tempo kiam la patro ankoraŭ vivis : unu intereso por ĉiuj distriktoj
de la tuta lando!

Sed kiel ajn serioze ŝi diris tion, la fratoj ne povis aŭ ne volis
kompreni ĝin kaj konsideris la reciprokajn ambicion, incitemon kaj
havemon kiel la kaŭzoj de la malharmonio. Ili ne vidis siajn proprajn
erarojn kaj ne komprenis kiom ili turmentis la aliajn fratojn depen-
dajn de ili. Ili senkulpigis sin kontraŭ sia fratino, kiam tiu ĉi aten-
tigis ilin pri tio. Tio ja ne estas evitebla, se la najbaro tiel malbone
agas kontraŭ li, tiam li estas devigata alimaniere serĉi enspezojn! Li
ja alte devas teni la dignon de sia krono, tio ja ne povas esti
alie. Tion ŝi nur demandu al la ministroj ; tiam ŝi aŭdos, ke li ne alie
povas agi!
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Kiam Godelieve respondas, ke kvankam eble unu el la aliaj
kaŭzis al li malprofiton, tio ja ne estas kialo por li suferigi pli mal-
fortan fraton de li dependan. tiam li respondis, ke tio estas neevi-
tebla. Tio estas saĝeco de politikisto. Tio estas prudenta ekonomia
politiko. Kiel princidineto povas juĝi pri tio! Si nur estas sentimentul-
ino. Cu ŝi iam pristudis la librojn de tiuj sciencaj profesoroj, pri
kapitalo, terimposto kaj komerca politiko kaj internacia leĝoscienco?
Ne? Tiam do estas kompreneble, ke ŝi ne povas juĝi pri tio! Kon-
cernas ja ekonomiajn necesaĵojn. Tion la ministroj ankaŭ diras! Estas
la neevitebla batalo por la ekzistado. kondiĉo por la evoluado de la
homa gento.

Kiam ŝi tiam rememorigis la tempon de sia patro, kiam ĉiuj vivis
en paco kaj unueco sen ia disputo inter la diversaj distriktoj, sen minis-
troj kaj sen politiko — tiam la fratoj ĉiuj moke ridetis. Tio! tio estas pa-
sinta periodo en kiu la ŝtataj sciencoj ne ankoraŭ vekiĝis al plena kon-
scio! Kiu povas kompari malnovajn statojn kun novaj! Kiu povus anko-
raŭ nuntempe apliki, kion oni faris en antaŭaj jaroj ? La politika ekono-
mio ja eltrovis novajn leĝojn, pri kiuj la malmodernaj homoj antaŭe
neniam revis! Kaj tiu ĉi politika batalo ja interkonsentas kun tiuj leĝoj !

Tiamaniere la situacio ĉiam pli multe malboniĝis, kaj jen, unutage
la plej aĝa frato, kiu urĝe bezonis lignon por nova pligrandigo de mine-
jo, sendis armitajn virojn al la dezirita arbara regiono kaj perforte for -

prenigis la lignon, sed baldaŭ armitaj viroj de la princo de Arbaro -

lando malebligis tion kaj penis forpeli la - entrudantojn. Ambaŭflanke
viroj estis mortigataj dum la batalo. Por malhelpi persekuton la for -

kurantaj entrudantoj ekbruligis la arbaron, kaj la trupoj de la Arb-
arolando bezonis multe da tagoj por estingi la fajron kaj por ripari
la forbrul-itajn dometojn.

Por estonte antaŭgardi tiajn detruojn la princo de la Arbaro-
lando opiniis necese konstrui fortikaĵojn apud la limo kaj li daŭre
havis preta armeon por gardi, ke la malamikoj ne invadu. Tiu ar-
meo bezonis armilojn, ferajn armilojn. sed la Arbarolando ne produk-
tis feron, tiel ke la princo opiniis urĝe necese aligi kelkajn minejojn
de la frato al lia lando; tiam oni superflue havus feron por la armigo
kaj li ne bezonus esti en embaraso, se okaze de milito lia frato mal-
permesus la eksporton. Tiel ĉiam pli da kaŭzoj ekestis por batalo
inter la fratoj, ĉar la princo de la Arbarolando ankaŭ opiniis bone,
ke parto de la Argilolandoj apartenu al lia regiono ; ĉar en okazo
de militoj ne estus sufiĉe da manoj por dehaki kaj eksporti la lig-
non kaj kiamaniere oni tiam devos akiri la grenon kaj fruktojn de
la Argilolando ?

Tiamaniere en tuta la paca regno de la maljuna reĝo estis
armitaj trupoj. kiuj ĉiujfoĵe invadis la najbarajn landojn, rabis la bru-
tojn kaj ŝtelis nutraĵojn, detruis la rikolton kaj bruligis arbarojn, fa-
ligis fruktarbojn, detruis artajn objektojn kaj konstruis fortikaĵojn
por gardi la akiritaĵojn. La venkintoj timis la venĝon de la ven-
kitoj kaj konfederacion de kelkajpli malfortaj kaj ili ne sciis kiel agi
kun la subite akirita superfluo; ankaŭ okazis, ke aliaj malamikoj in-
vadis ilian regionon, kiuj rabis kaj bruligis, kaj tiam mankis al ili la
necesaj vivrimedoj. En la Montolando estis manko je ĉio, kio de-
vis esti importata el la landoj de la fratoj, kiel nutraĵoj kaj ligno,
sed estis superfluo de fero kaj ŝtonspecoj, sed tio ne estis necesa.
En la fruktodonaj fratolandoj estis superfluo de nutrajoj, sed oni ne po-
vis eksporti tiujn ĉi kaj ili putris en la tenejoj.

Godelieve ne plu vivis en la palacoj de la fratoj, kies malamo
plenigis ŝian koron per granda ĉagreno. Si ĉiam estis sur la batal-
kampo ĉe la militantoj, ĉe la antaŭpostenoj; ŝi flegis la malsan-
ulojn kaj bandaĝis la vunditojn kaj ankaŭ la ĉevalojn vunditajn
dum la batalo, kiuj dolore henis kun frakasitaj membroj. Si tre
malĝojis pro du tiu detruo kaj kun abomeno ŝi rigardis la amasojn
da kadavroj de homoj kaj ĉevaloj, kiuj kovris la batalkampojn kaj
kaŭzis peston; tage kaj nokte ŝi laboris kaj ankaŭ ŝi konsolis la
ĉagrenintojn, kiuj estis perdintaj edzon aŭ filon en la batalo ; kaj la
kompatindulojn, malsaniĝintajn pro malsato aŭ malhavo aŭ pro la ĉie
reganta pesto, ŝi helpis multajn longajn horojn. Si maldikiĝis kaj
ŝiaj vangoj iĝis palaj kaj kavaj kaj en ŝiaj okuloj ĉiam brilis larmoj.

Se iafoje unu el la fratoj, gvidante sian armeon, vidis ŝin la-
borantan, tiam li momenton sentis konsciencriproĉon kaj suferis pro
la ĉagreno kaj la malbona aspekto de sia fratino kaj la mute riproĉa
esprimo en -ŝiaj malĝojaj okuloj trafis lin: sed tio ne kondukis lin al
la konscio, ke li malbone agis. Li trompis sin mem per siaj sofismoj
pri la neevitebla evoluado, la sekvo de la ekzistobatalo, reganta en
la naturo kaj la fera leĝo de postulo kaj propono kaj la aliaj eko-
nomiaj leĝoj pro kiuj popoloj, landoj kaj klasoj havis kontraŭajn
interesojn, kiuj ne estus kontentigeblaj.

Godelieve ĉiam pli multe ĉagreniĝis, pli malfortiĝis kaj pli sen -

kuraĝiĝis, kaj apenaŭ ŝi ankoraŭ manĝis aŭ trinkis, sed ŝi donis sian
manĝaĵon por refreŝigi la malsatantojn, kies provizo estis ŝtelita aŭ for-

brulita kaj ŝi donis sian lastan gluton da akvo por refreŝigi la falin-
tojn sur la batalejo, kiuj suferis soifon en la brulanta suno.

Kaj ŝi alparolis la soldatojn per sia dolĉa voĉo kaj demandis al
ili, kial. ili, plenaj je venĝemo kaj malamo militirfs kontraŭ siaj fratoj?
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Kion ili akiris pro tio? Cu ili nun havas pli bonan vivon ol antaŭe,
kiam ŝia patro, la reĝo, regis, kiam ĉiuj vivis en paco kaj amikeco?
kiam ĉiuj kunlaboris al ĉies prospero. Cu ili nun estas pli feliĉaj, vun-
ditaj, senigitaj de patroj, filoj kaj fratoj, kripligitaj, malriĉigitaj kaj
priŝtelitaj ? Cu la triumfo de la venko kompensas ĉion ĉi tion, aŭ. la
pompo de glora eniro aŭ la ĝuo de rabitaj riĉaĵoj ? Kaj precipe, ĉu
ili unu estas pli feliĉaj kun la sento de malamo kaj venĝemo en la
koro, anstataŭ la am — kaj kunsento de antaŭe?

Estis multaj inter la batalantoj ebriaj pro la ebrieco de la bata-
lemo kaj pro la trumpetado de la militklarionoj kaj pro la flirtantaj
standardoj, kaj ili respondis al ŝi, ke la patriotismo estas la plej alta
virto kaj ke tiu estas rekonata de princoj kaj registaro, kaj ke la plej
bravaj soldatoj estas rekompencataj per ordenoj kaj ke oni por la
plej glora heroo, kiu venkis tutan provincon kaj mortigis filon de
malamika princo, eĉ starigis statuon.

Kaj Godelieve tiam pensis pri tiu unu frato, kiel ŝi estis vi-
dinta lin kiam li sciiĝis pri la morto de sia plej amata filo, mortpa-
fita en la antaŭa vico de la armeo, kaj ŝi denove vidis la larmojn
de malespero de tiu frato, kaj ŝi deturnis sin kaj ploris, malbenis
tiun ambicion kunportantan gloron koste de la malfeliĉo de la frato.

Aliaj el la soldatoj diris, ke ili estas devigataj batali, kvankam
ili havas antipation kontraŭ tio, ke la leĝoj de la lando devigas ilin ;
ke la nevoluloj estas malliberigataj aŭ mortpafataj, sed Godelieve
demandis ilin, ĉu ili preferas la mizeron de la milito aŭ la morton sur
la batalejo en la servo de peko kaj maljusteco aŭ la malliberejon kaj
la morton de la martiro en la servo de paco kaj fratamo ? Kial ili ne
rifuzas fari kion ili abomenas en sia koro ? Se multaj rifuzas, tiam
ja la malbonaj leĝoj estas senpovaj !

La kompatindaj vunditoj aŭskultis ŝin ; ili sentis, ke ŝi parolis
la veron ; kaj de ŝia dolĉa tuŝo kaj amplena flegado ili sentis, ke
ĉiuj malamo kaj maldolĉeco foriĝis el iliaj koroj kaj ili honoris Go-
delieve kaj nomis ŝin la Pacanĝelo.

Kiam ili, resanigitaj de siaj vundoj. revenis hejmen, ili alportis
la pacajn dirojn de Godelieve al la hejmanoj kaj tiamaniere ili disvast-
iĝis inter la popolo kaj fine ili atingis la palacojn de .la princoj. Tiuj
ĉi aŭdis la rakonton, ke pacanĝelo aperis al la vunditoj kaj alportis
al ili la mision de la amo, ke la militistoj akceptis ĝin kaj decidis,
ke ili ne plu batalos kaj ke ili estonte vivos en paco. La popolo pet-
egis al la princoj, ke ili finigu la disputojn kaj kunvenu por fari pac-
kontrakton, kiu ne plu estos rompita.

La princoj, devigitaj pro la ĝenerala mizero de la popolo

kaj timantaj ribelon kontraŭ sia aŭtoritateco kaj sentantaj la mizeron
de la militstato, fine aŭskultis kaj ili penadis al pacigo. Ili decidis,
ke ili ĉiuj kunvenu por serĉi rimedojn, kiamaniere ili estonte povas
vivi en amikeco.

Kiam ili ĉiuj kunvenis kaj vidis unu la alian de vizaĝo al vizaĝo kaj
rekonis en si reciproke la trajtojn de sia honorita patro kaj amata
patrino, tiam ili denove sentis post ĉiu tiu tempo de diseco, ke
ili estas fratoj el unu hejmo, kaj ili rememoris la vortojn de sia
mortanta patro : ., infanoj, amu unu la alian", kaj sincera pento
plenigis ilian korojn pro tio kion ili malbonfaris unu al la alia.
Ili ĉirkaŭbrakis kaj kisis unu la alian.

Tiam ili rakontis, kiu motivo instigis ilin fari la proponojn al
la paco. Ili diris kaj konfesis, ke tio estis la volo de la popolo,
kiu estis ricevinta mision de pacanĝelo kaj ili ekdeziris scii, kie
kaj kiu tiu pacanĝelo estas ; ili tre deziris vidi tiun kaj danki lin
pro la bonfaro, kiu denove pacigis la fratojn.

Oni ĉien sendis kurierojn por serĉi la pacanĝelon. Tiuj ĉi
traserĉis ĉiujn urbojn kaj ĉiujn vilaĝojn kaj ĉiujn lokojn de la
lando. Sed ĉiufoje la kurieroj vane revenis; ili ne povis trovi la
pacanĝelon.

Sed unutage amaso da homoj proksimiĝis al la palaco, kie
la fratoj estis kunvenintaj. Rapida kuriero rajdis antaŭen kaj komu-
nikis al la princoj. ke oni trovis la pacanĝelon, ke tiu havis la
staturon de junulino, mortanta meze de la mizeraj pestsuferantoj
en la de la lasta milito plej grave turmentegita distrikto.

La homoj proksimiĝis kaj ili portis la malgrasiĝintan senkon-
scian junulinon en la palacon de la princoj kaj kiam tiuj ĉi  respekte
proksimiĝis kaj jetis rigardon sur la vizaĝon de la mortantino,
ili rekonis je sia profunda konsterniĝo sian fratinon Godelieve,
kiun ili ne plu vidis la lastajn jarojn.

)en ŝi estis, ilia tre amata fratino kun tiu sama dolĉa pura
vizaĝo, rememoriganta al ili ilian feliĉan junecon. Nun ili kompre-
nis, kial la popolo parolis pri pacanĝelo kaj la potencan senton,
vekigitan en la tuta regno per la abnegacio kaj sindonemo de
tiu unu malforta virino. Ili ĉiuj kovris la vizaĝon per la manoj
kaj humile klinis la kapon kaj ili denuncis sin mem kiel la mor-
tigantojn de sia fratineto, kiun ili tiom multe amis.

Dum ili tiel staris forte konsternitaj kaj ĉiu riproĉantaj sin
mem pro la krimo farita kontraŭ ŝi kaj kontraŭ si mem, Godelieve
malfermis la okulojn. Ĉiela rideto heligis ŝian vizaĝon, ĉar nun ŝi
vidis, kion ŝi dum tiom multe  da jaroj estis esperinta vidi : ĉiuj ŝiaj
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fratoj, kiujn ŝi tiom multe amis. denove unuigitaj kaj ŝi etendis la
manojn al ili kaj kiam ili surgenuiĝis apud ŝia ripozejo, ŝi interplek-
tis la manojn de la fratoj.

Kiam tiuj ĉi, havante la okulojn malbelajn de larmoj, denove
povis rigardi al ŝi, ŝi estis mortinta kaj ŝia anĝelanimo senbrue estis
supreniĝinta kaj ŝiaj anĝelaj fluçiiloj nevideble etendiĝis super la kli-
niĝintaj kapoj de la fratoj.

La tuta popolo malĝojis kaj funebris, sed ĝi ne estis senespera
funebro, ĉar la ĉagreno estis dolĉigata de la paco denove loĝanta
inter ili kiel antaŭe.

La fratoj restis kune kaj loĝis denove kune kiel antaŭe en la
palaco de sia patro kaj regis kune en harmonio super la tuta po-
polo. Tre ofte, kiam ili rememoris la 'pasintecon kun ĝiaj abomenind-
ajoj, mortigo, pesto kaj detruoj, tiam ili honte devis konfesi, ke ĉiu
tiu mizero ne estis necesa, tiam ili klare komprenis kiel simple fakte ;
estas esti bona . . . bona kaj feliĉa. La lirnŝtonoj inter la princlan-
doj estis enterigataj kaj la popoloj estiĝis unu popolo de fratoj kaj
fratinoj de la oriento ĝis la okcidento, de la nordo ĝis la sudo, de
la granda maro ĝis la malproksimaj oceanoj. Neniam plu ekestis
batalo aŭ malharmonio inter la fratoj, ĉar ili ĉiam sentis la sanktan
ĉeeston de Godelieve, de la Pacanĝelo.

Tradukis Cath. J. Roskes- Dirksen.

MONDLITERATURO.

El „Hamleto"
de William Shakespeare (1564  - 1616).

Cu esti aŭ ne esti, -- tiel  staras
nun la demando: ĉu pli noble estas
elporti ĉiujn batojn, ĉiujn lagojn
de la kolera sorto, aŭ sin armi
kontraŭ la tuta maro da mizeroj
kaj per la kontraŭstaro ilin fini?
Formorti — dormi, kaj nenio plu!
Kaj scii, ke la dormo tute finis
doloron de la koro, la mil batojn,
heredon de la korpo, --- tio estas
tre dezirinda celo. Morti — dormi
trankvile dormi! Jes sed ankaŭ sonĝi!
Jen estas la barilo! Kiaj sonĝoj

viziti povas n ian mortan dormon
post la forjeto de la teraj zorgoj. --
Jen tio nin haltigas; tio faras,
ke la mizeroj teraj longe daŭras :
alie kiu volus elportadi
la mokon kaj la batojn de la tempo.
la premon de l' potencaj, la ofendojn
de la fieraj, falson de la juĝoj,
turmentojn de la amo rifuzita.
la malestimon, kiun seninduloj
regalas al merito efektiva. --
Jes, kiu volus tion ĉi elporti,
se mem, per unu puŝo de ponardo,
li povus sin de ĉio liberigi ?
Kaj kiu do en ŝvito kaj en ĝemoj
la ŝarĝon de la vivo volus porti,
se ne la tim' de io post la morto,
de tiu nekonata land', el kiu
neniu plu revenas. Kaj pro tio
plivolas ni elporti ĉion teran.
ol flugi al mizeroj nekonataj.
La konscienco faras nin timuloj ;
al la koloro bela de decido
aliĝas la paleco de l' pensado ;
kaj plej kuraĝa, forta entrepreno
per tiu kaŭzo haltas sendecide,
kaj ĉio restas penso, sed ne faro

Tradukis L. Zamenhof.

La granda libro pri Andrée en Esperanto.
Antaŭ pli ol 30 jaroj la tuta mondo vigle diskutis pri la  sorto

de la Svedo Andrée kaj liaj du kamaradoj, kiuj en la jaro 1897  per
balono provis atingi la nordan poluson. Tri kuraĝaj homoj kontraŭ
la nekonata naturo de la nordo. Ili flugis for — kaj restis for.

La granda mistiko de la polusa nokto kovris ilin. Kaj la nomo
Andrée fariĝis mito, pri kiu oni ŝpinis multajn legendojn. Stranga
estis la viro — stranga la fino de lia vivo.

Kaj nun — antaŭ kelkaj monatoj Norvega scienca ekspedicio ha-
zarde trovis la lokon sur Blanka insulo en la Polusa maro norde de
Svalbard, kie Andrée kaj liaj du kamaradoj pasigis la lastajn  tagojn.

114
115



Kaj tie oni - trovis iliajn taglibrojn, tiel ke oni nun povas sek-
vi ilin tagon post tago kaj horon post horo ; unue en la balono
kaj poste dum ilia batalo kontraŭ la glacio, neĝo kaj akvo de la
polusa maro.

Kiam la telegrafo sciigis la tutan mondon, ke oni trovis la las-
tan bivakon de Andrée, tio ĉie vekis plej grandan miron, ĉar An-
drée estis la unua, kiu provis aervoje atingi la nordan poluson.

Alpolusa flugado en la jaro 1897 estis nekompareble pli dan-
ĝera kaj aventura veturo ol en niaj tagoj. La sola ebleco estis la
delikata balono, kaj la radio estis ankoraŭ granda sekreto. Despli
interese estas nun aŭdi pri la kuraĝaj viroj ; pri ilia flugado per la
balono ,.La Aglo" kaj ilia ekscitiga kaj nervotiklanta batalo kont-
raŭ glacieregoj kaj malfacilaĵoj ; kaj iliaj taglibroj kun konfida espero
pri feliĉa fino eĉ sur la lastaj paĝoj ; kaj la intimaj notoj de Strind-
berg, kamarado de Andrée, pri siaj pensoj kaj sopiroj je sia fianĉino.

Ĉio nova, kio rezultis el la eltrovo de la restajoj de la ekspe-
dicio de Andrée, estas publikigita nur laŭ la permeso de la Sveda
registraro. La 25an de Novembro aperis granda libro samtempe en
11 lingvoj. Por la rajto eldoni tiun libron fiksita honorario devas esti
pagata al la fondaĵo, (portonta la nomon de Andrée), kiu estas uzo -

ta por esploroj en la polusaj regionoj. Malgraŭ la altaj kostoj por
presigo de la esperanta eldono, depende de ĝia malgranda kvanto,
Eldona Societo Esperanto en Stockholm (adreso : Stockholm 1), per
ekonomia helpo de Svedaj esperantistoj, riskis tiun entreprenon.

Estas la unua fojo. ke tiel aktuala libro aperas en Esperanto
samtempe kun eldonoj en naciaj lingvoj kaj unuafoje ke tiel science
gravega libro estas eldonata en Esperanto. La 10an de oktobro
Eldona Societo Esperanto subskribis la kontrakton kun la ĉefeldonisto,
en la komenco de novembro venis la lastaj manuskriptoj, kaj la 25an
de novembro la C. 400-paĝa libro estis tradukita esperanton, presi-
ta kaj pretigita. Tiun rapidecon oni akiris per favoraj kunagantaj
faktoroj. La decida faktoro tamen estis, ke la esperanta eldono
nepre devis aperi ĝis la definita tago. La tradukon pretigis la ver-
kisto Stellan Engholm, konata por la esperantopubliko per sia ori-
ginala novelo „Al Torento', kiu ricevis multan laŭdon.

Ĉirkaŭ 400 paĝojn enhavas la libro. Pri la eleganta kaj pom-
pa aspekto de la dika libro, presita sur bonega papero, kaj pri ĝiaj
multaj interesaj bildoj oni unuavide konvinkiĝas. Se oni foliumas la,
libron, oni ĉie trovos, ke unua ĉapitrorubriko estas pli interesa ol
la alia. Kaj sen propra volo kaj konscio oni troviĝas meze en la
dramo. el kiu oni malfacile foriras nesciante la solvon. Kiel dirite,

la libro estas la plej vivanta priskribo pri la dramatikaj detaloj. Sed
samtempe ĝi entenas sciencajn informojn kaj eltrovojn, kiujn la ekspe-
dicio spertis. Inter la bildoj estas kelkaj, kiujn prenis Andrée mem
kaj liaj kamaradoj, kaj kiuj nur nun estas rivelitaj kaj pretigita
(post 33 jaroj en la glacio.)

La Andrée-libro ne nur prezentas unikan legaĵon al la espe-
rantistaro, sed ĝi havas ankaŭ tre grandan propagandan valoron.
Kun fiereco ĉiu esperantisto povas ĝin montri kaj per ĝi pruvi, ke
Esperanto staras en la sama vico kiel la grandaj naciaj lingvoj.

Ernfrid Malmgren.

Flandra Kanto Esperantigita.
LA GILDO FESTAS.

Teksto de René de Clercq. 	 Muziko de Em. Hullebroeck.

Dum gilda ĝoj', dum gilda fest', En buŝo fumas la pipet',
vi kial sidas en la nest'

	
kaj ŝvebas en la kabared'

kaj librojn nur trastudas? 	 studentaj bonodoroj.
Saĝeco kuŝas en pokal', 	 Amanto de la pergamen'
jen la plej taŭga vivmoral', 	 jam baldaŭ iĝos specimen'
vi tiel ne konkludas. 	 kun pergamenkoloroj!

Pokala saŭco', pokala bru'; 	 Dum gilda fest', dum gilda ĝoj '.
amikoj, gaje kaj kun ĝu' 	 ektintu glas' je lasta foj'
la lipojn nun al glaso! 	 kaj svingu ni la ĉapon.
Kaj kiu studas laŭ rutin', 	 Kun seka gorĝ' jam studemul',
per akvo saturigu sin, 	 ja ronkdormante, per formul'
samkiel la anaso! 	 turmentas sian kapon.

REKANTAĴO.

Li de biero ne ŝatant',
de rava kanto ne ĝuant',
de belknabino ne kisant'.
Vivu glas' ! Vivu kor' ! Vivu kant' !

Tradukis Juul Karnas.

NEKROLOGO.

S - ro Aimé Sienaert el Kerkxken, membro de la esperantista
grupo „ Pioniro " el Aalst, mortis la 17 an. de Decembro. Al la
funebranta familio ni prezentas, en la nomo de la tuta Flandra
samideanaro, niajn sincerajn kondolençojn.
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Renaat Verheyen.

Lino de Frans Van Inzmerseel.

Kelkaj tagoj jam forpasis depost la morto de nia fama Flandra
reĝisoro kaj aktoro de 1' „Nova Popolteatro". Kaj la granda dolo-
ro, kiun kaŭzis tiu perdo, longtempe estos sentata en la koro de ĉiuj.
kiuj iam vidis kaj aŭdis la junan majstron.

Li nur estis dudekses-jara kiam venis la morto,— sed li jam es-
tis efektiviginta gigantan laboron.

La unuaj teatrajoj, kiujn li gvidis kiel reĝisoro en amatoroj ron-
doj -- li tiam estis dudekjara --- altiris la atenton de la gvidantoj
de la „Flandra Popolteatro" kaj ili kontraktis kun li.

Johan De Meester, la tiama reĝisoro de tiu „Flandra Popol-

teatro", ludigis de li la ĉefrolon en „Sankta Francisko" de De Ghel-
derode. Estis mirinde. La reprezentadoj en la eksterlando, en Parizo,
Dusseldorf, Aachen kaj en multaj Nederlandaj urboj kaŭzis veran
entuziasmon.

Li gvidis en la .,Flandra Popolteatro" multajn verkojn, kiuj ĉiuj
klare montris la majstran fantazion kaj la junan, fortan energion kaj
vivĝojon de tiu moderna, vivplena artisto.

Kaj okazis tiam la disiĝo en la „Flandra Popolteatro"...
La plej valoraj artistoj formis novan grupon, nome la ,.Nova

Popolteatro". Kaj tiu nova organismo daŭrigis la reprezentadojn de
siaj mirindai teatrajoj malgraŭ la plej akraj malfacilajoj, kiujn la
grupo devis kontraŭbatali. Kaj Renaat Verheyen, kiu estis la animo,
la cerbo de 1' organismo, ĉion aranĝis, ĉion venkis.

Kaj i. a. ili ludis „Ulenspiegel". Rimarkinda teatrajo kaj fama re-
prezentado! Tiuj, kiuj vidis .,Ülenspiegel" en Diksmude, neniam tion
forgesos. Estis delira sukceso. Homoj saltis sur la seĝojn, kriegis
kaj ploris de ekzalto. Oni kuris sur la scenejon por kisi la aktorojn,
por ricevi de ili manpremon, amikan parolon. Renaat estis inter la
aktoroj; li neimiteble ludis la rolon de „Lamme".

Kaj ĉiu tago alportis novan belecon, novan feliĉon, novan en-
tuziasmon en la koron de tiuj, kiuj vidis Renaat kaj liajn amikojn
sur la scenejo... Ĝis alvenis la morto kaj forprenis la ŝatatan aktoron,
la grandan amikon.

Ni klinas la kapon pro la granda mortinto, kiu plifortigis en
nia animo la energion por sendaŭre, konsekvence daŭrigi la batalon
por la liberigo de nia popolo.

Gommer Torfs.

SUBTENO POR NIA REVUO.

Geen oorlog meer, 100. ; P. Van P. en ik, ieder 1 belga,
10.— ; Karel Panier. 50. ; Jet, 20.— ; Nathan, 15. ; Kerremans,
15. : Lusje van lijn 2, 25.— ; Sus, 20.— ; Hygiënist, 10.— ; L.Storms,
10.— : kleine Jan, 15.— : Cognie, 25.—;; Josy. 20. ; Enneaj, 15.-- ;
De Craene, 10.— ; Flandra samideanino. 25.— ; Algoet, 6.— ; M. M.,
20.—; El Herenthals, 10.— ; Germaine, 15.— : A. , 10.—; Maria
Dockx, 10.— ; J. V., 10.— ; Fanny C., 10.—; Joĉo, 100.— ; G.
Lenaers, 20.-- ; Flandroj de Esperantujo, Forpelu la belgojn el via
monujo, 20.—; J. Van Campenhout, 15,—; Florent Reiss, 30.—;
Por kiam nia Zamenhofstrato en Antverpeno ?, 20.-- : J. Muys,
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25.-; por Flandrujo kaj Esperanto, 10.-; Kverko, 25.-; Injo, 20.- ;
Relo, 10. ; Por ke ĉiuj esperantistoj nepre respektu la neŭtralecon
dum la kunsidoj, 15.-; Pafilo de eks-z 99, 10.-; Vivu F. L. E.! ,
Mehleno, 15,- ; Godelieve, 20,- ; J. v. A, 50.- ; P. D., 15.- ;
Rachel D. S., 20.-; Por ke la Rektvojanoj faru same, 10.-;
M. V., 10.- ; Jos, 10.-- ; Doe het goede om het goede, 10.- :
Toon, Tinneke kaj malgranda Ludo, 20.-- ; Razisteto, 10.- ; Bern.
B., 10.---; Leo Sebregts, 15.-- ; M. A. B., 10.- ; D., Kortryk; 10.- -- .
S-ino D., Kortryk, 10.- ; Martha 5,--- & Hugo 15.- . 20.- ; C.
Vanb., 15.- , G. Janssens, 25.-- ; Fr. De Coninck, 10.- ; W. Ver-
heyen, 20.- ; De Jonckheere, 20.- ; Meeuws, 20,-- ; Kontraŭmilita
helpo, 20.- ; H. Van Gaal, 10.-- ; Bossuyt, 10.- ; John Théry,
15.- ; G. Van Dessel, 10.-- ; Dorrie, 6 ŝilingoj, 51,50; el Bruse-
lo, 5. ; x. x. x., 2.-- ; Mart, 10. ; Jan, 10. ; Piet 20. ;
entute : 1.334.50 frankoj.

De la administracio. - La grandan sumon de nia nunmonata
subteno por nia revuo (mil tricent tridek-kvar frankoj kaj duono !)
ni plejgrandparte ŝuldas al belgo - ofensivo, kiun plensukcese faris
niaj geamikoj Martha Vervloet, Maria Moons kaj Piet Van Peel.
Al ili kaj al ĉiuj, kiuj kunhelpis al tiu ofensivo, dankon !

Ni ne ricevis nur monon de niaj geamikoj, ne, ni eĉ ricevis
bonajn konsilojn, bonajn projektojn por la subteno de nia revuo.
1. a. unu el niaj Kortykaj amikoj prave opinias, ke la plej bona
subteno estas la akiro de abonoj kaj tial li -- kaj ni plene kon-
sentas -- atendas bonajn rezultojn de

Abonofensivo.

La subtenantoj abonigu po 7,50 fr. enlandan kaj po 10.-fr.
eksterlanden samideanon dum duona jaro; po 15.- fr. kaj 20.- fr.
dum tuta jaro. La abonato eble poste mem abonos nian revuon,
kaj tiel la subteno estos estinta daŭra. Estas taŭga kaj efika pro -

pagando kaj ni gratulas la projektinton pro lia bona ideo.
Antaŭen do geamikoj de „Flandra Esperantisto" ! Kiu parto-

prenas ĉi tiun abonofensivon?

Pro manko de loko la rubrikoj Inter Ni, Flandra Ligo Es-
perantista, Diversajoj kaj Bibliografio devas esti prokrastataj ĝis
la sekvonta numero.
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