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por la á
«Sur la kampo, for de l'mondo»
sonĝon vidis knabo juna...
Pri l'homaro, pri l'estonto
lin inspiris revo suna
kaj ekĝermis la-Ideo...
Li ne dubis, nur esperis,
nepensante pri l'pereo
sian vivon li oferis...

«Ho, mia kor', ne batu maltrankvile»
li gemis tamen en decida hor',
sed poste ĉion donis li humile
el sia kor'...

«En la mondon venis nova sento»
ehon vekis, korojn ĝi inspiris
kaj inunde kreskis la torento;
ĝiaj ondoj milojn al si tiris...

«Tra densa mallumo briletas la celo»
sed ĝin la unuaj jam vidis,
per nobla laboro por Bono kaj Belo
la vojon preparis kaj fidis
kaj ili ekplugis kaj semis sen lano;
miraklojn produktis la homo de l'paco.
Ho vi, pioniroj. mokitaj de miloj
nun estu benataj de l'filoj.

«Forte ni staru, fratoj amataj»
por vigle gardi la flamon!
Nur harmoni' kaj Fido vartataj
venkigos fine la Amon...
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«Al Vi, ho potenca senkorpa mistero»
en nuna momento solena,
la koroj sin turnas por Paco sur Tero,
por Via favoro gracplena :
en luktoj, tempestoj de l'Vivo nin gardu,
ne la erarojn, la senton rigardu,
kaj tenu nin firmaj kaj noblaj en bono
por venko de l'Homo.

Julio
(Deklamita de Marianne Schneider, dekdujara fraülineto, uum

la malferma kunsido de la kongreso en Kolonjo).

la 111n1111esigo ils la
IlEsrerate-Illievacie

INTERKONSENTO DE KOLONJO.
Universala Esperanto-Asocio, Konstanta Reprezentantaro de

la landaj Esperanto-Asocioj kaj Universala Esperantista Federacio
interkonsentis pri la ĉi-subaj aranĝoj :

1. Universala Esperanto-Asocio estas tutmonda organizajo
esperantista, reprezentanta la Esperanto-movadon kaj organizan-
ta la universalajn kongresojn.

2. La landaj Esperanto-asocioj aligas siajn membrojn al UEA,
se ili plenumas jenajn kondieoj n :

a) posedi onganizan formon (regularon, konsiston de
komitato k. c.), kiu vidigas klare, ke temas pri landa asocio
neütrala ;

b) havi minimume 100 membrojn.
Pri la akcepto decidas la Komitato.

3. La landaj Esperanto-asocioj aligas membrojn al UEA laŭ
la jenaj kondiĉoj :

a) Ili pagas jarkotizon de sv.  fr. 0.50 por ĉiu el siaj regulaj
membroj; ĉi tiuj membroj estas simplaj membroj de UEA; ili
rajtas recevi la internacian membrokarton kaj uzi la servojn
de la delegitoj pri vojaĝhelpo kaj informpetado;

b) la landaj asocioj pagas aldonan kotizon por tiuj mem-
broj, kiuj deziras recevi la jarlibron aŭ la jarlibron kaj la
gazeton de UEA; tiuj ĉi membroj estas nomataj aktivaj. La
landaj asocioj sindevigas varbi kiom eble plej multe da tiaj
membroj.
4. En landoj, kies asocio aligis siajn membrojn, oni aldonas al

la kotizo el ĉiu kategorio proksimume 50 % de la normala kotizo
de la nuna membro. por tiuj membroj, kiuj ne apartenus al la
landa asocio. Tamen la ĝisnunaj membroj de UEA ne apartenantaj
al la landa asocio povas resti membroj lai) la gisnunaj kondiĉoj.
(;is fino de 1936.

5. La landaj asocioj prenas sur sin la administradon de la
membroj en sia lando. laü la reguloj de la Centra Oficejo, kaj
nomas ĉefdelegiton interkonsente kun UEA.
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6. La landa asocio nomas la lokajn delegitojn interkonsente
kun la ĉefdelegito kaj komunikas la liston al la Centra Oficejo.

7. La Internacia Komitato de UEA konsistas el :
a) komitatanoj elektitaj de la landaj asocioj aligintaj

siajn membrojn ;
b) komitatanoj elektitaj de la lokaj delegitoj en la landoj,

kies landa asocio ne jam aligis siajn membrojn kaj en la
landoj, kie ne jam ekzistas landa asocio;

c) komitatanoj elektitaj de la komitatanoj sub a. kaj b.
ĉiu landa asocio kun minimume ducent ĝis mil membroj

elektas unu komitat.anon kaj plian por ĉiu komencita milo da
membroj, por kiuj ĝi pagis kotizon por la pasinta jaro.

La lokaj delegitoj de la landoj, kies landa asocio ne jam aligis
siajn membrojn aü kie tia asccio ne jam ekzistas, elektas grupe
po unu komitatano por ĉiu kvincento aŭ komencita kvincento da
membroj.

La komitatanoj sub a. kaj b. povas nomi komitatanojn sub c.
ĝis la triono de sia propra nombro.

ĉiuj komitatanoj havas samajn rajtojn kaj devojn.
8. La fakaj societoj, institucioj k.t.p. povas sin enskribigi kiel

partoprenantoj en la ĝenerala Esperanto-movado, kontraŭ fiksita
pago.

9. Okaze de ĉiu Universala Kongréso de Esperanto kunsidas
«Konsilantaro de la Esperanto movadob. öi konsistas el: la
komitatanoj de U.E.A., la reprezentantoj de la aligintaj landaj
asocioj havantaj malpli ol 200 membrojn, la ĉefdelegitoj aü iliaj
reprezentantoj, la honoraj membroj, la dumvivaj membroj, la pa-
tronoj kaj reprezentantoj de la asocioj kaj institucioj registritaj
kiel reprezentantoj en la ĝenerala Esperanto-movado. Tiu kon-
silantare esploras la jarraportojn pri la stato de la movado.
konsideras proponojn pri disvastigo kaj utiligo de la lingvo kaj
priparolas programon pri laboroj entreprenotaj. Ĝi decidas per
plimulto de la ĉeestantoj en formo de deziresprimoj, kiujn ĝi
transdonas al la komitato de U.E.A.

10.Post sia likvido I.C.K., K.R. kaj U.F.K. transdonas al
U.E.A. siajn havaĵ oj n kaj dokumentojn. La komitato kaj centra
estraro fiksos la novajn devojn de la ĝisnunaj direktoroj kaj
oficistoj de I.C.K. kaj de U.E.A.

11. Necesaj 5anĝoj en la regularo de U.E.A. estos tuj farataj
laŭ la ĉi-supraj aranĝoj. La nuna komitato de U.E.A. sendos la
sangojn al la delegitoj, por ke la voĉdono estu finita  je la fino
de Oktobro 1933.

12. La landaj asocioj elektas siajn respektivajn komitatanojn
antaü la 15-a de Oktobro 1933.

13.La neceso estas farata, por ke la nova aranĝo ekfunkciu je
la 1-a de Novembro 1933.

Kolonjo, la 4 an de Aügusto 1933.
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Oosteerie
5-a Flandra Kongreso de Esperanto

Jubilea Kongreso.

En la Parko

La membroj de la nova grupo el Oostende jam vigle aranĝas
la antaülabor•ojn de nia venonta kongreso.

Malgraü ke la tieaj samideanoj estas novaj venintoj en la
movado, ili promesas ke la kongreso ne estos malpli impona ol la
antaŭaj. En la venonta revuo verŝajne jam aperos la unua
informbulteno.

Pro decido de F.L.E., la kotizo estas 12.00 fr.
La ŝatantoj de malgranda alignumero tuj pagu al poŝtĉeko

n 4071.03 de S-ano Marcel Troch, Plakkerstraat. 37, Oostende.
Samtempe tiel vi havigos al la Kongreskomitato la bezonatan mo-
non por la propagando.

n
R gas brua babilado en la jugeja ĉambrego.
La Pa ezidanto : «Silentu !»
Dikulo levigas, iras rekte al la jugistoj, haltas antaŭ la prezi-

:°an'ta sego kaj ekkrias : «Bone! Mi vidos kiel tiu-ĉi jugafero
tinigos!»

La Prezidanto : «Silentu!
La dikulo : «Jes, silentu, kiel vi diras, Sinjoro Prezidanto,

klarigu kion vi volas. ĉu estas dek aŭ dudek frankoj? Parolu sen -

time, mi elskuos miajn malriĉulajn poŝojn» (Rido).

La Prezidanto : «Sed refoje, Sinjoro, silentu!...
La dikulo : (kun miriga kvieteco) «Vi estas prava. Sinjoro

Prezidanto, (rido) kion vi volas? Mi estimas la jugistaron. Kelkaj
frenezuloj diras ke oni bezonas nur 24 horojn da tempo por mal-
beni la jugistarcn, liaj puŝpeli ilin en la satanan inferon, kie la
diabloj povas eihaki rostitajn bifstekojn el iliaj mola sukplenaj
postvangoj (Brua longedaŭra ridego) .

La Prezidanto (severege) «Sed kial do vi venas tien-ĉi?...
La dikulo : «ĉar mi elverŝis mian urinujon tra la fenestro,

kaj la malbenita a',vo trafi; la senharan kapon de mia kara naj-
baro» (Refoja ridego senfina). La prezidanto sonigas la sonorilon
kaj krias «Silentu!»

La dikulo : «Je3, Sinjoro, mi ankoraŭ staras antaŭ vi.»
La Prezidanto : «Kiel vi estas nomata?»
La dikulo : «Silentu» (rido).
La Prezidanto : (Mirigite) «Kion vi diras?»
La dikulo : «S•ieütu, kvaidekmil diabloj, Silentu!...
La Prezidanto : ĉu vi ne konscias ke via konduto estas netole-

rebla, vi volas silentigi min!...
La dikulo : «Tute ne!»
La Prezidanto : «Respondu do mian demandon! Kia estas via

nomo?»
La dikulo : (tre laŭte) «Silentu, Sinjoro, silentu mi diras por

la lasta fojo! (Longedaŭra rido). La prezidanto levigas, sonorigas
kaj krias per plej forta voĉo : «Silentu!»

La dikulo : «Ah! Fine vi ekscias kiu mi estas! Fine ja, sed
verdire tre malfrue!... (Denova Rido) Nun la pacienco de la Pre-
zidanto estas elĉcuata. Li volas elpeligi la dikulon; sed ia atestan-
to proksimigas por klarigi la tutan aferon. La dikulo ncmiga
«Ludoviko Karolc Silentu». Jen ia] la naiva homo parolas kiam
oni diras. «Silentu» Jen kial li diras «Silentu... kiam oni deman-
das lian nomon. Malgraŭ tio, dum bruega rido, la dikulo estas kon-
damnata al mona?no de dek frankoj.

La dikulo : < Mi antaŭsentis ke mi estus kondamnata! Al la
diabloj la 	'»

La. Prezidanto : «Silentu!»
La dikulo : Kien plian vi deziras? ĉiu tio ne sufiĉas?»
Goj ege kaj r idante la publiko eliras la j uĝej on.

Majo 1933. 	 Aloïs Van Haver.

Esperanro Ij
Pr.,njuiillreliniemlø

De Statsekretario (helpanto de Ministro) por laborhavigo kaj
fremduîf; :'ivento OTTO  N .USTADTER.-STURMER

Estas tute certe, ke E.peranto tiel sola mondlingvo en la vera
senco de l'vorto, por kies disvastigo nek geografiaj nek politikaj
limoj formas barilon, devas atingi kune kun la pligrandiĝanta

eG
	 67



ŝatado en la plej vastaj rondoj de la civilizitaj nacioj ankau ĉiam
pli grandan valoron por la disvolviĝo de la internacia fremdul-
frekvento. Kiu iam havis okazon, ĉeesti Esperanto -Kongreson kaj
esti atestanto, kiel simple. rapide kaj senpene esperantisto] , kun -

venintaj el tutmondo, interkompreniĝas, nepre devas fariĝi adepto
de ĉi tiu ideo, kiu — kiel apenaŭ iu alia -- servas al la alproksimiĝo
de la popoloj kaj pliprofundiĝo de la reciproka kompreno kaj
reciproka simpatio.

Tiu ĉi sperto instigis la ŝtatajn instancojn por fremdulfrekvento
en Aŭstrio, insisti je uzado de Esperanto en sia fremdulvarbado.
La spertoj, faritaj per Esperanto, multe superis ĉiujn esperojn. La
eho, kiun trovis la forsenditaj Esp.-propagandiloj en ĉiuj mond-
partoj, estis tiel forta kaj daŭra, ke en ĝi trovis sian esprimon
ankaü dokumento pri la entuziasmo kaj la ĝisfunda sindediĉo,
kiujn la esperantistoj sentas por sia alta celo. La intima kontakto.
kiu ampleksas la internacian esperantistaron kaj kiu ricevis dank'
al la oferema agado de la aŭstriaj esperantistoj speciale el Wien
kelkspecan valoran fortigon, reprezentas novan ilon de tiom gran-
da graveco por la disvolvo de la internacia vojaĝtrafiko ke la mo-
derna fremdulvarbado nepre devas kalkuli kun ĝi!

Kiel gvidanto de la ŝtata fremdulfrekventvarbado de Aüstrio
mi firme decidis, daŭrigi ĉi tiun taŭgan metodon ankaŭ estonte
kaj doni al la Esperanto-movado ĉiun eblan helpon.

Mi salutas kun speciala kontentiĝo, ke Internacia Esperanto -

Konferenco en 1934 okazos en Wien.
Wien, 23. de aŭgusto 1933. 	 La ŝtatsekretario

Neustâdter - Stürmer, m.p.
REKTORO DE WIEN-A UNIVERSITATO, prelato prof. d-ro

Ernst H. Tomek pri Esperanto.
Kvankam Latino ĉiam restos la teologia lingvo de l'katolika

eklezio. Esperanto tamen havas la plej altan gravecon por la potence
evoluiĝanta katolika movado laika kaj tial fariĝos la plej efika
interrilatilo inter ĉiuj katolikaj laikoj. kiuj deziras efektivigi ka-
tolikan agadon.

Wien, la 5. sept. 1933.

M;iiie a' Ia mikte
LA URBO «NEW -YORK» DETRUITA.

La gazetaro publikigas la jenan novaĵon :
Dektri aeroplanoj bombardis dum duono da horo per lumi -

gantaj bomboj la urbon je la fino de la teatroj nokte. Miloj da
homaj rigardadis la laboron de la aviadistoj. La jurnaloj menciis
poste ke «New-York», estis detruita. Almenaŭ teorie.

EN FRANCUJO.
Du profesoroj eltrovis novan gason. Eĉ la ministro de

milito ne konas la formulon. Necesus nur 8 tagoj por pretigi
tiom eble ol necesus por bomboj.

Oni tamen ĉiam parolas pri mondpaco, eĉ en Francujo! (*)

(*) Noto de la redakcio.
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6mJr Ilkante
Esrrantigita

Interne mi vundikis.
(Gekwetst ben ik van binnen.)

Malnova kanto.
; ;a,j kie ajn mi turnas min,
mi ne ripozas tage, nokte;
kaj kie ajn mi turnas min,
nur .ia b4ici' min sekvas vokte.

Tradukis Juul Karnas.

mir.j dsoli4oj
La geanoj de F. L. E. bonvulu noti, ke la kasisto de F. L. E.

sciigas al ni, !:e li pruvizor'e ne sendos novan membrokarton al la
malnovaj ane . Nur la novaj membrcj ricevos la karton.

SAT -kon: csoj. La 13-a kongreso cle SAT en Stokholmo elektis
Parizon kiel lc'_on por la nova Plenum komitato, kaj Valencion kiel
urbon de la 1.-a kongreso. Dum la kongreso la granda jurnalo
«Socia -Demokraten» ĉiutage enhavis gravajn novaĵojn el ekster -
lando en esperanto.

Grup - ^ ekretai i (in) oj. 	 Ne forgesu havigi al la sekretariejo de
«Flandra Esperantisto» la grupnovajojn antaü la 15 -a de la mo-
nato. Se almenaü vi deziras aperigi ilin en la sekvonta numero.

cehoslo akujo ĉe:ioslovaka Asocio Esperantista posedas per-
meson de la :e=voja ministerio fiksi en ĉiu stacidomo de la respu-
bliko infoi_nan tabulan por plej malalta formala de)ago.

Anglu o. Vic. e tre eminentaj britaj profesoroj kaj edukistoj
subskribis la manifeston, pledantan por la enkonduko de Esperan-
to kiel oficiala temo de instruado en la lernejoj de la mondo.

Francujo. Vcĉdonoj por Esperanto. La urba konsilantaro de
Buxy, Bourgogne, voĉdonis favore al la instruado de Esp. en la
lernejoj

Ileichl Iom...jl dor

Esperanfidtoj
1. Portu ĉiam ia verdan stelon kaj fiksu ĝin ĉe via loĝeja por-

do, je bicikloj, aŭtomobiloj ktp.
2. Parolu Esperanton, kiam ajn tio estas ebla, precipe en

ĉeesto de ne-esperantistoj kun fremdaj gesamideanoj.
3. Vetu: ante en tramo aü vagonaro ĉiam legu Esperantan ga-

zeton, ĉar la apuue sidantaj aü starantaj personoj ŝtelrigardas ĝin
kaj preskaŭ krevas pro scivolemo.
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V unndiĝis mi pro flamo
de via simpati'.
Jes, via granda amo
min v unCas pli kaj pli.



4. Ne ĉiam diru tuj, pri kiu lingvo temas; tio eĉ pli streĉas la
scivolon. Nur post plurfoja demando informu la demandinton, sed
funde.

5. En via korespondado uzu nur esperantlingve signitajn kar-
tojn kaj leterfoliojn, tute indiferente por kiu celo.

6. Dum voj aĝsezono postulu de ĉiuj voj aĝoficej oj Esperantajn
prospektojn pri la koncerna lando, regiono aŭ urbo, kiun vi inten-
cas viziti.

7. Preferu hotelojn kaj restoraciojn, kie oni parolas Esperan-
ton. Troviĝante en eksterlando, alparolu en la stacidomoj la fer-
voj -oficistoj n en Esperanto, same la, policistojn, kiam vi petas in-
formon.

8. Zorgu pri tio, ke en la stacidomo(j) de via urbo pendu es-
perantlingvaj afiŝoj kun konstanta adreso (ankaŭ telefona nume-
ro) . kien povas sin turni alvenintaj gesamideanoj.

9. Propagand-afiŝoj en tramoj  , magazenoj, butikoj, precipe ĉe
via frizisto, atentigos la publikon pri Esperanto. Ne forgesu aldoni
adreson. Of te vi povas pendi tiajn afiŝojn senpage aŭ malmulte -
kosté.

10. Provizu la lokajn gazetojn per bonaj artikoloj, per tradu-
koj de interesaj leteroj el eksterlando. Estu persistemaj, vi nepre
sukcesos.

11. Turnu vin al la direkcioj de grand- magazenoj, fervojoj, tra -
moj, poŝto, automobil-unuiĝoj, por enkonduki Esperanto-kursojn.
Ne forgesu la bonfarejojn kaj laboroficejojn. Ĉie, vi sukcesos sen
multa elspezado de mono.

12. Kiel esperantisto estu homo, montru vin helpema, estu
pioniro, idealisto, gastema al tiu, kiu meritas, respondu ĉiam tuj.
Kion vi kritikas ĉe aliaj tion mem ne faru. Pripensu, ke Esperanto
estas mondlingvo, ne ia sekretaĵo. Estu vi trafikpolicisto en la
lingva kaoso.

Karaj gesamideanoj ! Eltondu ĉi tiujn konsilojn kaj fiksu ilin en
via ĉambro. Ili estas bonaj memorigiloj por ĉiu tago. Zorgu ke vi ne
peku kontraŭ ili, kvankam la infero  ne englutos vin pro tia peko.
Ne ĉie estas aplikeblaj ĉiuj konsiloj, sed obeante tiujn kiujn vi
povas obei en via lando, vi vere plenumas pioniran laboron; tiam
ankaŭ vi vere apartenas al la «diligenta kolegaro».

Mi proponas aranĝi varbsemaj non, sed ankaŭ mondskale. Ĝi
ripetiĝu ĉiujare. Ĉi tiu ideo ne estas absurda. Provu nur! Vi povas
perdi nenion, sed nur gajni por Esperanto.

Eugen Schwager Aügsburgo.
El «Heroldo de Esperanto».

GRATULOJ.

— Al s-ro Leo Calloens, la ŝatata prezidanto de Flandra Ligo
Esperantista, kaj lia same ŝatata edzino. pro la naskiĝo de kvara
infano baptita sub la nomo Johano.

La L1.t. melkite Jtu i
de Fritz Francken.

Ĉi tie sur la ebenaĵo, leviĝas la infera bruado de la ekspreso
ĝis la supro de la nokta ĉielo.

La vento klaketas en la malsuprenigita rulkurteneto de la
malfermita fenestro.

Tamen Mata nur aŭdas la kvietan batadon de la koro de Otto,
ŝi apogas ĉe li. Laca ŝi estas, febra; kial ŝi do ne povas ekdormi?

De tempo al tempo ŝi time eksaltas. Senvole ŝi tiam sin pre-
mas ĉo Otto. Iĝis ridinde. ĉu ŝi ĝemetas de soifo?

— «ĉu vi deziras trinki?» demandas Otto, kiu vekas.
ĉu si kapsignis? Otto prezentas al ŝi iom da ĉampano en la

pokaleto de kukurbo. La ektuŝo de la malvarmeta stano kaj la
freŝa trinkajo estas kvazaŭ preterfluganta volupta ĝuo, kiu re-
vivigas.

«Restu nun trankvila, Mata», murmuras Otto.
— «ĉu ĉi tiu vojaĝo do neniam finiĝos?» ŝi plendas.
— «Paciencu, karulino. Vi ja iĝos libera».
Kiel strange sonas tio! Libera. ĉu ne estas mirinde : si tute

ne povas enspiritigi al si la ideon de sia liberiĝo.
Estas tamen faktoj : ŝi estas voj aĝanta al Marsejlo; ŝi trovi-

ĝas apud Otto Bursch, en unua - klasa-kupeo de P. L. M. Ne pli
longe ŝi pro ekscito rompos siajn ungojn sur la nudaj muroj de
sia karcero...

Klarigu do tiun pripensadon : ĉio ŝajnas al Mata-Hari tiel
romantika...

Blua estas la briletado de la sfera noktlampo. Obstine brilas
la nikelita tirilo de la danĝersignalo : radioj tuŝetas la okulharojn
de Mata. Estas ankaŭ sankta lumo : stelo kiu rebrilas sur unu
el la vitraĵoj...

Rigardu : malliberejĉareto preterveturas! Estas kvazaŭ la
melankolia ĉevalaĉo je ĉiu hufofrapo piedpremas la koron de Mata.

En sia ĉareto ŝi veturis post la kondamno al Saint Lazare.
Nun ŝi komprenas : vidiĝis tiam ankaŭ stelo; ĝi tremetis inter

la oblikvaj latoj de la aerumilo.
Kial ŝi tremetas?

Condamnée à mort! 1)
ĉu vi jam aŭdis la soldatajn trumpetistojn ekludantajn la

honorsaluton, kiam ili salutas oficialan mortinton? Tiel ili klario-
nis laŭte kaj funebre, tiuj tri vortoj, en la plena saloneto de la
milita j uĝej o.

— Condamnée à mort! 1)
ŝia koro batis en la gorĝo. Kio do poste okazis al ŝi? ĉu krudaj

viraĉoj ne fortrenis ŝin?
Laŭ sia metia sperto ĵurnalistoj deklaris :
-- Tiu foriro de Mata- Hari estis vidinda filmo!
Majesta kaj tragedia estis la reprezentado.
Incitite la popolaĉo kriis al ŝi :

1) Kondamnita je morto.

70
	

71



— A mort l'espionne! au poteau! 1)
Sur la pavimaron de sia karcero ŝi estis falinta. ŝi estis plore-

gint.a. Kiel longe? Ho , tiu unua, terura nokto : kiom da abomenoj
ŝi estis sentinta, ĉiufoje kiam ŝi, por iom da. tempo trankviliĝinta,
pripensis la torturajn debatojn de ĉi tiu proceso.

ŝia aresto! ĉu estis ŝerco? Neatingebla ŝi kredis sin en la
magia cirklo de siaj famaj amaventuroj. Rapide iĝis tamen serioze.
El la de la juĝistaro asertitaj kialoj plene montriĝis ŝia grava
krimo : spionado kaj kontraŭŝtata perfido!

— Vous serez fusillée comme un lapin 2). antaŭdiris unu el la
enketjuĝistoj, kiam li rimarkis, ke ŝi intence kaŝis la veron.

Kunkulpuloj. — kaptitaj de timo kaj enpremita en funelon.
— estis malkaŝintaj la veron. Pli longtempa neado estis en tiuj
circonstancoj stulta kaj nepardonebla.

Mata-Hari defendis sin senespere. ĉar kiam ĉi eksciis, ke Otto,
— ia amanto. kiu tentis kaj persvadis ŝin, ke ŝi spionu, — estis
forsavinta sin de la esploroj de la sekreta polico, ŝi ne perdis ĉiun
esperon, ke ŝi baldaŭ sin tiros el la severo de la noblaj sinjoroj,
kiuj juĝas en la nomo de konstitucio de arte organizita socio.

Multajn planojn ŝi forĝis. Vana penado...
Insultita ŝi estis kaj mokita. La distingindaj, seriozaj, nee-

raremaj sinjoroj ,en la plenumado de sia ofico, ja neniam kompre-
nus ke ŝia agado ne estis tiu de senpripensa knabinaĉo. kiu perfi-
das pro manpleno da mono sed ke ;i estis inspirita de pli alta amo,
tia amo, kiu spitas eĉ la konvencion de milita proceduro, ĉar ĝi
estas sendependa de la homa koro kaj homa volo.

La pasio kiu ekflamis en ŝi, kiam ŝi pensis al sia amanto,
enmiksies en la ritmon de ŝia parolado al la juĝistoj. Indiferentaj
tiuj aŭskultis : Cu ili portis maskojn antaŭ la vizaĝo?

Frivole Mata kondutis je ĉiu enketo ; laŭvice ŝia voĉo sonis
kortuŝe, provokante. petante, sovaĝe, dolore. ŝi ridante neis sian
kulpon akre; ŝi levis la fermitajn pugnetojn, senespere, la haroj
senordaj kaj malligitaj cirkaŭ la levitaj ŝultroj.

ŝia dokumentaro estis transdonata al la milita juĝistaro.
— Condamnée à mort! 3)
Nu, jes, ŝi estis perfidinta la landon, kie ŝi estis festinta siajn

plej belajn triumfojn. Sed perfidinta — ŝi estis kriinta ĝin al la
,iuĝistero perfidinta ŝi estis pro pura amo. La profundaj. bluaj
nuloj de Otto estis tentintaj ŝin. Ili nun ankaŭ povis pereigi ŝin.
Cu ŝi tamen estis. konsiderante tiun ĉiupovan amon, ja tiel kulpa,

^i devis pagi sian senpripensitan krimon kontraŭ la netuŝeble-
co de ŝtataj institucioj per la forofero de sia juna vivo?

— Condamnée à mort! 3)
La proceso estis finita. ŝi, Mata-Hari, estis kondamnita je

morto. Kion ŝi povis ankoraŭ fidi? La pardonemo de la Prezidanto
de la respubliko? Tio estis ja savo. ĉu li tamen kuraĝus kontraŭ-

1) Je morto la spionino. ĉe l'fosto.
2) Vi estos pafmortigata kiel kuniklo.
3) Kondamnita je morto.
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stari la antaŭ] uĝon de la freneza publiko? ĉu ŝi trovus pardonon
ĉe li? Eble. Estis tiom da distingindaj personoj, kiuj antaŭe estis
almozpetintaj de ŝi la favoron de manpremo, rigardo, afabla parolo,
kiso. Ministroj, famaj artistoj, influaj politikistoj, famkonataj ga-
zetistoj estis duelontaj pro ŝi. Cu neniu el tiuj favoritoj nun re-
memorus la statubelan, malfeliĉan kaj malbenitan dancistineton,
kompatus ŝin?

Ho! tiu pensado pri la morto; freneza de timo ŝi iĝis pro tio.
Ne, ŝi ne volis morti. Ĉio en ŝi instigis al vivado, vivado, vivado.

Jen la dekdu soldatoj de la ekzekuta pelotono almarŝis sur la
atlase glata herbokovrita ebenaĵo. Du ĝendarmoj ligis la senforti-
ĝintan korpon de Mata ĉe vertikala fosto. La ŝnuroj tranĉis la
karnon de ŝia maldekstra mano. ĉirkau ŝi soldatoj estis envicigitaj.
La suno orumis la ŝtalon de la baj onetoj .

Tamburo estas frapata...
Mallonge, akre sonas la komando :
— Feu! 1)
La kuglopluvo siblas trans la ebenaĵo; tremetanta, sanganta

el multaj vundoj Mata-Hari estas falinta...
ĉu tiu fikcio ne estas la fantomiudo de ŝiaj trostreĉitaj

nervoj ?
La fenestreto de ŝia karcero estas abrupte malfermata.
-- Ferme êa, hein, la belle, 2) mokas voĉo.
La malbonsigna lumo de levita lanterno ludas kun verdaj

ombroj sur la bonhumora provosvizaĝo; proksime resonas la paŝoj
de la nokta patrolo.

Tagiĝas, feliĉe!
Unu estis inter la provosoj, kiu kondutis kontraŭ ŝi malpli

krude ol la aliaj. Estis longkreska, bronzita Provencano.
Cu li ekamis ŝin? Tio estis certa : ne estis senintence, ke Mata-

Hari tuŝetis liajn manojn, kiam li helpis ŝin je la ordigo de ŝia
karcero. ŝia rigardo tiam estis kareso. Volupta, — tiel moviĝas
surtere multa juna Venecia gondolisto; — estis la luliĝado de ŝiaj
koksoj.

Konfuze la Provencano rigardis ĉin.
Diablaj delogoj disŝiris lian plej internan profundon. Eĉ en

sia mallibere j a vesto Mata-Hari moviĝis kun malvirta gracieco.
ŝia beleco estis diable alloga. Tentoj ĉiuspecaj svarmis en ŝiaj
malhelaj , malvirtaj okuloj. Vere tiu virino estis strange ĉarma.
La fabeloj, kiujn oni estis ŝpininta ĉirkaŭ ŝia peka vivo, estis plia
allogo en la daŭra tentado kiu disradias de ŝi.

Baldaŭ Mata-Hari estis rompinta la korkvieton de la facile
influebla, naiva Provencano. Subtila kiso elĉenigis la pasion de lia
sango.

Perdita li estis! Mata-Hari potencis lin. Cu li iĝus ŝia sklavo
Liberigi ŝin li ne kapablis. Li plidolĉigus ŝian malliberecon. Pro
ĉiuj frandaĵoj, kiujn li al ŝi havigis, ŝi tamen nur malmulte ĝojis.
Estis io, kion ŝi deziris, io...

1) Pafu.
2) Fermu tio, ĉu ne, belulin'.
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Kiam ŝi estis demandinta ĝin al li, ŝajnis al la Provencano ;

ke sonorilado eksonis en la kavo de lia brusto.
Depost la unua tago, ke Mata-Hari estis enkarcerigita ĉi-tie,

ciuj sciis la opinion de la kuracisto.
— «Estas kokainemulino », li estis dirinta.
Estis la vera. ĉio atestis tion, Ĉia maldikeco, la paleco de ŝia

vizaĝkoloro. Korkonvulsioj turmentis ŝin. Malfacila estis ŝia
spi,rado.

Neniam kiel klere ajn ŝi lin ĉirkaubrakis, la amanta Proven-
cano kuraĝis plenumi tiun sekretan peton. Energie li estis kon-
traŭstarinta tiun kapricon. Ne longe daŭris kiam lia energio ankaŭ
je tiu punkto cedis...

Li serĉis elturniĝojn. Li estis i.nformonta, li promesis. Mata -
Hari flustris al li fidincian adreson en la orelon. Sed je la defini-
tiva momento li hezitis.

Kaj hieraŭ vespere li tute neatendite eniris la karceron de
Mata! Kiel 1--ortuŝita li ŝajnis! Streĉe li rigardis ŝin. Cu li volis
adiaiii ŝin? Senbride li kisis ŝin. Konvulsioj ekploroj sufokis lin.
Sovage li ĉirkaŭpremis la korpon de Mata. La paroloj obtuziĝis en
lia gorĝo.

— Mata! Mata! Mata! li balbutis.
Kio do turmentis lin? Tremetante liaj manoj vagis sur ŝia

dorso...
Ŝi estis maltrankvila pro tiu subita sentimentala atako...
— Ne, sed, ŝi diris...
Li ĉirkaubrakis ŝin je l'lasta fojo, pasie, malĉaste, jetis rapi-

de falclitan papereton sur ŝian liton kaj forkuris...
-- Li estas iom tro nesingardema, pensis Mata-Hari.
ŝi malfermis la papereton.
--- Mais... c'est de la coco! 1)
Ĝoj e brilis ŝiaj okuloj.
Nun ŝi estis enlitiĝinta. Si estis malpeza kaj trgvidebla de

ĝuo. Fragmente la viziono de ŝia diboĉa vivo preternasis antaŭ
ŝiaj okuloj...

He! jen estis Otto! Bonjour toi 2)
.0 a.nkaŭ li nun estis provoso en Saint Lazare? ŝi leviĝis,

etendis la brakojn al li.
— Nu, rapidu nur, li akre diris al ŝi, metu tiun vestaĉon.
Li transdonis al ŝi provosveston. Mata ridis dum ŝi vestis sin.
— Quel trav esti, 3) , ŝi ŝercis.
- - Sekvu min, ordonis Otto.
Mata-Hari suprenigis la kolumon de sia multe tro granda

kapoto, tiris la vizieron de sia uniformêapo ĝis sur la brovoj. Kiel
ridiga tio estis! La pordisto ilin amike salutis kiam ili forlasis la
malserenan malhelan konstruaĵon. Ili eniris aŭtomobilon. Ie kie
Mata antaŭe estis tranoktinta kun Otto — kie tio ja precize estis?
— ili ambaŭ alivestis sin. Rapide ili estis ĉe la stacidomo.

,-- «En Marsejlo ni enŝipiĝas en hispana barko», diris Otto. Tiu
senriske alterigos nin en Barcelona. Tie ili, — li rigardis malantaü
si, kie Parizo lume siluetiĝis ĉe la vesperaero — tie ili ne plu
povos maltrankviligi nin!

Li do tamen estis veninta, tiu bona, kara Otto.
— «Mi estis certa» ,vigle diris Mata, «ke vi estus venonta karulo».
Kaj la vagonaro rapide veturis, blovante kaj skuiĝante, trans

ia ebenajo kun ĉi tie kaj tie arbetaro.
Jen gi malrapidigis sian veturadon. Avertante voĉo kriis :
— «Ĝi devas suprenveturi la monton...»
La vagonaro suprenigis, suprenigis...
Mata sentis sin kvazaŭ ŝvebanta. Nun la vagonaro bruege

ekruligis sur la ponto.
';u fulmobato atingis la ponton? Ĝi tremetis, krakis,

.isrompigis !
Kun melodrama ekkrio Mata estis suprensaltinta. Ruĝa flamo
apis sian vi:agon. Ĉu fulmotondro estis trafinta ŝin?
La va-onaro estis faleginta en la profundaĵon. Otto kuŝis kun

ienczita kranio kurbite trans ŝi, monta. Mata ne kapablis moviĝi;
. u fiamoj leki! iaŭlonse de ŝiaj femuroj? O! nun ŝi vidis ĝin. Fera
tango estis per la forto de la skuo, splitiginta ambaŭ ŝiajn

kruroj n.
ŝi laŭte ekploris. ŝi alvokis la morton. Detruita estis ŝia amo,

detruita estis la beleco de ŝia korpo.
Kial ili forrestis nun, la ekzekutistoj, kiuj devas mortpafi ŝin'?
Ha! finfine, jen ili alvenis. Ili rigardis streĉe antaŭ sin. Ilia

vi aĝo havis malgajan mienon. Longa, nigre vestita sinjoro tenis
la nazon super paperfolio, kaj grumblis ion en sia barbo. Mata estis
forkondukita. ŝi ridis kaj ploris samtempe.

— Attention, mes jambes me font mal 1) ŝi diris al la sinjoroj,
kiuj forkondukis ŝin. ĉu eble ili estis kuracistoj?

Oni kondukis ŝin de la karcero al aŭtomobilo kaj de la aŭto-
mobilo en la liberan aeron. Estis malvarme ekstere. La vento eĉ
cle tempo al tempo ekblovis.

Merci! 2) mallaŭte flustris Mata.
Jen staris la soldatoj en vicoj, purigitaj, kvietaj.
Cu tio estis la fama fosto, tie?
Subite ŝi nenion plu vidis : nekonitaj manoj vindkovris ŝiajn

okulojn. Poste ŝi estis ligata sur seĝon, verŝajne ĉe la fosto. Sed ŝi
tamen ankoraŭ vidis ion, ŝi vidis la sangajn makulojn de ŝiaj
vundoj, kaj jes, tie, rekte antaŭ si, ŝi vidis la karan vizaĝon de
Otto, ŝi vidis la klarecon de lia rideto.

Kaj poste, kaj poste...
--- Feu! 3) iu kriaĉis.
klaketante ekbruis la pafado.
— «Por preterpasado! Dekstren kvarope»       

1) Sed... estas kokaino.
2) Bonan tagon, ci...
3) Kia travestio. 

1) Atentu, miaj kruroj dolorigas min.
2) Dankon.
3) Pafu!
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La batalema muziko de la trumpetistoj vekis la homojn, kiuj
logis apud la placo de Vincennes, tiun matenon el ilia dormado.
La vicoj turniĝis.

Iam pli malproksime oficiro akcentis :
— Unu-du! Unu-du!
La kolonelo, sur ĉevalo antaŭensvingis sian sabron al la suno,

kvazaŭ al la ŝildo de kontraŭbatalanto.
Mata-Hari estis morta. La dekdu kugloj de la ekzekuta pele-

tono estis estingintaj ne nur la vivolumon en ŝiaj perversaj okuloj,
sed ankaŭ la mildan vizionon kiun la kokaino estis elsorĉinta en
Si, tiun lastan nokton.

Kun afabla permeso de l'aŭtoro,
tradukis el la flandra :

FLANDREMULINO.

litidetej
Leŭtenanto : «Kiel gustas tiu supo?»
Soldato : «Malbone ».
Leütenanto : «Ĉu vi ne kapablas paroli per du vortoj ?»
Soldato : «Tre malbone».

Kuracisto : «Vi povas manĝi nur malpezan panon».
Malsanulo : «Nenio estas pli facila, ĉar la pano de nia panisto

petas nur tri kvaronojn de sia pezo».

EN MALLIBEREJO
James : «Kial vi estas tie-ĉi ?»
Kobe : «Car mi rabadis bankon; kaj vi ?»
James : «Mi fondis bankon!»

INTER AÜTOMOBILISTOJ
A : «ĉu vi konas tiun viron?»
B : «ŝajnas al mi, ke iam mi frakasis tiun kapon ! »

Bob : «Paĉjo, kio signifas «Paradokso»?
La Patro : Kiam senmona ŝtato sin nomigas «riĉa».

MALLONGE!
Raportisto kaptis riproĉon de sia ĉefredaktoro, ĉar la raportoj

estis ĉiam tiel longaj kaj ne interess,j. «Ĉio aranĝiĝos», promesis
ia raportisto. «De post nun mi nur liveros artikolojn mallongajn
kaj interesajn ». La unua raporto alvenis : «Hieraŭ vespere ekbru-
ligis sinjoro J. Bobbie alumeton por vidi se estis ankoraü benzino
en la aŭtomobilo. S-ro J. Bobbie estas enterigata postmorgaü».

La instruisto : Ĉiu konas la proverbon : «Ĉio kio brilas ne
estas oro». ĉu iu el vi povus doni ekzemplon?»

Tom : «Via vesto, sinjoroe

torst Ni
BRUSSE• «N.E.L.E.» Kiel ĉiuj are N.E.L.E. organizis vintran

kurson; la kurso, kiu okazas en nia ejo ĉiumarde de la 20a ĝis la
21a, komencigis mardon la 17an de Oktobro.

Dum la unua leciono, la kursgvidanto, nia amiko H. Rainson,
klarigis al la lernantoj, la neceson de neŭtrala mondlingvo kiel
nura efika solvo de la nun ekzistanta lingva fraoso kaj montris
per kelkaj trafaj ekzemploj ia facilecon de Esperanto.

Tiuj vortoj bone impresis la lernantojn, kiuj ĉiuj komencis la
studadon kun la firma intenco sekvi la kurson ĝis la fino kaj igi
bena E.st,er an Listo.

KORTRIJK. — «ESPERANTISTA GRUPO ». — La publikaj
kursoj rekomenigĝos jaŭdon, 9an de Novembro, je la 7z h. vespere,
en la granda, salono de la urbodomo. Dum la periodo de la kursoj
ia grupo kunvenos nur unu fojon monate.

OUDENAARDE. -- «AL PACO». — La grupo iomete malvigliĝas,
.vankam ciusemaj ne, niaj samideanoj eltenas regule kunveni.

sparimso estas starigata en kiu preskaŭ ĉiu membro alportas
sian obolon por partopreni al la 5a jubilea Flandra kongreso en
Oostende.

RONSE. — «LA PACA STELO ».. -- La grupo kunvenas kun
matematika reguieco ĉiun merkredon kun minimumo de 12 ge-
membroj. Pasintan monaton ĉiuj aperantaj ĵurnaloj publikigis la
novajon pri «Esperanto en la poŝto de Hungerujo» — Du novaj
kursoj estis malfermitaj kvankam la nombro povus esti pli brila.

Jen telegrafstile la programo por Novembro  : 2a merkredo (8an
de nov.) kantvespero — (15an de Nov.) : daŭrigo de la traduko de
«De filosoof van Haagem» 22an de nov. : Grava krucvorta vespero
kun premio al la gajnant(in)o pro la plej multaj kaj bonaj solvoj.

IiIIioqrmiio
(Ni recenzas duope senditajn verkoj n, unuopajn ni citas. Ĉiu

verko estas havebla Ĉe Flandra Esperanto -Instituto) .
DE VLAAMSCHE FRONTBEWEGING. Herinneringen door Dr.

Hil. Gravez. Uitgave van het Sekretariaat van den Raad van
Vlaanderen, Wuytslei, 29, Merksem-Antwerpen. 40 p.; 15 x 22 cm.
Prezo : 2 fr.

Over de heldenstrijd door onze Frontjongens aan den IJzer•
gevoerd, niet alleen tegen de vijandige kanonnen, maar ook tegen
den Belgischen verdrukker, heeft dr. Hil. Gravez, die een der lei-
ders was van de Frontbeweging, zijn indrukken neergeschreven.

In een 40 tal bladzijden hangt hij een volledig beeld op van
het ontstaan en den groei van het Viaamsch verzet bij onze jon-
gens aan den IJzer; als een der verantwoordelijke leiders van de
toenmalige beweging is hij buitengewoon goed geplaatst om de
feiten, ook in hun onderling verband, te schetsen.
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De namen van Aug. Willekens, prof. Daels, Van Cauwelaert,
Jce Engiish, De Vriendt, E. H. Verschaeve, De Beuckelaere, Dr. Van
de Perre, Sap, Lode de Boninghe, Borginon, de sublieme deserteurs
Charpentier, De Schaepdrij ver, Haesaert en Van Sante, de hout-
hakkers Geerardijn, Ward Hermans, Pol Davidts, en vele anderen
loeien voor in dit boeiende verhaal, dat ieder zich zal willen aan-
chaffen.

Iiimmiarriame
DUA LISTO.

(La donacanto raj tas indiki samideanon, al kiu «Flandra Es-
perantisto» estos sendata dum 1 jaro. Helpu duobligi la nombron
da abonantoj ! )

Esperantista Grupo «Pioniro», Aalst, 45.—; Leo Calloens, Aalst,
15.—; Van Deun -Jespers, Antwerpen, 15.—; G. De Boes, Ronse,
30.—; Juliette Terryn, Gent, 15.--; Kamiel Ferryn, Lichtervelde,
20.—; entute : 140.— frankoj.

SUBTENO POR NIA REVUO.

Esperantista Grupo Kortrijk, likvido de la kongreskaso, 600.—;
Esperantista Grupo «La Estonto», Mechelen, likvido de la kongres-
kaso. 527.—; R. Bauwens, C. Bellinck, I. De Ruyver, P. De Ruyver.
U. De Smet, M. Ponette, J. Termonia, R. Wittebroodt, G. Vander-
kerken, M. Vergheynst, ĉiuj el Ronse, po 5,—, 50.—; Hada Shozo,
Japanujo. 10.—; f-ino Roberts, Laken, 10.—; R. De Kegel, Aalst,
5.—; Karulo, Aalst, 5.—; E. De Meyer, Haaltert, 5.—; Th. Kerre-
mans, Brussel, 5.--; entute : 1217.— frankoj.

IairnJtaij .rraimIiI 
FLANDRAJ ESPERANTISTOJ!

Ni deziras fari ĉion eblan por aperigi vian revuon denove
ĝustatempe. Cu vi helpos nin? Cu vi varbos novajn abonantojn?
Cu vi kunlaboros? Sendu artikolojn interesajn kaj bonstilajn, pre-
fere originalajn verkojn. Kiuel vi havigos anoncojn al «Flandra-
Esperantisto»? Se vi plenumas ĉi ĉion, «FLANDRA ESPERANTIS-
TO» aperos regule kaj ĝustatempe.

La Redakcio.
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