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LA ONDO DE ESPERANTO
MONATA ILUSTRATA REVUO

(eONDITA EN LA JARO 1909)

Ĉiu abonanto de la jaro r914
kro:n rz n -toj de l'gaseto,— ricevos donace belan Esper. libron

- Esperanta Poŝkalendarotor la j. 1915.
:La Ondo» aperas akurate la tan daton,novstile.Ôiu
n-ra havas 16-24 pag. Formata 16x26. Bela kovrilo.

Korespondo tutmonda, (Po§tk. ilustr.)
Anonco en Koresp. Fako— 3 respondkuponoj

La abonpagon (2 rubl. = 2.120 sm.) oni sendu al
librejo aEsperanlo» (Moekvo Lubjanskij projezd, 3, Rus-
tendu) aŭ al aliaj Esper.librejoj—po5tmandate, res-
pondkupone, papermone, per banktekoj ail per
trans-pagilo de Esp. Cekbanko.

GERMANA ESPERANTISTO
Duonmonate gazeta por la dlsvastigo

de la lingvo Esperanto
La gazeto aperas en du eldonoj,kiuj

duonmonate alternas.
Eldono, A, eliranta la 5 an de Ciu

monato, celas la propagandon par
Esperanto

Eldono B, eliranta la 20 an de tiu
monato, estas pure literatura.
Jara abonprezo por Ciuj, landoj 2.250 S.

La abonoj nur komencibas en Janu-
aro, Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Laŭdezire oni povas aparte aboni eiti
el ambaVi tute sendependaj eldonoj,por  la
duono de la supre montritaj prezoj.

Esperanto Verlag Móller & Borel 6
BERLIN SW 68. LIndenstr.. 18-19

Int ernacia
Pedagogie Roïuo

Oficiala organo de
INTERNACIA ASOCIO DE INSTRUISTOJ

--0--
Jarabono : 1 Sm. (Fr. 2.50)

- -O — —
:\DMINISTR .CIO: Boomsche steen-

weg, 444, Antwerpen (Belg.)
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Ed.88STYHS HOIDEVETTERSTR.,29
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FO1'OGRA1 ILOJ J E ÔITJJ PR EZOJ
KAJ DE tIUJ FABRIKEJOJ.

(':iuspecaj fotografplatoj. Platoj
Marion. Ô;iuspecaj paperoj, Broinidaj
kaj por taglumo. ( :iuj aliaj necesajoj je
la plej prolitaj prezoj.

Senpaga instruo pri la uzado de la
fotogratiloj, pri la diversoj operacioj
de la fotografarto.

Fitlintlega Firmo. -- Prezoj malaltaj.

S-ro Jules BOREL, la konata esperantista
eldonipto (Berlin S. W., - Lindenstrasse,, 18-19),

petas, ke ni prts gu ia sekvantan . avizon :
Antaŭ kelkaj monatoj iu esperantisto vizitis 	

samideanojn en belgaj urboj (Antwerpen, Brussel,
k. t. p.) kaj prunte petis  monon de ili, pretekstante,
ke li estas mia kuzo aŭ filo, kaj ke li estas en
momenta embaraso pro lukatlza manko de monó.
Li certe promesis, eble per mia helpo, baldaŭ re-
pagi la monon. Latt informoj, kiujn mi pere de la
delegito de li. E. A. en Antwerpen ricevis de
kelkaj belgaj samideanoj, la dirita i sinjoro efek-
tive preskatí en ĉiu okazo sukcesis havigi al si pli -
malpli grandajn sumojn, sed ne redonis ilin.

Mi devas publike protesti kontraŭ la faro de
tiu sinjoro, kiu evidente estas trompisto kaj verŝajne
identa kun tiu Bickel el Bern, pri kiu oni jam
avertis en Germana Esperantisto (n-roj
9-10, A kaj B.)

A

toto rakaj a'. Ictkartoj
5a Belga Esperantista Kongreso (Spa, 1913)
9a Universala Esperantista Kongreso (Berne)

Unu ekzemplo : 6 sd. (.tr.  0.15)
Por unu respondkupono vi ricevis unu poŝtkarton 	 koverto.
(Oni ne resl.ondos al la mendoj ne akompanataj de la mono,

ĉu en poŝtmarkoj, ĉu en lranspagilo.)

Arthur 9ERMANDEI,, Borgcrhoatschestraat, 72, Aoterpea.
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La plej bona ei la digestigaj likvoroj
	 ĈIE AĈETEBLA 	

Olsitiejo rit boligas(aj likvoroj " LE PLUMET „
14, Place St Bayon -- St Baafsplein, 14

GAND  Telefono 2093 GEN  T 47

Xa Universala Kongreso de Esperanto en
Paris. — 191 4

LA MOVADO
(L'Espérantiste Français)

OFICIALA ORGANO de la. Societo Franca por
la Propagando de Esperanto

Publikigas informojn' pri la Organizado de la Xa Kongreso,
la Pariza vivado kaj aliaj interesaj aferoj.

Aperinte, en la datïro de kvin jaroj, ladvice sur 4, 8, 12,
i6, 20 kaj 24 paĝoj (granda formato 25 X J3) kun iluslraĵoj,
LA MOVADO estas la plej granda el Ciuj esperantistaj gazetoj,
latd la vidpunkto materiala, kaj unu el la plej interesaj -laŭ
la vidpunkto morala.

Ĉiuj gesamideanoj, precipe la estontaj gekongresanoj, devas
do legi gin.

Jara abono : Francujo : fr. 2.50.
Alilando : fr. 3.25 (Sm. 1,300).
Sendo de la lasta numero kontrat unu internacia respond-

kupono.
61, Boulevard St-Marcel, PARIS, 13'

GELAGzAAL
(kunvenejo de la intverpenaj Esperantistoj)

Gemeenteplaats kaj  Van Ertbornstr., 2

ĈIUVESPERE ARTA KONCERTO DE
L'ORKESTRO.

DEÇA CARANÇA.

La servado estas farata de 4 n
r"^^^^^^w^^^ 	 kelnerinoj en flandra kostumo.
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FRANS SCIEt)UF S

Oni sendu tion, kin rilatas en la Redakcion, eu la .1 d»rinistracio, , al la adreso
Kelga Esperantisto, l'onde/striga',  20, A zz.ht!el pcn.

Mpresitaja irzanaskriptoja oni ne resendas.  — La Redakcio kanscrt'as pr r
si la ra/ton knrc•kti larbczone la manus*riptojn.

BABI LA0O
Feliĉan novjaron 1
Ni deziras al niaj karaj legantoj .longan kaj agrablan vivon,

kaj datfran fervoron por la esperantista afero I
Ĉiam ni celos pli kaj pli perfektigi nian ĵurnalon.
Ni komencas novan rubrikon,  I,aslhoráj Vor'aĵoj, kiu aperos

sur la lasta pafo de ĉiu numero kaj en kin ni publikigos la sciigojn
kiujn ni estos ricevintai antaií la fino (le la monato.

S-ro INTERIM, tre agema salnideano, kiu deziras resti nekon-
ata, kunmetos Provizore la Eksterlandan Kronikon.

Regule aperos bibliografiaj artikoloj,kiuj estos verkitaj  de S-ro
SCHOOFS aŭ de la nuna subskribanto.

Post la publikigo de La Amuzistoj, ni presigos tradukon de
la ĉarma unuakta teatraĵo Bietie, de MAURITS SARBE, tradukon
ankatt faritan de S-ro D-to VAN DER BIEST.

Tradukojn de fremlandaj literaturajoj ni dnnu la nuna jaro
nur malofte publikigos ; sed tre bonvenaj estos tradukoj de verk-
etoj de belgaj atitoroj (flandraj, francaj ad valonaj).

Ĉiujn leterojn, ĵurnalojn, k. t. p., oni datírigu sendi al Belga
Esperantisto, Voadelslraal, 20, A ntwerhen.

Al ĉiuj niaj sindonaj kunlaborantoj kaj h©lpantoj, plej koran
dankon I	 B. E.

Estas devo por BELGA ESPERANTISTO sciigi al siaj legantoj
kaj al ĉiaj Esfterarjlaj ĵurnaloj, por ke ili lion ankait (lisl uuigu,
ke oni devas nepre esti singarda pri la (tgadoj de in S-ro
BUDJEVAZ, cerba esperantisto, kirt trairas la mondon por  fari
paroladojn pri la milita en la Balkanlandoj. En Bruselo kaj en
Anlverpeno li prunieprenis moron de diversaj samideanoj, kaj
et en Bruselo li forlasis la hotelon forgesinte pagi siajn elstezójn.

Ni bone komprenas, ke peresperanla voja„-anlo povus en iu
momento esti ĝenala mona ylanko, sed ni ne povas aprobi,
ke li tute rrt.istere svenas, kiel la «7ocoade», ne lasante ian novaĵon
pri sia adreso. Sa'nideanoj, ka) precipe annjd . U. E. A., alentu
pri lin speciala manifestacio de la « interna ideo ». B. E.



Mi estas certe la interpretanto de ĉiuj belgaj esperantistoj,
dankante sincere nian amikon PRIVA I pro la gravaj servoj,
kiujn li faras al la movado en nia lando.

*

La ĵurnalo L'Indépendance Belge presigis artikolojn pri
Ido, verkitajn de S-ro LEMAIRE ; dank' al la sindono kaj la
talento de S-ro Prof-ro VANDRUNEN ĝi nun ankaŭ publik-
igis poresperantajn pledadojn. Estas nepre ĝojiga okazintaĵo,
ke la esperantista teno estas klarigita en ĵurnalo tiel grava
kaj tiel internacia, kiel L'Indépendance.

It

Belgo akiris Nobel-premion, kaj tiu samlandano estas
samideano ! La belgaj esperantistoj do duoble ;ojos pro la
honorigo farita al S-ro LAFONTAINE.

Oni legas en Het Handelsblad .
La ■obel-komitato de la Norveguja Storthing alju ;is la pacpremion al

S-ro HENRI LAFONTAINE, ano de l'Iielguja Senatu kaj prezidanto de la
Internacia Konstanta Pacoficejo.

S-r0 HENRi LAFONTAINE estas 591ara. doktoro je juro. Dum 1877 li
fondis la Asocion por Virina Profesia Instruado, dum 1889 la Belgan
Asocion por Arbitracio kaj Paco, kies sekretario li estas. Dum 1892 li
fariĝis anu de l'Internacia Oficejo de l'Pacligoj kaj profesoro de Internacia
Privatjuro ĉe la universitato de Brussel. Dum 1895 ii starigis la Interna-
cian Oficejon de Kibliografio kaj la saman jaron li fariĝis senatano de
l'provinco llainaut. Li estas sekretario de l'Senato kaj vicprezidanto de
l'Interparlamenta Pacoficejo.

Li rerkis multajn librojn pri la rajtoj kaj la devoj de la Statoj.

En la nomo de la redakcio de Belga Esperantisto kaj de
ĉiuj belgaj esperantistoj,  mi tutkore gratulas nian eminentan kun-
batalanton ! D-ro W. VAN DER BIEST.

ANT WERPEN. — S-ro ABEL, B, i sENS faris la 4an de Decembro en la
grupo Suda Luno paroladon pri La Utileco de !'Remu'. La paroladto, kiu estas
hemiisto, pruvis la necesec-.n de la kemio en la grunda kulturado. la  sterkado,
en diversaj industrioj (sukerfabrikejoj, bierfarejoj, fcr-kaj kuprofandejoj),
en la medicino, speciale Ce renmalsanoj kaj aliaj, kiuj necesigas analizon
de l'urine. Ankaŭ S-ro BAESENS montris la utilecon de l'hemio al la scrĉado
de kulpulo ; li klarigis la manieron por fari tingrimpresojn, k. t. p. Estis
bela kaj amikPcplena vespero, kiu finiĝis per la prenado de la fingrimpresoj de
tiu êeestanto sur granda papero,kiu restos en la grupykranko kiel memoraĵo pri
tiu agrabla kunesto,pro kiu ni tre sincere dankas S-ron IiaESENs. J. DERKS.

— La jurnalo Het Nederlandsch Tooncef anoncas, ke S-ino BERTRIJN la
Larma kreintino de Kantis kaj de Ginerra, a versajne veturos dunl la monato
Aprilo al Peterburgo, por kunlabori tie por Esperanta prezentado. Oni pro-
ponis al S-ino I3ERTRIJN, ke Si aliĝu al trupo, kiu faros rondiran vojaĝon tra
tuta Eüropo, kun repertorio tute en Esperanto. » Tiuj sciigoj estas nur parte
veraj, sed ĝis nun mi ne povas paroli pri tio, ar mi promesis teni la aferon
sekreta. En nia venonta numero mi kredeble rajtos priparoli tiun K rondiran
vojaĝon ». 	JAN.

i
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BELGA K RON I KCM
Tutkore mi dankas F-inojn MOREAU kaj JENEN (Brussel),

F-finon LEDLNE kaj S-ron WITTERYCK  ( Brugge), S roju Prof-ron
VANDRUNEN, MATHIEUX, d'ARTOIS kaj KAMARADO (Brussel),
VERMANDEL, DERKS kaj DE BACKER (Antwerpen), ROMMEL
(Verviers), DESONAY (Spa), DERVAUX (Caprycke), PETfAU kaj
BI.AK (Gent),kiuj honvolis respondi jese al mia alvoko por kunla-
borado.

El unu el la plej gravaj esperantistaj centroj de Belgujo mi
is nun ne ricevis respondon, sendube pro la malsano de la sam-

ideano, al kiu mi estis turninta min. Atendante ]ian resaniĝon  —
kiun ĉiuj liaj multnombraj amikoj deziras baldafna kaj kompleta

-, mi esperas, ke alia sindona samurbano bonvolos anstatafti
lin.

*
Revidi malnovan bonan amikon estas ĉiam granda feliĉo :

tial kojis la belgaj esperantistoj, kiam S-ro EDMUNU l'IitvA'l'
vizitis ilin je la fino (le Novembro. Kaj tiu vizito estis ne nur
agrabla, sed ankafn tre utila.

Nia talentplena samideano veturis al Belgujo por denove
semi la bonan semon : li faris paroladojn en Charleroi, en Brussel
kaj en Antwerpen.

En Charleroi li parolis la agan de Novembro, je la 5a,
antani i5o personoj en ĉambrego de l'Université du Travail. ;
tiu tre aplafidata parolado -- franclingva — estis publika. La
saman vesperon. je la 9a, li esperantlingve paroladk .tntata la
anoj de l'Grupo kun tia sukceso, ke la nombro de l'anrj de
U. E. A. en Charleroi tuj duoblieis.

La sekvautan tagon, S-roPRivAT paroladis en Brussel, okaze
de koncerto(1) organizita en la cercle Poliglotte, koncerto duan
kiu oni aplaiidis du ĉarmajn kantistinojn — S-iron CHABLIER
kaj F-finon MOYAERTS - ,la konatan kantiston S-ron LA NIBRECHT
kaj la bonegan pianiston S-ron GILLET. 200 personoj éeestis ;
dank' al la elokventa oratoro, multaj ne-esperantistoj fariĝis
esperantistoj kaj multaj esperantistoj fariĝis anoj de U. E. A.

Fine, la ean, nia sindona amiko paroladis grandsukcese
en Antwerpen ; li priparolis la tloradonn de Esperanto en
Gernlanujo, Rusujo, Anglujo, Usono kaj la aliaj landoj, kiujn li
vizitis, kaj klarigis la multnombrajn servojn, kiujn faras U. E. A.

En Brussel, S-ro PI:IVAT estis akceptata de l'financministro,
S-ro LEVIE, kiu tre interesiĝis je U. E. A. Li vizitis ankati
S-ron senatan-n LAFONTALNIE, kiu estas agema samideano kaj
multe korespondas kun alilandaj esperantistoj, precipe hinaj kaj
japana j .

(I) Tiu koncerto estis honege organizita de F-ino MORH.AU. Tre laüda
raporto aperis pri la parolado kaj la koncerto en L'lndréendance Belge.
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BRUGGE. — S-ro 1Vr rraavcr, la sindona prezidanto de la Be/ga Ligo
/;.•j'rrautïst,;, taris la .}an de Decembro paroladon pri Esperanto en la
societo Darids!','rrds kaj var bis multajn adeptojn.

La 29a-I de Novembro maltcrmij;is nova elementa kurso  . farata kun
granda sukceso de F-ino ANNA BOEUF. (;iuj niaj novaj lernantoj estas tre
feivoraj kaj promesas larigi viglaj batalautoj por nia afero. I3. 1.E14v.

BRUSSEL. — Le Bulletin Mllensuel de la Fédération Postscolaire raportas
tre favore pri parolado farita en Brussel de S-ro Bitnevaz (i) pri la /?a/kanaj
aíi!ztot. F. M.

SPA. — Dum sia lasta kunsido, la grupo kunmetis sian estraron jene :
honora prezidanto, S-ru Baro• o i)E CR.L\HEZ, urbestru ; prezidanto, S-ro
!3oRCxmaNS ; vicprezidantino. F-ino HOFFMANN : kasistino-bibliotekistino,
S-ino BORCK\1ANS ; sekretario, S-ro DESONAY ; gcanoj, F-inoj Por t iER kaj
Lrottt'N. S-inoj DOBBELAEkE kaj 1.ErtaxwC. Du novaj kursoj estas organir.-
itaj, farataj de S iro BoRCKmaNS kaj de F-ino HOFFMANN.

Kvar gesamideanoj, S-ino DuItnil..aERE, F-inoj HOFFMANN kaj DUNIEZ
kaj S ro Dî sox.av, ricevis la diplomon de la Ruka-Kruco. 	 J. DESONAv.

VERVIERS. — Nia grupo malfermis samtempe du kutsojr., kun 37
lernantoj. Unu el ili estas pur la tlegistoj de la Ruga-Kruco. 	 F. RoatatEL..

EKSTERLANDA KRONIKO
ANGLUJO. --- (2) La konferenco de Londrna I ederacro okazis en Wood-

green kun granda sukceso. Oni decidis ree eldoni la Federacian Gazeton, kiu
de kelka tempo ne plu clin s. Oni finis per bela koncerto kaj balo. Plie okazis la
kunferenco dcLanca:hire kaj Cheshire I- -ederaerc); ĉcestispli ol 135 federacianoj.

Vizitis Londonon, f t) S-ro 13U1JEvaz el Helgrad (Serbujo) : -h estas bonega
kaj malnova esperantisto. kiu vojatas nur per Esperanto.

AttSTRIO. — Jam okazas la preparaj laboroj por la I Va 'l'uta(lstria Kon-
greso en Franzet;stzad La kongresanoj ricevos senpage lokcjon de la urbestraro.
kiu ankaii metis orkestron kaj kuracoĉamhregon je la dispono de la komitato.

FRANCUJO. — S-ru Prof-ro CHARLES RICHEr, kiu jus ricevis la Nobel-
premion pri medicino, publtkigas en la franca gazeto La Paix par le Droit
tre gravan artikolon pri Pacifismo kaj lnternacia Ling ). o. Jen kiel la eminenta
scienculo parolas pri Ido kaj Esperanto :

« Lingvo,kia ajn gi estas,ne povas esti perfekta ; certe estas. ke per la uzado
oni trovos en gi difektojn, mankojn. Kiel supozi, ke homo povas krei ion neri-
protir.dan, kiu éiujn kontentigos ! Do, evidente — tion oni povas apriorie aserti
- Esperanto ne estas perfekta lingvo. Sed tiuj neperfektajoj estas  nenio kom-
pare kun la eefgrava intereso, kiu estas nega:)6elleco. I.a granda dankero de la
artaj lingvoj estas,ke Ili ne havas fiksajn, uesan ;eblajn vortaron kaj gramatikon,
kiujn povas renversi la malbona liumoro de tiu ajn. En la naturaj lingvoj, kies
legojn fiksis antikva uzado, kaj kiujn neniu, eĉ ne la Akadeinio, rajtas moditi,
tiu dangcro ne estas timinda... S':'d se artan lingvon tiu volas korekti kaj
rcnver:i laü sia plaĉo, gi ne estas el:zistinda, ĉar ĉia starcmo malaperas. !do
estas Esperanto plihonigita, reformita ! Estu ! Mi tion volas kredi ! sed post du

(i) Pri tiu sinjoro, vidu pagon 49.

(2) El letero de F-ino SF.FER.
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lingvoj nova lingvo, 4 terid;, ekzemple, povos esti proponata. Oni do devus
a,nkorati Aangi. Kaj post ldo kaj lIyperido aliaj reformistoj venus. imagos Super-
Irtrc'ridon !... Pli bone estas lingvo kun kelkaj difektoj, ol lingvo pli perfekta,
sed 5angema kaj submetata al konstanta reaiziaJo; lingvo kiu,estante en eterna
farigado, estos forlasata al èiuj )ntliv-iduaj kapricoj, al la plej nekompetentaj
gramatikistoj, ne konkeros eĉ unu solan adopton ; ĉiuj sagaj homoj foriros de gi
rapidege... Esperanto estas lingva sinteza, metoda. facila, racla kaj ad.ririnda.
Do, ĉiu modifo en Esperanto, eè se gi estus progreso,estas kondamninda, ĉar ;i
detruas konstruajon, kies firmeco estas nepra kondiĉo.eĉ se estas ia disharmoni-
ajo en iuj el giaj flankaj elemcntol. »

— La fina rezulto de la Kankurso lichelin estas nun konata. Premion de
2000 fr. ricevis S-ro LF,LAR(-1E, el Poitiers, de t000 fr. S-no Pk1:11F el Paris, kaj
de soo fr S-roj Gotn.rrux el Lyon kaj GER\MAiN el Paris.

—La 23an de Novembro okazis p o'ttagmeze en la Sorbonnela jara prcn,idis-
dono de la Pariza Esperantisto l;riz/o. La ceremonio estis prezidata de S-ru
Prof-ro RICHET•, membro de la Medicina Akademio, helpata de S-ro BRtc:aiu,
prezidanto de la grupo. kaj de Generalo SEBERT. . . -

Prezentinte S-ron RIc:itE'r al la multnombra ĉeestantaro, S-no BRrcaao
diris :

e Estas tre granda honoro,kiun vi taris al ni,akceptante la prezidantecon de
t iu kunsido. La nomo de CHHARLE•:S RICHET estas unu el tiuj,kiuj jetas rebrilon
sur nian landon.Ant..ŭnelunge viricevis la plej altan rekompencon,je kiu scienc.
ulo povas pretendi, la Nobclpretnion pri medicino pur 1913... Ni ne estas fizio -

logistuj,sed ni scias,ke en liziulogio via nomo radias... Ni scias ankafl, ke la po-
tenco kaj diverseco de via spirito sin manifestas en ĉiuj fakoj ; ke vi estas deli-
kata poeto, ke vi ege kloporias pur la pacitisma afero..-

- Post parolado de S-ro BRtcARD kaj dank'al klopodoj de S-ro DEI,•\NOUE,

F-ino (ikRARD malfermis Esperantan kurson por 147 oficistoj -c'e la Pariza
Société Gén/gaje.

-- S-ro ERNEST ARCIIDEACON anoncas la alignn al Esperanto de la fame-
konata aviadistn ESNAt1LT-PELLETRIE, kiu ĉiutagc skribas al li Esperante kaj
faris;os certe unu el niaj plej entuziasmaj propagandistoj.

— Ni êerpas el Esperanto la jenajn sciigojn pri la Kongreso de Paris :
La Kongreso okazos en « Gaumun t Palace a. La « Gaumont Palace r (Palaco.)

Gaumont) staras en Montmartre, ûe rloce. Clichy, unu el la plej facile alireblaj
punktoj en Paris.

(';ia ĉefa salonego entenas 6500 lokojn, lai1 unu parterego  kun lo Dioj kaj du
etai;oj. La scenejon okupos la est raro, la or}iestrejon la gazetistoj.

Estos flankaj ĉambroj por la kongresaj uficistuj kaj la fakaj kunrenoj aií
kongresetoj.

('i d:ail la salonego ringe disvolvi ;as promenejo, kies pargedon  — kiel en
la tuta palaco — kovras mola tapi fo. (e la muroj staras vestejoj. Estas bela
salono kun iloroj kaj mebloj laŭ stilo Louis XVI, bufedo, vendejo, ekspozicio.

Funkcios oficejo de la Socifi Gén érale, potenca banko, por fi nancaj
servoj, kaj la Akceptejo por ĉiuspecaj servoj.

La logado en Montmartre aŭ Quartier Latin ne kostos Lare, nur Fr. 2 pur
unu rokto kaj Fr. 5 atî 5.50 pur unu nokto kaj la mankoj (plej malaltaj prezoj).

La klopodoj por ricevi patronaron kaj ntonsubter.ojn estis plej ofte sukces-
aj. Aliparte la garantia kapitalo atingis Ce la :5 novembro Fr. 46.3oo. Espereble
estos, ke sur la francaj farvojoj la koagresanoj ricevos rabaton. (^e la landlimo
ili trovos dejorantajn esperantistojn, kiuj helpos al ili por la dogano kaj liveros
al ili éiajn informojn kaj eventuale la rabatilojn. En la Parizaj stacidomoj estos
akceptejoj kaj same dejorantoj.

Ôar ni volas liveri nur certajn sciigojn, ni povas diri nur malmultan pri la
prograntu. Unu tuta tago (merkredo plej verŝajne) estos speciale dediéita al la
fakaj kune•bnoj. La mtirgaŭon oni difinis-;actniaeks.kurssa. al Ver atljeS.
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Okazos prezentadoj, oni povas esperi, de neeldonita teatrajo de konata
franca aŭtoro. 'Mi diras prezentadoj, ĉar oni ne ludus nur unu vesperon.

Ĉiutage okazos piedaj promenadaj Iaŭ gvidado de sperta esperantisto. L
tuta vidindajaro estos dividitaen 5 ad 6 promenadojn, tiel ke éiu kongresano,
plenuminte ilin i;iujn, estos vidinta ĉion vidindan sen lacigo,sen elspezo,kaj kun
samideanoj.

Post 1a Kongreso oni povos ekskursi al la belaj rencsancaj kasteloj apud
river° Loire, per arangoj de la tica Esperantista Federacio.

La kvina Kongreso de i;. E. A. ankaŭ okazos en Paris samtempe kun la
Universala Kongreso : la posedantoj de la Kongresa karto rajtos, sen plua
pago, êeesti la kunsidejn de U. E. A. kaj ricevi ta Kongresan Dokumentaron de
U. E. A.

GERMt?,NUJO. — lnterr.acia ekspozio por la libra industrio kaj grafikaj
artoj okazos la proksiman jaron en Leipzig. Preskaŭ tiuj gtatoj riprezertigos
en tiu granda entrepreno kaj la plejmnito inter ili konstruos proprajn domojn.
Ekzistos tie ankaŭ la dono de Esperanto.

— Frateco, iaborista esperantisto societo en Leipzig, malfermis en diveis
aj lokoj 17 kursojn, kiujn ĉeestas entute i$6 lernantojn.

l'T NUJO. — Ni guldk.s al la afableco de S-ro VERMIANDEL, delegito de
U. E. A. en Antwerpen, la jenan kliŝajon, kiu prezentas la anojn de 1 a
eblga gvardio en Peking. (tiuj  estas esperantistoj

ITALUJO. — Post sukce.pienaj k venoj en .11uggio kaj Capodist ria, S- ro
Dieo i'aIO COSSARO, profesoro de la Itala katedro de Esperanto en Bologna,
faris la zf an de Nove►nbro e fi kan paruladon en Isola, bela apudmara indus-
triurbeto ie Istrio.

FtUSUJO.— (t) Samtempe kun la progresado de Esperanto,c•n Ru'ujo iom
post ionr aukika% la sin►teuadr, pt i :fia lingvo de 11 rusa gacetaro kiu, plejparte.

i
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Tis la lastaj jaroj ail estis i:cfavora al Esperanto aŭ tute ignoris ;ian movadun.
Ne plu tiel ofte kiel antatie estas nun artikoloj mokantaj, Esperar.t.on,ko:npar-
antaj > in kun spiritismo k j futurismo ati ko-siderantaj min kiel ludilon de
manjakuloj.

La plej benan akcepton trovis Esperanto ĉe la provincaj gazetoj. Multaj el
ili ofte presigas puresper. ntajn artikolojn, aliaj ĉiam subtenas nian nt''vadon,
Inter la lastaj estas notindaj Ser'rlr'o-Zapcindi tr'/egra/ (Nord • Okcidenta Tele-
grafo), kiu estas oficiala organo de la Kovno Societo E,terantista, Aeu e? Lodcer
Zeitung, Nova Ga . ta Lodz.ka kaj Kurjer Aaá.sski , kies redaktoro mem estas
fervora esperantisto.

Same la gazetaro de Kiev tarigis favora.
Ar kati la jurnaloj de la gepatra urbo de D-ro Zamenhof ne restas in-

diferentaj al nia lingvo : Voĉo de !3e/ostok estas la unua loka jurnalo, kiu de la
pasinta jaro presigas poresperanta in artikolojn : ki havis korespondantojn
dum la Natia kaj en Gent. Mia jurnalo, Navajo)* de Re./stok, regule
presigas I;spetantan sronikon.

— Post sukcesplena parolado du S-ru DJIITRIEv ĉe la i'iri,2aj /-''/iteknikdj
Kursoj, fondiais en Petcrburgo, la 28an de Oktobro,nova grupo kun 35 membroj.

—Ankati estas fondita Ligo de .Studentoj Esperantisto) konsistantael 9 rnem-
staraj grupoj ĉe diversaj superaj lernejoj. Tiu Ligo enhavas entute 250 anojn.

SKOTUJO. — Grandaj estis la lingvaj malhelpajoj (:7e la 9a Kongreso de
la Internacia A -ooJa$rativa Ligo en Glasgow, kaj neniu miros pri tio, kiam uni
scios, ke tee delegitoj, riprezentantaj pli ol 2.000.000 membrojn de 130.eco
societoj, Tin partoprenis. S-ro W. MAxwELt, ricevis specialan aklatnon, kiam li
anoncis, ke en sekvonta kongreso oni alprenos Esperanton kiel komunan
lingvon.

SVISUJO. -- Le Moruven,ment Flministe el Geneve enpresas leteron de
F-ino A. SCHENK pri la feminista kunsido, kiu okazis dt:m la IXa huent acia
Kongreso, kaj kiun écestis 38 riprezentantoj esperantistaj el 9 diversaj landoj,

Jen aldono. kiun faris F-inu E. Gouxr ) , redaktorino, al tiu interesa letero :
4( La intereso p.,r Esperanto de la feminismo estas al mi des pli evidenta

ke ni, en Budapest, spertis. kio estis la Babela "I uro. La memhroj de. nia

Ligo parolas 22 lingvojr - . Kia profito estus por nia afero,se ĉiuj lingvoj povus
esti anstataŭataj de unit lingvo, kiel oni skribis autai► ne longe  en la jurnalo
, us Sufrajii !s De nun :a telegrafa adrt so de l'Internacia Ligo estas donata

Esperan te. INTEluar.

NEKROLOGIO
La 2oan de Novembro mortis subite Pastro 1.1t i .LE.t VAN

GRIETHUVsEN, konvinkita esperantisto, kiu okaze de la Sepa
Uni versala Kongreso taris elokvcntan Esperantan predikon en
la Protestanta Preĝejo de Antwerpen. Ni prezentas nian koran
kondolencon al la funebranta familio.

-- 1)unt la monato Oktobro mortis en Alger Generalo PK Ioi:,
prezidanto de la Francuja societo Esperanto-Rugca-Kruco. Granda
perdo estas por nia afero la malapero de tiu laborema kunbatal-
anto.Jain en 1907 li estis delegita de l'Francuja Ruĝa-Kruca Societo
al la Internacia Konferenco de R.-K. en Lundon. Duin la Inter-
nacia Kongreso de Barcelona li organizis la eksperimentojn de l'
Ruĝa-Kruco kaj ĉiam li klopodis kuraĝe por triumfigi Esperanton
kiel hel pan lingvon de l' R. K.-societoj.

(r) .D1 letreci de S-rei L. AcAntriN.
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Tilo(aro de la Mo] en kaj  pri Esperanto aperioiaj aq Beigujo
(1)alirigo. )

B. Lernolibro f.
CLÉ.. — Vidu ISIDORE.
ISIDORE (Frato I. CLÉ). -- Lingvaj lecionoj por instrui la

infanojn (flandre, fiance kaj Esperante), presita per literoj Braille.
1912. .. pagoj, 16 x24 cm. Prezo : fr. ... Eld. «Koninklijk Blinden-
en Doofstommengesticht». Woluwe-Brussel.

— Ekzercaro (ZAMENHOF), presita per literoj Braille. 1904.
64 paĝoj, 16 x 24 C. Prezo: fr. t.6o.Eld. «Koninklijk Blinden- en
DOG1fstoillIïlengèsticht », \Voluwe-Brussel.

— Gramatiko Esperanla, presita per literoj Braille. 1904.
32 pagoj, 16 X 24 cm. Prezo : fr. 0.90. Eld. « Koninklijk Blinden-
en Doofstommeng_ esticht », Woluwe-Brussel.

DE TROYER (Letítenanto-l<olonelo E.).— "Resumé de grarrr-
mnaire Esperanto (d'après l'ouvrage de DE BEAUFRONT). 1907.
15 pagoj, 19 X 13 cm. Prezo : fr. 0.15. Eld. A. J. Witteryck,
Brugge.

Ii INET. — Vidu SWAGERS.
PALMER (H. E.) -- *Esperanto cz l'usage des français. 1907.

'59 pagoj. 1 9 1 2 X 13 cm. Prezo : fr. 1.25. Eld. A. i. Witteryck,
Bruo'`e.

IAER'I'N:NS (ALI;ERT). — Cours rr'Esperanto. 1911.32 paĝoj,
2t 1, 2 X 13 1; 2 cm. Prezo : fr. I.001. Eld. Buyens -Viteux, Gent.

RENARD & VAN MELCKEBEKE. — 'Prójeklo de kemia vont-
arelo. 1903. Eld. « Scienca Revuo », Paris.

SWAGERS (FR.) kaj FIN ET (A D.). -- La Ĉiutaga vivo. 1906.
1128 paĝoj, - 18 1 2 X 12 cm. Prezo : fr. t.00. Eld J. Van Hille-De
Backer, Antwerpen.

SEBRUYNS (M.) -- Spraakleer r n oefeningen van de inter-
nationale taal Esperanto. 1907. loo paĝoj, 19 1 2 X 13 cm.
Prezo : fr. 1.00. Lid. A. J. Witteryck, Brugge.

VAN DEN KGRCHOVE (II.) - De Esperantisclze woorden vol.-
gens de l eteekenis vereenigd. 1911. 47 paĝoj, 19 x 13 cm. Prezo :
fr. t.00. EId. A J. Witteryck, Brugge.

VAN MELCKEREKE. — Vidu RENARD.
WITTERYCK (A . J.). 	Hel Esperanto in 10 lessen. 79 paĝoj,

19 I ; 2 x 13 cm.Prezo: fr 0,(0.3 eldonoj.Eld.A.J.Witteryck,Brugge.
— Hel Esperanto in vijf lessen. 1909. 51 paĝoj, 20 X Io Ctn.

Prezo : fr. 0.60. Eld. A.J Witteryck, Brugge.
—L'Esperanb en cinq leçons. 1909. 48 pagoj, 20 X 10 cm.

Prezo : fr. 0.70. Eld. A.J. Witteryck, Brugge.
— (.ompanion of Me English Esperantist. 1906. 6o pag

• 

oj,
13 1/2x S cm. Prezo : fr. 0.50. Eld. A J. Witteryck, Brugge.

Zal; birekje van den !Vederland schen Esperantist. 1908. 47
11:1^i)l 1 12 ' 	 Proz.) : fr. 0.50. Eld. A. J. Witteryck, t3rugge.

fi !1 .;;'»;r,r.lil ). 191o. 4; p.t oj, 17 1 2X9 c::11 Prezo:
Eld. A. J. Witteryck, Brugge.
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- L'Esperant' polir ions. 1909. 38 Ira 	 1 '2 X 9 cm. id.
A. J. Witteryck, Brugge.

C. Prolnagando.

CHAPELIER (E ,IILLI. -- *Les libertaires et la langue inter-
nationale Esperanto. 1909. 45 pagoj, i8x 1 1 cm. Prezo : fr. o. to.
Eld. J. B. Madou-Cop, Antwerpen.

FSPE RANTISCH VERBOND VAN ANTWERPEN. — I)e Waar
-heid over Esperanto en Edo, La vérité sur l'Esperiznlo ei Ido, kun

antaliparolo de A. J. \VITTERYCK. 1913. 28' pagoj, 24 X15 1 2
cm. Prezo : fr. o.to. Eld. « Belga Esperantisto », Antwerpen.

FÉDÉrATION ESPÉRANTISTE D'ANVERS. Vidu ESPERAN-

TISCH VERBOND VAN ANTWERPEN.
JAMIN (Jos.). -- 'Pore les congr'e's futurs . l' Esperanto. 1912.

13 pagoj, 26 x 16 1:2 cm. Prezo : fr. Loo. Eld. Foui. Ickx, Leuven.
LEM.AIRE (CH.). — *L'Esperanto, solution triomphante de la

question de la langue auxiliaire universelle. 1898. 53 pagoj, 23 x 15
cm. Prezo: fr. 0.50. Eld. «Société générale d'Imprimerie», Brussel.

NEERDAELS (J.) -- 'Het welenschappelijk vraagstuk eertor
kunstmatige taal. Prezo_: fr. 0.50. Eld. Detnarteau-Thys & Zoon,
Tongeren.

SACRÉ (EDGAR). — 4L'Espera'ito, langue internationale
auxiliaire (kun 2 geografiaj kartoj). Prezo : fr. 1.25. lid. «Institut
Géographique», Brussel.

VERMANDEL (ARTH.). Kort overzicht der rver'eldltulptaal
Esperanto (latí la franca propagandfolio Simples aperçus sur la
langue internationale Esperanto). 1910. Propagandfolio, 26 X 22

cm. Prezo : fr. 2.00 por Ioo ekz.
— Leert de wereldhulptaal Esperanto. 1911. i pakoj,14 1 E,2 X I I

cm. Prezo : fr. 2.00 por Loo ekz.
WITTERYCK(A. J.). — Het Esperanto, zegepralende oplossing

van het vraagstuk der wereldtaal. 1902. 32 pagoj, 18 1.2 X 10 r 2
cm. Prezo : fr. o.r5. Eld. A. J. Witteryck, Brugge.

-- 'L'Esperanto, so?iition triomphante iu problème de la lan-
gue internationale auxiliaire.1906.El d.«Belga Ligo Esperantista».

— Rapport au Gongre?s International pour le soulagement
des blessas de la guerre. 1913. 13 paĝoj. lid. A. J. Witteryck,
Brugge. 2 eldonoj.

(Darr.rigota.)	 A. VERMANDEL.

e7-_-2•22,1 e

Psikologio de la Antverpena vivo
Antverpeno estas bela urbo, tiel bela, ke oni  ,fzin notuis la

Reĝino de la Nordaj urboj.Ôi estas efektive unu el  la plej grandaj
komercaj centroj de la tuta tero, ki havas belegajn havenin-
stalaĵojn, imponajn konstruaĵojn, tre komfortajn hotelojn, riĉe
provizitajn butikojn, luksajn restoraciojn kaj kafejojn.

i



h‘) 59 —

e

•

I'or la artisto kaj la artananto, Antverpeno estas urbo plena
(le historiaj melnorajoj, antikvaj konstruajoj kaj eĉ nuntelllpaj
poeziaj belaĵoj .

Se vi volas, ni io.n vagetos tra la metropolo kaj tui montros
al vi kelkajn scenetojn el la agema vivo de la Reĝino de la
Skeldo.

r.
st

Se ni promenas de la Centra Stacidomo lati la De Kevser-
aleo, Teniers- kaj- Meirplacoj, Suvendejstrato, Verda Placo,
Malnova Grenvendejstrato kaj Sukerkanalo ĝis la Skeldo, sur tiuj
stratoj, kies hoteloj, kafejoj, restoracioj kaj butikoj povas esti
kalkulataj inter la plej luksaj kaj plej belaj de Belgujo, ni ren-
kontas homojn el ĉiuj rangoj kaj el ĉiuj landoj de la mondo :
komercistojn kaj makleristojn rapidirantajn al la ofieejoj, Ant-
verpenajn burĝojn kaj burginojn promenantajn, knabojn kaj
knabinojn irantajn al la lernejo, turistojn kun la ruĝkovrila
Baedeker en la mano, pola .jn clmigrantojn, kiuj malrapide laŭiras
la straton, kvazaŭ ili ĉiam tro frue atingus la finon de sia vojaĝo,
Skandinavajn, Rusajn, Italajn, A nglajn, (Ïermanaju maristojn,
Hinajn, Hindajn kaj Japanajn ŝiplaboristojn, unuvorte plendi-
versecan miksajon (le êiulandaj personoj.

haj inter tiu amaso de popolo, la veturiloj, la atttomobiloj
kaj la tramoj iras kaj reiras kun bruo do rajdado kaj fajfado,
kiu )metas en ia pejzaĝon karakterizan noton de vivo.

*
Se vi volas nun vi(li la honestan, fieran kaj afablan Ant-

verpenan komerciston, iru en la vendejojn, magazenojn kaj
butikojn, kiuj ne ankoraŭ estas eksplu stataj cle anonilnaj
societoj. Tie vi trovos lin, la fieran kaj honestan posteulon de
tiu mezepokaj komercistoj, kiuj tre ĝuste meritas la nomon
« sinjoroj ».

Vi ne bezonas ĉe li prezenti ia kvaronon de la prezo, kiun li
postulas de vi por tiu ĉi aŭ tiu objekto. Generale la prezoj estas
fiksaj, la komercajoj estas vendataj je sia preciza valoro, kaj la
vendistoj estas afablaj. Eĉ se vi ne konas la flandran lingvon,
li komprenas vin, kiam vi parolas frar.ce, angle ani germane, ĉar
pro la senĉesa vizitado de alilandanoj, la A:itverpenano bezonas
kompreni almenaŭ kelkajn vortojn de tiuj lingvoj.

* *

Iru nun al la lokoj, ĉu sude, ĉu norde, kaj ĉie vi vidos tiun
saman popolamason kun, plie, la bruo de en- kaj elŝipigo de
pezaj pakoj kaj, kestoj enhavantaj la plej diversajn komercajojn
de la tero.

Tie laboras niaj doklaboristoj, la plej fortaj kaj la plej
viglaj, kiujn oni konas, kiuj ofte, kiam laboro urĝas, dum du
tagoj kaj du noktoj en- kaj elAipigas centkilogramajn barelojn,
sakojn kaj kestojn ati lignajn tabulojn kaj ferajn trabojn.

Tie laboras niaj Ant. - crpenaj lahoristinoj, kiuj purigas kaj
liikas la uzi' ajn sakojn, kiuj taíûgelektas la kafajn fabojll an
prilaboras la salitajn bovhaŭtojn, kiu n Sud-Anleriko sendas al
nia haveno, kaj kiuj eĉ portas flarojn de cent kilogramoj.

Rigardu ilin, rerigardn ilin, dum ili laboras ĉe la Skeldo,
ati duin ili traveturas la urbon sur grandaj plataj korporaciaj ĉaroj,
kaj vi revidos inter ili la fortikajn karnoplenajn kaj ruĝkolorajn
virinojn, kiujn Rubens pentris sur siaj mondfamaj pentraĵoj.I\1ult-
aj el ili, se ili estus riĉa vestitaj, povus esti kalkulataj inter la plej
belaj el la virinoj de la tero.

rie ankaŭ '.'i vidos la korporaciajn ievalojn, la plej fortikajn
kaj la plej niodelbelajn laborĉevalojn,kiujn oni povas vidi.Ili estas
zorgeme elektitaj inter la plej belaj tipoj de la llandr.t ĉevalraso.
1)u el tiaj ĉevaloj trenas duin tutaj tagoj ĉaregojn kun Aarĝoj (le
sep- ĝis okmil, eĉ kelkfoje dekrail kilogramoj.

En la kvartaloj de la malnova urbo proksime de la Skeldo vi
retrovos mallarĝajn stratetojn kun antikvaj domoj,kiuj revigos vin
pri la artamo de niaj praavoj kaj pri la maltrankvilaj tempoj de la
Mezepoko. Cie vi atídos la gepatran lingvon, kiun la popolo amas
kaj parolas, kaj kiun jarcentoj da fremda subpremaclo ne povis
lnortigi en la buŝo kaj en la koro de nia popolo.

Tie vi atidos la bruon de la Skeldo kaj de la veturado, kaj,
duin vi rimarkos je la angulo de strateto statuetón de la S-kta
Virgulino, la ĉefpreĝeja sonorilaro ĉarmt's viajn orelojn per la
popola kanto :

Sonorilaro sonos
De l'supro de la turo,
Gemaljunuloj kantos
Kaj gejunuloj dancos!

• *
En la kafejoj de la grandaj stratoj kaj aleoj, precipe apud la

Centra Stacidomo, vespere regas gaja kaj vivplena bonhumoreco.
Tie ĉi kaj tie la orkestroj aûdigas ariojn ĉu gravajn ĉu amuzajn ;
en aliaj kafejoj la sola muziko, kiun oni povas atldi,estas la bruet-
ado de la sidantaj gastoj, kiuj trinkas, de tempo al tempo tintig-
ante la glasojn, la kosmopolitan Munhenan kaj Pilsenan bieron
ati la Antverpenan Garslen (hordea biero).

Kaj la dikaj Korporaciestroj, la komercaj oticistoj, la panisto,
la buêisto, la rentulo kaj la pensiulo tie estas kunigitaj. Ili fumas
sian pipon kaj trinkas sian glason da biero, dum la plej gaja el
la societo alnuzas la ceterajn per bonhumoraj rakontoj.

Kaj sur la tuta klientaro %vebas atmosfero de intima ĝuado,
intermiksita de la odoro do fumo kaj vaporo 	 biero.

Estas la « dolce far niente » de la laborema kaj agema Ant-
verpenano.

*
 je la 8a, en la proksimeco de la Falkonkanala Strato.

La multnonibraj trinkejoj, kies diversliugvaj surskribajoj allogas



la fremdlandajn maristojn, estas hele lumigitaj. En multnombraj
el ili la elektra fortepiano,la gordo an la akordeono andigas valson
(le Strauss an de Waldteufel; maristoj kun virinoj iras kaj revenas, 6

enirante an elirante la diversajn trinkejojn, parolante la Anglan,
Germanan, Rusan, Skandinavajn, Hispanan, Italan, Grekan
lingvojn. Tie ni estas en la tiel nomata kvartalo Sipista
K vartalo.

Se vi havas tempon, ne preterlasu viziti tiun parton de la
urbo. Estas vera internacia popola spektaklo.

M

Dimanĉon matene, kiel eble plej frue, ni promenu tra la
belaj bulvardoj ĝis la 13i1 dvendeyo sur la Blua-Turplaco, proksime
al la Nacia Banko. Ĉe la flanko de la bulvardo, ni vidas hundojn
ĉiuspecaj n, kiujn oni tie vendas; j e la alia flanko ni trovas la birdojn.
Inter tiuj du vivantaj konnercaĵoj, oni povas admiri veran foiron.
Vendejoj de vestoj, ŝuoj, ĉapeloj, antikvaĵoj, malnovaj libroj,
feraĵoj, mastrumaj iloj, kukoj kaj sukerajoj, ilustritaj poŝtkartoj,
rubandoj, kaj Ĉio, kion vi povas imagi. Tie ĉi kaj tie, ĉarlatano,
kun grandaj deklamacio j , vendas 8u kuracilon por la katoj, ĉu
universalan gluilon, orajn poŝhorlokojn kun ĉenoj por kvindek
contimoj ; kaj tre skeptike la ĉirkatistarantoj, kun rideto sur la
lipo, rigardas kaj atiskultas.

Tie, meze (le rnultnombra ĉirkatlstarantaro, virino ludas
harnwnitu ion kaj viro Judas melodion sur violono ; tiuj gelud-
antoj, kune kun alia viro kaj fratlllineto, kantas la rekantajon de
la lastaj popolkantoj.

Kaj inter la ĉirkaiistarantoj, multnombraj viroj kaj virinoj,
soldatoj kaj servistinoj, knaboj kaj knabinoj kunkantadas la
melodion :

Jen flugmaŜin',
Ni vidas ĝin,

Nuntempe ĉie, kredu min,
Ĉiu, viro kaj virin',
Flugas jam per (lugmaŝin' I

Kaj tie la tonoj de bruanta gordo alvokas la dancemulojn al
iu popola trinkejo, kie okazas halo dum la tuta antaltagmezo.

Ĉu vi estas bataleiiia ? Iru je la alia flanko : sur planko
antatí la pordeto de trinkejo, viroj kaj virinoj, eĉ kongolanda
negro, vokas vin por mezu'i kun ili viajn bata]Iortojn.

Kaj meze de tiu bruado, la Antvcrpenano, kiu amas la vivon
de sia urbo, promenadas, rigardante ĉiujn vendejojn kaj de
tempo al tempo haltante por ekzameni malnovan libron sur la
budo de librovendisto.

Ni forlasu la Birdvendejon kaj, tra la belaj arbaleoj de la Bul-
vardo, ni ree iru is la De Kevser-aleo. Helege brilas la suno, kaj,
ĉar estas vere « dimanĉa vetero », la nombro de la protnenantoj
estas granda ; ĉiufla.nken ili direktas siajn paŝojn, ĉu al la staci-

domo, por fari mallongan vojaĝon, ĉu al la Mejrplaco kaj al la
Skeldo, por fari la promenadon karan al la Antverpenanoj.

Haltu nun tie, kie la De Keyser-aleo kaj la Teniersplaco
formas kun la Bulvardo de l'Artoj unu el la plej belaj stratkruciĝoj
de Fi urbo. Se vi volas tie stari nur dum kelkaj minutoj, vi certe
havos la okazon vidi iun ajn el la multnombraj Antverpenai mu-
ziksocietoj, kiuj dumsomere profitas la dimanĉan antaŭtagmezon
por fari ĝojigan promenadon tra la urbo. Sed ne nur la urbaj
societoj, ankaii tiuj de la najbaraj vilaĝoj kaj eĉ de malproksimaj
komunumoj venas al Antverpeno por ĉ°esti la ĉiusomeran kon-
kurson .

Kaj tiu muzikpromenado sub la bela suno donas al la promen-
ejoj kaj bulvardoj de nia urbo festĝojan aspekton. Vere la muziko
estas nacia arto en Belgujo, kaj urbanoj kaj vilaĝanoj amas ĝin.
En Antverpeno ni havas iuultnombrajn muziksocietoj n, inter kiuj
ni povas citi, klel l:uriozaĵon por alilandanoj, tiujn de la tram-
oficistoj, de la doganistoj kaj de la policanoj.

Tiu muzikĝojo estas unu el la karakterizaj rimarkindajoj de la
dimanĉoj kaj festotagoj en Antverpeno.

i
* * *

Venu nun sur la Verdan Piacou ; estas dimanĉo kaj la duono
post la tagmezo. La hvaronhora diservo finiĝas. Tra la larĝe
inalfermita pordo de la ĈefpreTe .jo, la fideluloj lorlasas ia templon
kaj alvenas sur la Verdan Placon. Ĉiuj estas dimanĉvestitaj kaj,
dum la muziksocieto sur la kiosko ludas marŝon aii uverturon, la
Verda Placo kaj la tiraj kafejoj pleniĝas, kaj de tempo al tempo la
sonorilaro faligas kelkajn gajajn notojn sur la tuton, duin la so-
mera suno heligas tiun dimanĉfestan spektakIon.

Ni vidis nun kelkajn el la rimarkindaj aspektoj (le nia urbo,
kosrnopolita unuflanke, tre naciema aliflanke, kaj certe vi
ricevis la impreson, ke Antverpeno estas urbo kun sana: kaj
gaja vivo.

Cio montris al vi viplenon, ĝojon, korkontentecon post la
agei:ne plenurnita tagtasko.

Jes, Antverpeno estas urbo, kie oni laboras duin la duono de
la tempo kaj kie oni ŝatas amuzi sin duin la alia duono.
. 	Jes, Antverpeno estas urbo, kie regas vivo, kie regas ĝojo,
kie regas libero.

Jes, oni sentas, ke tie ĉi regas libero, libero de penso, libero
de ideoj, libero de arto, libero de komerco, libero de laboro,
libero plej granda, kaj, kiel diris nia flandra poeto :

•Cirkatiiru la teron,
Vojaĝu, aïiskultu kaj vidu :
Eble vivas ie popolo pij granda,
Sed certe neniu pli libera.

Tion ni ŝuldas al la kuraĝo de la praavoj I
Al libereco apartenas nia lasta .bieno kaj sango !

O. VAN SCHOOR.
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AVINO RENSKE
(Originale _flandre verkila de CYRIEL BUYSSE.)

La nepino atendis, nerva pro entenita emocio, ĝis kiam la
maljuna avino,kiu ĵus vespermanĝis,estis murmurinta sian preĝon
kaj per sia flava, sulkigita, tremanta mano farinta krucosignon.
Tiam ŝi subite ekdiris : -- «Avino Renske (e), mi havas sufiĉe da
mono nun. Cu mi povos iri dimanĉon al Bouwel kaj ĝin aĉeti ?»

La maljunulino, kiu pene stariĝis por reiri al sia radApinilo,
refalis pro timego sur sian scion, rigardante la junulinon kun
sovaĝa miro.

— « Ho Dio - Sinjoro ! Cu tio estas ankoraŭ en via kapo !»
ekkriis ŝi malespere.

— «Ho jes, avino Renske,» respondis Emenjo, kun ruĝaj
vangoj kaj larmoplenaj okuloj.

« lui tiom Ŝatus fari vestojn por gajni iom pli da mono, kaj
mi ne povas tion fari, se mi ne havas stebilon, ĉu ne ! »

Avino Renske skuis la kapon kaj dvrskurbite stariĝis.
— « Ho Dio ! Ho Dio ! Kio okazas !» ŝi plendis. «Ĉu tiu

eltrovajo de la diablo nun ankaŭ devos veni tien ĉi, en mian
domon! ».

« Ha, avino Renske, ĝi ne estas eltrovajo de la diablo, »
pacige diris la junulino. « Gi estas tre bela eltrovajo kaj nuntem-
pe ĉiuj kudristinoj laboras per ĝi. »

Sopirante kaj murmurante, kun kurbiĝinta dorso, apogante
la manon sur sia bastoneto, avino Renske reiris al sia radApinilo.
Si ankoran estis de la malnova tempo kaj ĉiame restis tia. Si nek
konis nek komprenis ion pri ĉiuj tiuj novaj eltrovajoj. Si timis kaj
ege malamis ilin.

Se dekfoje ŝi vizitis la urbon kaj neniam ŝi veturis per
vagonaro. Stebilon Ai tute ne konis. Si neniam vidis iun. Sed Ai
opiiliis,ke ĝi estas ankaŭ io, kiel tiu vagonaro, la unua kiu veturis
trans la lando, kaj kiun Ŝi estis vidinta antaŭ pli ol sesdek jaroj,
kun centoj kaj centoj da aliaj personoj el la vilaĝo. «Estas la nigra
diablo», tiam estis ekkriintaj la hontoj, kaj timplene ili estis
forkurintaj de ĝi. Vestojn fari per stebilo 1 Ho ! en Aia tempo la
llonioj faris mem siajn vestajojn, aŭ se ili tion ne scipovis, ili
hejmen venigis kudristinon, kiu ilin tie faris dum ilia ĉeesto,
sen iu fremda artifiko nek trompo, nur per sia propraj manoj...

— « Nu, ĉu vi konsentas, avino Renske ? (:u mi povos iri
por ĝin aĉeti ? » ree demandis la knabino, tremante kaj timplene.

— « Ha, .mi nenion povas devigi al vi, se vi pagas ĝin per
via propra mono ., sed tamen ne estas kun mia konsento, » plendis
la maljunulineto profunde sopirante.

(") àlàllongigo de la nomo Emerarce.
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Si estis ree sidiĝinta apud sia radApinilo, estis ekbru]iginta
la bruletantan oleolampeton, kaj Ai ŝpinis... La ligna rado zumis,

maljunaj, sulkiĝintaj, tuberai fingroj debobenumis kun
miriga lerteco la stupofaskon. Kaj ŝia kvazaŭ tanita kapo, pres-
kaŭ tute kaŝita sub blanka flugilkufo kun larĝa bruna rubando,
similis ankaŭ stupofaskon, de kiu Ai fantome la nevideblajn
fadenojn ŝpinis, seliripoze, obstine, sen tine...

Dum Aia tuta vivo ŝi estis Apinanta, Aia radApinilo, farita
por ŝi, kiam ŝi estis deksesjara, iĝis kun ŝi maljuna, lanuga kaj
eluzita.

i estis Apininta, tie, apud tiu vitretumita, dubeverda fe-
nestreto, kiel juneca, bela, blonda knabino, kun freŝaj vangoj kaj
brilantaj okuloj, pensante al la amanto kiu akompanis ŝin di-
mauce al la vilaĝkermeso. Tie ŝi estis Apininta kiel fortika,
vigla mastrino, ĉirkaŭita de iii.ultokupata, bruanta aro da
infanoj. "l'ie Ai estis Apininta, maljuna kaj soleca, de post kiam
ĉiuj, kiujn Ai edukis, estis foririntaj aŭ mortintaj..., kaj nun Ai tie
ŝpinis Siajn lastajn tagojn, apud tiu lasta nepineto. kiu havis ŝian
nomon, kaj estis bela kaj blonda kiel Ai mem iam estis... Sia
laboro, iam laŭmerite pagita, nun preskaŭ neniom produktis ;
cetere Ŝi ne plu bezonis labori, ĉar Ai estis sufiĉe Aparinta por ke
Ai povu sen monzorgo vivi siajn lastajn tagojn, sed ŝi tamen dartr-
igis Apini, pro enradikiginta kutimo, tial ke Ai nek povis nek volis
preterlasi tion, tial ke ŝi kelkafoje pensis, ke Ai mortus la tagon
kiam Ai ne plus Apinus...

Nun. la stebilo estis tamen aĉetita : belega kaj luksa meblo,
brile polurita, dolĉe radumanta kaj zumanta, plezuriga je vido kaj
laboro.

La najbaroj venis por rigardi kun entuziasma, preskaŭ ĵaluza
miro, kaj ili demandis al avino Renske, ĉu Ai ne fiera kej feliĉa
estas, havante tian luksajon en sia hejmo.

Tute ne, avino Renske tute ne estis fiera kaj feliĉa pro tio.
Avino Renske timis pro tiri ajo nekonita kaj malsimpla, kiu tio
staranta sur kurbaj, mallarĝaj stariloj, ne per la manoj sed kvazaŭ
nevideble per la piedoj moviĝis.Kvankam ĝi ne absolute similis
la «nigran diablon», tiun timigan vagonaron, kiun Ai vidis antaŭ
pli ol sesdek jaroj unuafoje veturantan trans la lando, ŝi ne
jam fidis je ĝi , Ai ne komprenis, Ai timis, timis ĝin.

« Vi devas enŝlosi tiun aĵon ; min timigas ĝi ; » Ai ripetis ĉiu-
foje kiam ŝia nepineto momente devis forlasi la domon por fari
komision aŭ dimanĉe por iri al la vilago...

Kaj en la soleca, malnova dometo kun ĝia malalta trabumita
fuinnigrigita plafono, kun ;iaj dubeverdaj, vitretumitaj plumb-
kadrigitaj fenestroj kaj ĝiaj antikvaj stanaj pladoj sur la kamen-
plato kaj ŝranko, ili , ĉiu aparte, sidis ĉe laboro, kiel la malnova
kaj la nova tempo : la blonda ruĝvanga knabino aptíd la dolĉa
zumado de sia brilnova stebilo, la maljuna flave sulkiĝinta
kaj tankolora avino apud la antikva zumado de sia radŝpinilo.
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Ili ne povis vidi unu la alian, ĉiu sidanta ĵus flanke de
unu el la dubeverdaj fenestretoj tra kiuj oni havis vidon sur la
verda ĝardeneto kun ĝiaj malnovaj, malglataj, tuheraj fruktarboj..

La knabino, en pliiĝanta ravo pro sia belega maŝino, pensis
en si mem : c< Avino Renske fine pacigos kun ĝi , » kaj de tempo
al tempo ŝi montris al la maljunulino la belajn ellaborajojn
kiujn ŝi faris per ĝi :.

« Vidu tiujn ĉemizojn, avino Renske, mi povas fari per
ĝi dek da ili ĉiutage ! »

Avino Renske ja rigardetis, sed malgraŭ tio respondis kun
malaprobanta kapskuo :

« En mia tempo la homoj ne bezonis tiom da c'ernizoj ...»
Kaj malgrail ĉio, avino Renske pacigos kun ĝi !... Tion vidis.

tion sentis la knabino instinlae... Sajnis al ŝi, ke la maljunulino
de tempo al tempo returnas siajn rigardojn al la maŝino, ke
ŝi havas la sekretan deziron ion pli multe scii pri ĝi.

Foje, post kiam ŝi estis momenton ekstoren irinta, ŝi trovis
revenante, sian .►vivon starantan antaŭ la maŝino, verŝajne
atentege ekzamenantan la mirigan maŝinon.

«Ĉu mi nuq volas montri al vi kiel ĝi funkcias, avino
Renske ? » tuj demandis la knabino, avide profitante la okazon .

Sed la maljunulino ege timis kaj ŝiaj flavaj vangoj koloriĝis,
duin ŝi mordemo bllbutis kaj grumblis :

« Ne, ne, mi serĉis la tondilon, kial vi ĉiam formetas la tond-
ilon ? Kaj mi jam multfoje diris al vi, ke vi devas ŝlosi tiun
aĵon sub ĝian kestetou, kiam vi iras el la domo, tui timas ĝin... »

« Sed, avino Renske, la tondilo kuŝas sur via radŝpinilo ! »
respondis Emenjo, kiu klopodis por ne ridi.

... La vintro alproksimiĝis, la tagoj plimallongiĝis. Baldaŭ,
Emenjo ne plu povis labori post la kvara en la griza lumo ; kaj
apud la malŝatinda oleolampeto de avino Renske ŝiaj okuloj
difektiĝis.

« Avino Renske, mi tamen devus havi petrollampon por
vespere labori, » si diris.

Avino Renske, kiu jam pli ol sepdek jarojn kun siaj fortaj
okuloj ŝpinis apud la rebrilo de la saln.e bruletanta oleolampeto,
timegis pro tiuj vortoj.

« Kiel ?... petrolo en mia domo ! Ĉu vi volas vidi nin vive
brulantajn ? » ŝi trogravigis.

« Ho, avino Renske, ne diru tion, ĉiuj homoj nuntempe
bruligas petrolon, » malgaje insistis la knabino.

« Estas via afero ! Estas via afero ! Vi devas tion scii,vi devas
tion scii, sed mi ne elspezos ununuran spesdekon pro ĝi ! »

« Vi ne devas elspezi spesdekon pro ĝi , mi ja aĉetos ĝin per
mia propre. mono. »

Kaj alvenis bela, kupra, hele lumiganta petrollampo en la
antikvan dometón.
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« Nu.ĉu do ne estas bela lumo ?» ĝojege kriis la ravita knabino
kiam la lampo unuafoje brulis.

« Belaj aferoj ofte ne longe daŭras, » rediris malgajige la
maljunulino al la nepineto.

Kaj dungi la longaj vintraj vesperoj ili silente sidis labor-
antaj : la juna knabino apud la petrollampo, avino Renske apud
la antikva, malŝatinda oleolampeto.

s
Cu estis la mal j unaĝo.... atl la distranta influo de tiuj novaj,

nekonitaj aferoj ĉirkaii ŝi ? Sajnis al Emenjo kvazaü avino Renske
ne plu tiel konstante kaj tiel fervore laboris kiel antaŭe. La
ŝpinrado zumis kelkafoje pli mallaŭte kaj pli malrapide, l:vazat'i
ĝi estus laca, kvazati ĝi estus venkita de la tro rapida frapetado
kaj zumado de la brilanta kudromaŝino. VLspere precipe tio
ŝajnis malfaciliĝi ; kaj kiel ajn proksime avino Renske ŝovis la
oleolampeton apud la stupofaskon, estis tamen la hela brilo de la
petrollampo kiu lumigis ŝian laboron, kiu ĝenis kaj samtempe
allogis Mn, kiu de tempo al tempo, malgraŭ ŝia forta volo, en
nekontraïístarebla trudpenso, igis ŝin returni sian nerve skuitan
kapon al la belega lumo, kiel al sunradio.

Emenjo; kiu bone rimarkis la lacan turmenton de sia avino,
diris al ŝi : 	 a

« Sed, avino Renske, se mi estus vi, mi tamen ne plu volus
ŝpini. Vivu nun komforte, mi ja laboros por vi. »

Sed pri do la obstina maljunulino ne volis aŭdi. Tuj la
radŝpinilo nioviĝis kelkan tempon tiel rapide kiel antaŭe, dum
ŝi kun energia kapskuo respondis :

« Mi, ne plu ŝpini ! Ne, ne, infano, tio ne povas esti ! Mi
mortus se mi me plu ŝpinus. »

R
s s

Emenjo . havis ainaton. Ĉiun dimanĉon, post la posttagmeza
diservo, ŝi renkontis lin apud la elirejo de la preĝejo. Estis bona
junulo, ankaŭ tajloro, kiu edziĝos je ŝi kiam avino Renske estos
mortinta. Avino Renske sciis pri tiu interrilato kaj ĝin aprobis,
ŝi tamen preferis ke la amanto ne venu en la hejmon.

Estis Kristnasko. Malproksiine super la malvarmaj vintro-
kampoj, inalgaje grizaj ati nigreverdaj sub la ui,utoneca griza,
nebula ĉielo resonis melankolie ehante, la bruo de l'sonoriloj.
Emenjo, foririnta je la duono de la dua, estis promesinta reen-
hejiniĝi, kiel kutime, je ekvesperiĝo.

Si revenis kun sia amanto en la duonlumo lat ✓i la dezertaj
vojoj, kaj apud la barilo de la fruktĝardeneto, kie li kutime forlas-
is ŝin, ili adiaŭis ĝis la proksima dimanĉo, kiam Emenjo, ekri-
gardante la dolzeeton, kun miro ekkriis :

« Ho l... vidu !... mia petrollampo brulas l... ĉli eble iu
estus veninta atí ĉu avino Renske mem estus ekbruliginta ĝin?



Miguel ZAMACOLS

LA AMUZISTOJ
(LES BOUFFONS)

: Kvarakta teatrajo en versoj
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W- VAN DER BIEST
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Dua Akto.

La •cenelo prezentas alian c'atuhron de /'kastelo,
.;.iu estas ankatí tre malhone konservita; kelkaf rest
a)oi d.' tnurpentra)o/ kai de orajoj montras, ke ki
iam estis p/i lukse dekvraciita.. Dekstre, ohlikve,
grand.: fenestro, tra kitt oni vidas la kaitaparon.
tllaldekstre, antatte, pordo kondukan la al la eaFm r-
avo de l'Barono ; malantaise, aliur pordo, kondttk-
anta al la vestihlo. La eamhro estas lute ornamita
per "for- kai foligirlandoj. Jfaldekslrl.•, iom malan-
talie, granda apogse8o sur ;/tipo, flanke de kiu estas
.:e, eto. 1i'ontratie, ligna benko kun dorsatogilo.  —
7e la levo de /'kurlcno, .iruliano, sur.1tupetaro, al-
pendigas h,, la muron /i lastan girlandon, kia..
ekstremaĵon 7akoho kaj Patro tenas.

SCENO Ia.

Vulkano, Jakobo, Juliano, Petro.

VULKANO, Jirektante la laboron.

Pendigu gin pli alten... Ne, ne tiom...
Nun estas tro. . Mi vidu... Bone nun.
Tapetojn fiandrain oni ne bezonas ! ..
Koloroj belaj ! Kiu estas tiu
Malgr,n,da Horn preskati diafana

JAKOI3O.
N lemato.

-	 VULKANO.
Kaj la jena foliaĵo

Kun blonda, dolfa brilo, kie oni
Gin trovas ?

I AKOBU.
(;ie; ĝi lupolo estas.

VITI-KANO, post lasla rigardo.

Tre bone. Non forprenu la foliojn
Kaj florojn, kiuj kuAas tere, kaj
Latupetaron port i for. Vi poste
Vin armu. kaj revenu, kiam pretaj
Vi estos.

f'i":rdanle la foliajan de t oracion.
La iinpres' bonega estas.

Olivero cuiras; li ,aspektas tre prioku ; 'a:a.
SCENO I Ia.

Vulkano, Olivero.
VULKANO.

Nu, Oliver', eu la dekoracio

Ne estas admirinda : .Jen klemato
Kaj jet. lupolo... Nia tapetisto
l.a valu estas !

OLI V ERO.

Ria Bojo estas
Veluron ĉerpi Ce kreskalbariloj !

VULKANO.

Ĉ:u tio ne pli bona estas, ul
Plej belaj §tofoj

OLI V ERO, priokul ate.

Diru, fat ĝis nun
Ni havas nur tri amuzistojn

VULKANO.
Tri.

t :i flanke ili estas : je l' mateno
Hudiafi ili venis kun pakajoj.

OLl V ERO, aparte, tre maltrankvile.

Se miaj du junuloj ne ret' nus 1
Se ili.. !

A/ Vulkano.
Tre malmulte estas tri !

VULKANO.

El ili, unu estos tatiga.

OLI V ER O. aparte.

-c !
Se malgratt sia nomo, sia bela
Vizaĝo kaj ele^'anteco, ili
Min amt.aii ma-lbon ,erce moki volus

Al T'ulkano.

Cu sur la voj' neniu venas ?

VULKANO, apud la fenestro,

Ne,
Neniu.

01.1VERO, ,aparte, pli kai pli maltrankvile.

Se ce venus ili ! Dio !
Ci tie resti kun tri annizistoj
Ne edzikontaj ! Vana mia revo  !
Kaj Ai, olanĝo kooipaiinda, sen
Reĝido Ĉarma ! Ve, neniam mi
Pasigis tiel malgojigan horon !

Ai T ûlkano.

Cu vi rigardis boue ?
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Hela lumradio ja brilis trans la clubeverdaj vitretoj. tiaj iu
sidis interne, flanke de la fenestreto apud la stebilo.

•« Vere !... Cu vi volas ion scii !... » kriis Emenjo, kiu
flankeniris unu paŝon por pli bone vidi. « Avino Renske mem
ekbruligis mian petroll;lmpon kaj ŝi estas laboranta per mia
stebilo ! Cu mi do den,ve forgesis Alosi ĝin 1 Jes, vere !... mi
forgesis depreni mian ŝlosilon ! mi esperas ke ŝi ne estasdifek-
tinta ĝin !

« Ha, tio valoras la penon ! » ridante diris Sia amanto,  kiu
siavice iris paŝon pli proksimen por vidi.

« Mi tamen timas ke ŝi ion estas difektinta, mi senprol:raste
eniras ! » zorgplcne diris la knabino.

Ili rapide adiaŭis, kun mallonga interkise kaj curante :
« Do, ĝis dimanĉo, Julio ! Do, ĝis dimanĉo, Emenjo ! »

« Ha, tio ĝojigas min, avino Renske ! » kriis  la junulino,
iom ekscitita enirante. « Nu, ĉu ne estas plezuro labori per ĝi !...»
Avino Renske, profunde antattenklinantela kapon, kvazaŭ Si serĉis
pene la trueton de l' kudrilo. ne donis respondon, ne faris movon.

« Sed, avino Renske, » kriis la knabino, plej utirigita pro tiu
neatendita spektaklo... sed subite, trafita de malfcliâiga antaCt-
sento, ŝi kuris al la tualjunulino kaj kaptis ŝian manon.

Kun akra ekkrio, i malantattenkuris, ?apidis el la hejmo
kriegis al Julio... Julio ! ... J ulio ! .. per sovaĝe-timplen.t,a! ra voĉo.

Li ne jam ma,lproksime estis, li maltrankvile rekuris. kuris
en la domon kun i, rapidis siavice al la uialjunulino....

Avino Renske estu kadavro.... Si subite estis :nortinta tie,
sidante antaŭ la stebilo, tenante la manojn êe la kudrilo kaj la
piedojn sur la pedaloj, subite mortinta apud tiuj fremdaj ne
kompreneblaj ajoj de la nova vivo, je  la plej lasta momento de
scivolo, al kiu iu ôiupova sento de novajavideco, miksita de
timo, iom post iom estis Mn nekontraïistareble kondukinta.

Kun afabla permeso de l'aŭtoro,
Tradukita de F RANCISKO DELGARI3O.

Novetnbro 1913 .

BI BLIOGRAFIO
Orienta Almanako el la lingvoj araba, .artnena, ĉeĉena,

hebrea, hinda, fina, japana, kartvela, lezgina, sanskrita kaj
tatara ; kun antatiparolo de B. KOTZIN. -- Esperanta Librejo,
Moskvo. — Prezo 0,950 Sm. afrankite sendita,

Enhavas 17 tradukojn d e literaturajoi el la diversaj orientaj lingvoj. Tre
interesa libro, kies kgadon ni varme rekomendas.

E. Nsumann & Co, Kaiserstrasse, 5, Dresden. —
Katalogo de kotilonaĵoj, karnavalajoj, !naskaj kaj teatraj kostumoj,
iluuuinaciaĵoj kaj dekoraciaĵoj. Eldonejo de teatrajoj.

Tiu nova katalogo nuligas la antaŭe aperintajn prezarojn. 	 O. V. S.
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()T.IV ERO, aparte.
(;ta gis la li n' mi ludos komedion ?

LA BARON°.
Do, komprenita : jen la gvardiistoj,
Starantaj : la tri amuzistoj sidos
Sur tiu benko ; mi tra tiu pordo
Eniros kun la sekvantar'. Vulkano
Min voku.

Li e :ai, as maldekslre.

,OLIVERO, sola.

Ĉio'tio por la du
Nobeloj, kiuj.venos ne !

Li malfermas la fundan pordon kai diras al
Vulkano, kiu aperas :

r -? 	q	 Cu vi
Pretigis ? Loku iujn laüordone.
i uik no iras al la fond., pordo. Brno d.! disputo:

Yuliano ka_j Petro tnlerdis/ ,rttas, $enitaaj de liai
armiloj.

VULKANO.
Nu, kio nun

JULIANO.

Li min kripligis preskati,
dar li faligis sian lancon sur
Piedon mian !

VULKANO, rektiganle la kalebardojn, kruin la
servisk,j mallerte le nas.

Sensprituloj, ĉiuj !
'l'u i mi vin punos I Vi gin tenas, kiel
Kandelon — jen ! --, vi kiel vipon – jen !-

OLIVER°, apud la fenestro.
Neniu ĉe la horizonto !

VULKANO, enirigante 1Yile.r()n , Raro!,•nn
fohaĉjon.

Vi
Sidigu tie, amuzistoj ; kiam
La Mott' eniros, vi starigu.

La tri amt.zislof eniraslaïrice : Ilila:ro, ,Jtalga:i-
ega; Baroko, aaJahlac'a ; fo/taio. stultega, kun ru,¢aa
vizago kaj malfe mita Auto. I ulkano diras mal-
dekstre. La tri amuzistoj sidikas .sur /a benko.

HILARO, ,na//njege.
iieŭ,

La èambr' odoras je malseko...

BAROKO, ekzamenanle la ĉa,nbrun.
Ne

Je riĉegeco !

JOHAtJO, per vilagana tono al ,Yuliano, kiu,
senaten le, lin !otilis per sia halebardo.

He, atentu ! preskatí
Krevigis via lans' okulon mian !

BAROKO, ,Walsafe.
Ne fluas la Paktolo tie èi !

VULKANO, sur la sojlo de la maldekstra ,herdo,
tenante sian spadon, solene anoncas :

Baron() Engerando de Mautpré !

Vulkano antauenmar.tas kaj sin lokas apud la
benkon de la antitzisloj, a/ kiic pci malaf abla gesta,
li ordonas, ka ili slarien. La Barono solene eniras,
tenante la manon de St,lango ; Nikolo, Junkcianla
kiel akompananlino, ilin .sekvas. Duin la b'aru,z('
kaj Sulango pasas anlan la uituzistoj, Nikolo
sidigas sur la apogsege, kiun la Itaarŭno trovas
okupata ie .sia alvena' ; dost .signo de sia maalkan ten t-
igi tu ,nastro, Nikolo stari bas kaj sidigas sur 1.1
segelo rezervita alSolan,4o ; nova signo d,: l' /fa-
runo; Nikolo _fine okupas .tian bonan lokon, m^.z/rrn-
tare la Barona apogse o. (iuj sidikas.

SCENO VIa.

La samaj, la Barono, Solango, Nikolo.
OLl VERO, aparte, disei a:iuj sidigas.

Ĉaar mia plano malsukcesis, mi
Nun devas peli for la senutilajn
"I'ri amu.ise';n, kiuj k ici edzoj
Ne tangas.

Alla Itarono.
c u bon volas Via Moŝto

Permesi, ke la jenaj histrionoj
Parolu

LA B ARONO.
Mi bonvolas. Siajn konojn

Nun iiu montru.

OLIVER°, a/)dhae.jo.
Vi, unue.

JO!IACJO, slu/f.
Moŝto,

lohaĉjo estas mia nomo ; mi
Neniam kiel amuzist' funkciis,
Sed mi tre sprita estas ! Mi ne havis
Laboron, kaj Antonjo, Manjo, Henjo,
Knabinoj en vilago mia, diris,
Ke eble mi utila povos esti
Al vi.

OLIVER°.
Por kion fari, senspritulo

JOf IAt.IO.
Por vin amuzi !

OLIVERO, maallante,a/ laa b'arono.
Titi èi jam estas

LA BARON°.
Sed se li amuza estus

Pro sia senspriteco mcm 1
A l 9ohaejo.

Kaj kial,
Joha,4jo, la knabinoj amas vin ?

J01- 1 ACJ°, kun stulta rrdo.

lle, Via Moŝto, far mi ilin pinèas !

OLIVERO, al la Barono, duin ĉiui mokas
Yobejon.

Resendu lin al Manjo kaj Antonjo,
Sinjoro I Li eè ne valoras, ke
Vi nutru lin 1

J ugira !

ï
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VULKANO.

Vidu mem !

OLIVER°.

'Cri amuzistoj nP sufiĉan ! Ni
Bezonus... du aliajn ! Jus mi ilin
Anskultis, dum mi preterpasis ; ili
Nenion tre amuzan diris ! Certe,
Jen amuzistoj, kies Bojo estas...
Malgoja ! Ne, neniu el	 trio
Por esti amuzi ,,to tangas, car
La nia devas esti superbons !

Aparte.

Ja estas por farigi edzo !
La !Baron () eniras maldekstre.

SCENO IIIa.
Vulkano, Olivero, la Barono.

VULKANO,
montrante al !a Baron () la ,folidekora tion.

Moŝto,
Rigardu !

LA BAR( )NO.

Kiaj belegajoj !

VULKANO.
Jes,

Ar tistoj estas iuj Firenzanoj !

LA RA RONG.

Necese estas, ke ni ne aspektu
Malrièaj, pro maltacilajoj tute
Nedanraj... Kion faras Oliver°
Jen ĉe 1' fenestro, kial rozario
Kaj k rucosignoj ?

OI iVERO. ne interromantesiajn krucosi.rnojn.

Motto, ni nur havas
Tri amuzistojn, tri, nur tri !

LA BARONO.
Vi pretas,

Por ke aliaj venu ?
OLIVERO.

Jes.
LA BARON°.

Nu, bone.
Sed oni jam preparu ĉion por
Solene tuj ti tiujn tri akcepti.

Vulkano diras en la_frtndo.

SCENO IVa.
Olivero, la Barono, poste Nikolo.

LA BARON°.
Tri amuzistoj nur ! Nu, eble unu
El ili tangos... Sed antaŭe diru.

al ofico sia mina jam
Nikul' alkutimi[;is, nia nota
Guvernistino-akompanantino ?

OLIVER°.
Jas. Oni nun ŝin restas bone kaj

Ŝin kombas, ofte mi instruas ŝin,
Kaj ŝi pli bone jam sintenas kaj
Parolas. Certe, iomete stranga
Si restis, sed ti ne plu tiel bruas
Mangantc. Tuj vi jugos ŝin.

Li malfermas la fundan pordon kaj anoncas
kun komika soleneco.

Nikolo
de Ramponneau, nobela sinjorino !

1Vi.kolo aperas, tute , enala de siaj sinjorinat nesto/.

LA BARON°, al Nikolo, ekza,neninle ein.

(u al vi plaèas viaj novaj vestoj,
Nikolo

NIKOLO, malhonhumore

Kiam oni ĉion tion
De mi torprenos, fine ? Kiam mi
l)emeti povos tiun ĉi mokindan
Ki rason

LA BARON°.
_\ltvalora estas gi !

NIKOLO.
Jes, eble, sed gi genas min ; mi estis
Pli bona en malnovaj miaj vestoj,
01 en kolum' amcligita jena
Manikoj miaj min doloras, kaj
Min tenas mia jupo ; mi ne povas
Respiri, sed mi ŝvitas, mi faletas :
Mi vane serĉas mian poŝon ! Morto,
Redonu mian eluzitan veston,
t .ar mi similas homvestitan beston !

LA BARON°.
(:u vi protestas? Akompanantino
De la franlino vi tarigas, kaj
Vi plendas ! Tro multpeza estas via
Korseto ligna kaj velura jupo  !
Jen via danko pro la ŝajno de
La noheleco, kiun vi ricevis !

NIKOLO, malkonlente.

Mi sciis ne, ke noheleco tiel
Multpeza estas !

OLIVER°, al Nikolo,
kiu plenumas kun komika malterleco liajn ordonojn.

Ba 1 vi kutimigos !
La manojn krucu... Iru nun antaŭen...
Por Lia Moŝto faru riverencon...
Forigu la amindurnantojn per
Rigardo... Bonn. Ne tro povu viajn
Piedojn sur la kahelaro.

LA BARON°, annuzite.
Nu,

Reiru apud la frattlinon. Certe
Vi lernos la nobelajn manierojn !

NIKOLO, diras en la fundo, levetante .sian jupon
por marAi pli facile.

Sed mi preferus lavi la telerojn !
SCENO Va.

Olivero, la Baron(), poste Vulkano, Jakobo,
Juliano kaj Petro, arnaitaf kiel gvardiistoi,

poste Hilaro, Baroko kaj JohaCjo.
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LA B ARONO.

Ba ! restu tamen li
Monaton.

A/ Baroko.
Vi!

BAROKO, prezentante sin.

Sinjoro, certe vi
.Iam ofte atidis pri barok' p4roli !
Mi estis, antan ol ĉi tien veni,
Dek jarojn la ridcgo de Firenzo !

VULKANO, subite starigante.

Vi diras : de Firent'... Cu Firenzane
Vi estas ?

BAROKO.
Certe.

VULKANO, ravi te.
Tial, vin vidante,

Mi pensis tuj : jen taŭga amuzisto !

Li havas ion. kion la ceteraj
Ne havas ! Rememoras mi, sper Bacco le
Pri fama amuzist', Barok' nomata !

Le lirkaripre mas lin kun amelm.on ro, kaf /aiíle,
rapide, kun li eira/alin ,^r:e interparolas.
a 1 , boon giorr•o ! mi varo . Come sta ?e

BAROKO.
«A mcraviglia !»

VULKANO.
«Dodo di vederla !

Paruce, come va la sua famiglia ?>'

BAROKO.
«Per la grazia de Dio, sta bene tutta.e

VULKANO.
'Come le piace il paese, Batoco ?„

LA BARONO, /usante por haltigi Been inler-
paroladon .

Hm!
BA ROKO, al Pile-in,'

, Questo paese ? .... e

OLIVERO.

Hm!

BAROKO.
^t... b niagnihco I»

LA BAROKO.

Ne nun interparolu !. . Ni daŭrigas
La aüdicncon.

VULKANO, miregante..
Kial aüdiercon

Car Firenzan' l: estas, li do estas
La plej afabla, ia plej ĉarma, la
Plej sprita kaj la plej amuza ! "Tiuj
Du mizeruloj tuj foriru, ĉar
Li estas Firenzan' : sutiĉas tio  I

LA B.\RONO. al Baraka.

Kaj kie servis vi
Car Raroko ions ŝanceligas, I'telkano respondas

an lia tan li.

VULKANO, vivece.

(1e Polignac !
Lc Lorenzino ! Ce Cossé-B rissac !

LA BAROKO, ial Baroko.
Kaj kial vi forlasis tiajn mastrojn ?

B,A ROKO.
Car ili havis pli da avoj, ol
Da mou'.

OLIVERO, mal/alte, al la I3arono.

Ûi tiu estos tre multkusta !

LA BAROKO.

Ni provos tamen lin.

Al Hilaro.
Kaj vi, la lasta ?

HILARO, malgójeze.

Sinjoro, malgraŭ §ajna malgajeco,
Hilaro cijni nomas min... Mi estas
Tre gaja generale, petolcma,
Amuza, sprita... sed de kelkaj tagoj
Mi havas gravajn familiajn zorgojn...
Mi provos tamen ĉiam bonhumora
Aspekti.

OLIVERO, al la Baron ie .

Kial havi amuziston
14lalgajan ?

LA BAROKO.

l'lilongigu li la liston !

Al la amuzistoj.

I'or ke mi povu vin kompari unu
Kun la alia, Tiuj tri vi restos
En mia domo dum monato.

VULKANO, kolere.
Kiel

Vi ne distingas de l' steltulo jena
Kaj de la jena hipokondriulo
Firenzan amuziston bonvolantan
Okupi sin pri vi ! (;i tio estas
Insult' al mi !

OLIVERO, aparte, iron te al la fenestro.

Li volas lin altrudi !

VULKANO.

Almenaŭ, se la konkurantoi ian
Valoron havus, kiel kat' ludanta
Kun mus', Baroko dirus ian ajn
Spritajon, kaj venkitaj ili estus ;
Sed ambaŭ konkurantoj estas tute
Mokindaj : unu estas malgajulo,
Alia estas bruto !

Al Hilaro kaj Yolaaljo, teruritai.

For, vi ambati !

Al Baroko.

i3aroko, vi restadas. La afero
Jugita estas,

OLIVERO,
tre ennocieIe kaj f r/asante la fenestron.

Haltu ! haltu ! jen
Du amuzistoj ! du malfruigintaj !

Aparte..

Ho, Sankta Virgulin', se ili estas
La atrnditaj `fostoj, kiel belan
Kandelon... !

Al la Rarono, emociile kaj 8&ojplene.

Via Muit', bonvolu ilin
Akcepti ! Ho, ilia eksterajo,
Mieno, sintenado, ĉio estas
Amuza, sprita ! Amuzist' neniam
Aspektis tiel... amuzista !

VULKANO.

Ilin
T3arok' ne timas

BAROKO, aparte.

Sed se ili estus
Amuzaj

OLIVERO, sanie.

Se malspritaj ili estus ?

SOLAN60, annuzite.

Movado jena min amuzas ; tio
Bonega estas !...

serione,renncnnurranle, jar tiia patro gin ri-
gardas, ke .ŝi devas ludi rokan.

... por min resanigi.
OLIV ERO, antarenirante.

Jen ili estas.
Apar te.

SCENO VIIIa.

La. samaj, Renato (Ĵat aso), rioberto
(Narciso).

a/.:.SV (t) kaj .V arciso miras. Oni kun intereso
ilin rigardas Ili elegante salutas la /i':rono,a,
Solankon, pasi, ta t , tan leestan tagon. I'ulkano ilin
nn'u. ,Ie ekzamenas.

LA BAROKO, severe.

Eble mi
La sonoril jn devis sonorigi
Pur vin venigi ?

JAKASO.
Motto, ne riproeu

Cu ne sufiie estas ni punitaj,
Konatiginte pli malfruc kun
Mentor'... kaj la Gracioj

OI.IV RRO, aparte, kontente.

Bone li
Respondis I

(i) La franca verbo jacasser signifas parolaei
'el git.

LA RARONO,_ llatile kaj trankviligite.alSelanko.
La Gracioj kaj Mentoro...

Solan j o ,estas ni .. Li elokvente
Parolas !

Al la lastalvenintoj.
Diru, kiuj estas vi!

NARCIS(), antalïenirante kaj salutaa te kun ne-
komparebla gracia.

Mi estas, Muât', Narciso de Bellaître,
Plej fama amuzisto, ne nur sprita,
Sed ankatt Apolone bela. Car
La sprito ne sufiĉas ! La okula
lostulas ankaŭ ion : bi deziras
Elegantecon ! Kial amuziston
Malbelan dungi, kiu la vidajon
De park'at'i de peton' sengraciigas i
.,a ne pur plaĉi al okuloj oni
Sur balustradon lokas 1 clan havon
Pli bone estas ĉarman amuziston
Alprcni, kies korp' harmoniigas
Kun la ĉirkaŭaj formoj, kiu pordon
Ornamas, al fontano vivon donas,
En latib' aperas gustatempe. ĉe
Kolon' kuhutapogas kun gracio
Kaj kiu, ĉiam bela, eleganta,
Aspektas kvazaŭ marmoraj' marŝanta !

Li forJetas sian mantelon kaj ege eleganta
aperas Lia l'eleco kaj lia eleganteeo nask.zs le la
kitnes/antot arinniran Z.:uinne ton.

OLIVERO, aparte.

.Ten amuzisto, kiu c:-!rtc multe
l)a koroj rabis.

SOLAN(;(), al sia patro.

Kiom estas li
( gracia !

NIKOLO, adnairante.

I)i' de Dio, jen belulo !
NARCiSO.

Fi, bus' malbela, mirindajojn eĉ
Diranta ! Antait la oreloj, I.e
Okuloj ja percepras ! Oui ringo
La perlon plibeligas, kaj la vino
Pli nuna ŝajna; et kristala glaso !

ie sur piedestalo .tiras
Patrokro kripla aŭ Ahil' kurhkrura ?
Cu sur pentrajo Apolono lama
Tros i4as, Adoniso straba aŭ
Venus senkarna ? Cu la babilado
De papageto niultkolora, gaja,
Saltanto kun graci', ne estas pli
Agrabla, ol kriad' de iu peza
Papago griza ? Muŝ+', rikulon kaj
()relon vian mi deziras è trmi :
Mi volas esti via papageto
Akceptu min, jen mia kora pet° !

OLIVERO, rigardante Vulkanon kun ironta.

11e, ne malbona estas tio !

VULKANO, nia/ajable.

Ni
Postulas amuziston, ne belulon !

Estas la junuloj !
Nun, se arnuzaj ili estas, Sankta
Jozeto, tri kandelojn !
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NARCISO, rigardanlh Vrrlkanna de la piede!i gis
/a kapee.

Sutiĉas vin rigardi, por kompreni.
Ke devas cĉ la von' belec' vin ;;eni !

VULKANO,koleranle ka/ eliganle pian / narden.

Vi diras ?

OLIVh.RO, termite kuri inlrrmeli,anle.
.lmuzistnj estas tre

Liberaj : ridetante ili diras...

NA RCISO.

Verajojn !

Oliver(' /ialtigas i'ulkanon, kiu ree volas sin an-
talion jet/.

LA BARON O, kiu interrrreeli;as siavice .

Eè la regoj ne indignas
Pro ŝcrc' de sia amuzisto : Re on
Franciskon ofte mokis Triboulet !

Vulkane' eanceleias. (;:eenerala rnaltrankrilece.
OLIVERO, aparte.

\1i t remas !

SOLAN((), same.

Dio !

NIKOLO, saurc.
Kiel li koleras !

VULKANO, maieste.

('.ar Rei;' Francisk' toleris.,, mi toleras !

Li rerneetas sian ponardon en la ingnn , je i ies
granda lrankvilige'.

SOLANGO, ma/larde.

Lin tute ne timigis la ponardo !

OLIVER°, sanie, al Solan o.

KuraP,a estas li !

LA BARON°, al akase.

Nun vi parolu !

JAK:1 SO, anta seniras kat salutas la e e.slan(aren.

Paroli lacde mem pri si
Kun granda gesto kaj klimaso
— Jen estas mia opini' —
Insu!tu estas al sagaco
De Via Moŝto : kun konsci'
Kaj ne laai nia vortfrakaso
Vi ju;os nin ; kaj nun, jen mi,

IA nlnlizist' Jakaço !

Sinjoroj, jutis mi per Di',
Ke sen armilo, sen kiraso,
Nur dank' al mia fantazi',
Mi el kastelo kaj teraso
Vin pelos for de tie i•i.
Vr. timu : plorus pri l'furlaso
Nek la Barona Iamili'

Nek amuzist' ,lakaso I

Ridetu ne kun iront',
Ne vana estas la m naco ;
Al i tee. resto ilwi' :
Post la meinat', kapitulaco !
,Ten tria sola an 1)UL' 1 	.

Sukcesos mi, sen prcterlaso,
Kaj vi verdige.s,pro envi'

Al antuzist' Jakasu !

Mielo -1 ĉerpas papili'
El ĉiu flor', laŭ sia plae:: , ;
De rnz' gi flugas al lili'.
Tutsanle, rido aü ridaĉo
Ail kant', en kiu ajn nari',
Ce ĉiu gent', èc e`.iu raso,
Rabitaj estas kun ral►i'

De l'alnuzist' .lakaso .

Por mi, paroli pro, pur, pri,
Ne estas katiz' de embaraso ;
Rakontojn pri milit', magi',
Mi konas, Ili voja; ' kaj ĉaso.
Cu al vi plaĉas idili'
Aŭ, ĉar mt estas bona bas°,
Prefere eble inclodi'

De l'amu7ist' .Îakaso

Ue l' ver' amanto kun pasi'
Kaj poetaĉ' dc tria klaso,
Malgranda eble estas gi,
Sed trinkas mi el mia glaso !
Kaj nun, Sinjor', min konas vi,
Vi ankaŭ, amuzistamaso !
Rigardu bone min ! Jen mi,

La amuzist' Ĵakato !

Citij eeestanto!, surpri;iteij de Tiom da ,ojplen a
parolrafideco, rigardas teni Ii alian.

OLIVERO, ravilr. , al la Barone.

tiu vir' ne estas nlalspritulo,
..0 ne

LA BARONO,

1.i min konfuzas 1
BAROKO, a! Vulk.ane.

l'i u cri
Dangera estas ! Li ne estas homo.
Sed parolanta muclil' !

VULI..'-. NO.

Ni vidos
Suspektas mi, ke la impruvizajo
Lernita leciono estas .

SOLANGO, a1 01ivere.
Sprita

Li estas, Olivero !

NIKOLO.
Kiel boli

Da vortoj li samtempe povas havi
En sia kapo ?

VULKANO, ai Baraka.

Nun parolos mi !

A/ jxakeso.
Sinjoro, kiom da meulon► ry.tas
En tio, kion vi deklanlia

A/ Baraka.
Nun

A.üskultu I

JAKASO,  ire proksime al .

lia inemóro i' Tie malmultc.

\Jemor' al mi ja mankas tute : mi
Ne rememoras plu, en kiu loko
Kaj kiam mi vin vidis, ĉu dum iu
Datai', pro tim' tremantan, eu dum mi
Vizitis la galerojn de la Rego !

(kiuj mokas la konfazitua mienon de Vulkano.

VULKANO, minaĉanta.
Sev i ne estus amuzisto...!

SOLAN( 7;0, lcrnrile.
Dio !

OLIVERO, ',parle.

Mi\li tremas

VULKANO.

Mi elŝirus vian langon !
.iAKASO.

La lang' por amuzisto estas, kiel
La spado por bravulo, p,)r abelo
J,a pikilo', pur koko la ungeto !
Ce la skermad' spritluda, rapiristo
Venkata estas de fantaziulo,
Kaj senbrakul' eĉ povas vundi la
Memamon kaj tieregaèon !

Li turnas subite sian dorson al Vulkano kal al-
parolas la Rerronon kaj Selan.on.

Mnst o,
Nun mi fondas mian ironion
Por esti de I'mateno ,►is la nokto,
De vi kaj de l'fraŭlino hionda jena.
La histriono,la pantumimulo,
La astrologo, la simio. la
Sorcist', lei grimacema Gilo, la
Pajaĉo stulta, la n -easkul' ridiga,
La fadcnpnp', la habilema sturno,
f.a kolportist' de sa' aŭ de malsaro ;
M i volas rejunigi la kastelon,
Rozkolorigi kiajn grizajn murajn •
Fervoro mia nun ne estas plu
Fervor' deviga de servist' pagata,
Gi estas nun donaco propravola.

Sin lurnanle al Solanio.
Fraŭlino, ée. piedoj viaj mia koro
Nun kuros ; al vi plaèi cstus tia gloro
Por ki, ke l;i forlasas mian bruston jen,
Por esti pur piedoj viaj nun kusen'.
Rigardon dolean sur kusenon tiun jetu,
Komforte la pi'dojn viajn sur gin metu;
Sveligis gin feliĉdeziroj, amaj petoj :
Tre granda estos gi por tiaj piedetoj !

SOLANGO, rezkolora pro al. .
)Ii dankas vin... Neniam oni tiel
Gentile alparolis min kis nun 1

OLIV ERO, mal/alite, al la flarono, kian felittes
la , aio de liafilino.

Jen la rimedo por Mn resanigi.

LA BARONO, a101inore.
Ci tiuj amuzistoj estas taŭgaj !

VULKANO, aparte, maltrankvile.
Al la diablo, tiu babilulo I

NIKOLO.
Li havus multe da sukces'en mia
Vilai'l

JAKASO.

Fraŭlin', mi estis tiel certa
Ke vi akceptos min, ke mi brodigis
Sur mian veston la blazonon de
Mautpré, kun la grifbird' duobla. Jen !

Li demelas sian mantelon, kaj sin montras nasi-
lla per blazonumita bruslvesto. Unu el liaj eullroj
estas iom pli caltes o! /a alia. Oni miras kaf
ridas.

V ULKANO, ekr-idan te titin kr iptee en.

Hc, he ! Sinjoro, tio, kion vi
Jen portas, estas kib' !

13AROKO. mokanle.

Sinjor' F.,zopo !

.1AKASO, tre proksime erl li, dum litoj vidvolc
lin rigardas.

Ezopo, jes ! Kaj kiam mi gin volas
Azen' kaj melcagro tuj parolas !

OLIVERO, aparte, kun bedarïr.'.

Jen stranga ornamaj' por iu, kiu
Edzigi volas ! Je l'unua lia
Vizito li ne havis gibon.,,

SOLAN(k O.

Mi
Bedaŭras, Oliver', ke viro tiel
I nteligenta havas korpon kriplan !

VI TJ.K ANO, mokan tee.

Mi kredas nun je la meten)p:ikozo
I.i de kamel' konservis ion !

Oni moka akas.rn.

JOHAÔJO, stulte.

Sako
Gi estas por spritajoj liaj !

VULKANO.

Monto !

BAROKO.

Ne monto, tumulus° !

NIKOLO.

Mi preferas
Junulon helan, e e4 rie tiel spritan !

OLIV ERO, al si mem.

Sed kial...?

JAKOBO.

Ne, ne estas bela tio !

JULIANO.
Ho, ne !

VULKANO.

S.:sjor', vi estis tute prava,
Car antaŭ ol vin montri, vi parolis !

JAKASO, kun aŭtoret.rlo, kat altrudaute silenton
al la bruaj me ,kaaoj.

Permesu ! Mian oihon malbonajo
Vi nomas : Mi, se mi ne havus gin,
Bedaŭrus tion ! Mi bedaŭras et',
Ke mi ne havas du I Kaj se proponus
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Rektigi mian dorson Majstr' Ambrez'
Parc, mi petus, ke li mian gibon
Ankoraŭ pligrandigu I Se la gibo
Laŭkvante estus aêetebla sur
Vendejoj, mi da gi sufïR.e prenus
Por dekobligi mian ! Pibu, gibo
Cu vi ne scias, kc gi donas tancon
Multfoje belaj junulinoj per
Ridet' ebura kaj karmina pagis
Al mi la rajton meti sian manon
Sur ĝin ! Amantoj kiel skribotablon
Gin uzis pot konfesi sian amon
Letere ! Ofte spekulaciistoj
Kaj tinancistoj min petegis, por
Ke ili povu froti mian dorson !
Sc volais mi, min igus baldaŭ riĉa,
Sinjoroj, tiu ornamaj' fetiĉa  I
Cu vi ne scias, ke gi ujo estas,
En kiu sprito kaj spirito nestas ?
La sensprituloj diras, ke tuj post
Naskigo mia oni lasis fali
Min tra fenestro sur la dorson... Ne !
Jen la klarig'. Mi estis frumatura ;
Du jarojn aga mi parolis jam
Greklingve, mi ŝakludis venke, mi
Kompoids por la vitro, mi eL` trovis
Erarojn en verkar' de Pitagoro !
— a Li havas », diris mia kuracisto,

Kokidan korpon, sed spiriton aglan !
Se nur ne krevos lia kapo, ĉar
Enhavas gi la cerbon de Sokrato !

Nu, ion tagon, la patrino mia,
Vestante min, sur mia dorso trovis
La konveksajon, kiun mia cerbo,
Ne plu ĝenata en la uj' krania,
Enloĝas nun. Jen historio mia!

VULKANO, al Raroko,

dum /à t`eeslantoi ridas pro la spriteco de ''aka.sa.

Baroko, la diablo helpas lin !

OLIVERO, admirplene.

Jen l)emosteno edukita de
Ulis'

VULKANO, al llaroko, n^allai<te.

Ne plu atendu ; lin konfuzu
Per unu vorto I

BAROKO.

Bone.

Al Lakaso.

l.iabilema
Sinjoro, kion vi konkludas el
Pledado via ?

DAKASO.
Ke ne havi ĝibon

Sign' estas de foresto de la sago,
Ke via cerb' en sia ujo, kiel
En tintileto metalcro, dancas

BAROKO, kolere.
Li min insultas, mi...

JAKASO, mokante.
Mi ne vin timas

Mi ne Tersit', vi ne Aftil° estas !

VULKANO, alla Barono.

Li ankati vin insultas

JAKASO.
La kvalito

Pli grava estas, ol la kvanto : la
Servistoj estas sensprituloj, sed
La cerbon de la mastroj pliriĉigis
La skirit' de dek jarcentoj da praavoj !

VULKANO.
Nu, Motto, kion pensas vi

LA BARLINO.
Mi preskaŭ

Malĝojas, Car mi ne gibulo estas !
BAROKO.

Ankoraŭ unu vorton... Cu mi povus
Ekscii, kial vian lastan mastron
Forlasis vi, kaj kiun malbonagon
Vi faris, kiu kaüzis,ke li vin
Eksigis ? Nu

VULKANO.

Respondu !

.1 AMASO, per afektita trakika tono.

Kian ruzon
Envi' al vi sugestis ! Kial vi
Al mi rememorigas grandan kulpon,
La penson, ke mi mem la morton kaŭzis
Pe mia mastro !

La ti,» prc,nita evestantara pli kaj pli a(enlas.

VU.I,KANO.

Ha!

JAKASO.

Trahtc...

CIUJ.
Ho!

JAKASO.

Tratite per spritaĵo, kiun mi
Ne plu memoras, mia mastro mortis :

Li pro eksplodo de ridego krevis...
Mi ne novajon plu pri li ricevis !

l a atesku ltin (ai n, ravita, Bojas pro la konfuzita
mieno de Vulkano kaj de Baraka, ambaŭ koleraj.

LA BARONO.

Suliĉas.
Al Vulkano.

Montru nun al ili la
Lo9ejojn. La turnir' tuj komencigos.
Kal post misnat' Solango de Mautpré
Elektos sian amuziston.

Li iras al la fenestro kun Solann.

OLIVERO, montrante al Vutkano Baraka,,,
llilaron kaj 7ohaíion.

Ili
Ne en la kelon iru !

VULKANO.
La tlosilon

Mi kaŝis.
OLIVERO.

Bone. Kie ?

VULKANO. montrante .sian pogon.

Tie !

Sin turnan te al la amiszistoj.

Venu.
Mi montros al vi viajn ĉambrojn.

Al Baraka.
Mi

Protektos vin, Barok'

HILARO, al 7ohaefo.

(u oni trinkos ?

JOH A(`JO, al 1Yilarn.
Cu oni manĝos ?

H ILARO,

Se nur mia êambro
Proksima estas al la kel' !

JOHA(JO.

3e nur
La mia estas apud kuirejo !

Hilaro kaj 7ohau'>io a/iras.

BAROKO, anlalí al cliri, montras a/ Vulkano
tak son kai Varci.son.

Ôi tiuj babiluloj estas eble
Dangeraj !

VULKANO.
Ho, ne timu!

Ili farinas.

OLIVER°, al takaso kaj Narciso, kun afeklita
,nalten tileco.

Ambaŭ vi
Merit.s ja riproĉi.jn, tial ke
Vi venis tro malfrue !

Ma/lalite.

Ne atentu,
Mi tion diris pur ŝajnii... Min
Doloris la paroloj de Vulkano.

NARCISO, .sacre.

Mi poste punos lin.

OI.I VERO, same, a! Var

T re bela, via
Vestaĵ' !

.41akaso.
Tre bona, via parolado !

Sed kial ĝib' ?
JAKASO.

La i;ibo de l'cdzigo.

OLIVERO, ravite.

Sinjoroj !... La Baron' rigardas nin...

DemeLs afektan te malafablan tonon .

Min sekvu, hi '.trionoj.

Resps'ktp/e,rc pa.sigan(e ilin antaŭ si.

Pasu, Mottoj.

SCENO VIlIa.

La Barono, Solango, Nikolo.

NIKOI.0, kiu restis izolife sidanfa,
,nalbon/trunore.

Cu midemeti povas fine mian
Kolumon, kiu tiklas min, kaj tiun
Korseton lignan ?

L' BARON°.

Sendai.kcm.elino !

(amu vi bedatiiras viajn lignoŝuojn
NIKOLO.

Ne belaj estas ŝuoj dolurantaj ;
Mi u,li volonte kuras nudpiede !

$i ellras.
SCENO IXa.

La Barono, Solango.

LA BARONO, aine, al sia filino.
Kaj ni 	u nun vizaĝo via iom
Helibos pro l' movad' komenciganta ?

Pur la hirdet', ti ntante la eksterajn
Dangerojn. mi venigis la arbaron
En gian kagon. La kvin amuzistoj
La bildo estas de la tuta mondo.
Vi volis ftstojn, vi min ilin havos...

SOLr1NCU.

Ho, paĉjo !

LA BARONO

Same, kiel tiuj ii
Kvin amuzistoj, estas ĉiuj homoj :
Ce eiuj la belecode la korpo,
De la eleganteco de Narciso
(yis la gibdorso de Jakaso iras ;
Ilia sprito, de la suno de
Jakaso gis de nokto de Johaĉjo.
Jes, kvin animoj, kiujn kasas kvin
Vizagoj. estas mila; da tcranoj ;
Sed tiom estas mond' malbela, kara
Solango, kc mi volis gin vidigi
Al vi resurne. (;irkaû vi gi nun
Turnigos, pot la sen riskeco de
Infano sendefends kaj de patro
Timanta.

Li kisas 'in.

Se vi povus resanigi !

SOLANO.

Mi fartas iota jam pli bone.

LA BARONO,.forirante, aparte.

Kiu
Malsana kredus ŝin,kun tiel brila
Vizago

Li ellras bast lasta ajna rigardo al Solanĝo.

SCENO Xa.

SOLANGO, sala. iom malgaje.
Ne... resumo de la mondo !

Eraro, paĉjo I Amuzist' ne estas
Fianĉo ! Jes, pli kara, ol hundeto,
Li estas, sed. . sed malpli, ol amiko
Kaj jam mi havas dek-sep jarojn... kaj
Duonon l...eiuj tri dirais.
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B-RO W. VAN DER BIEST
MI N DERBROEDERSRUI, (Canal des Récollets), 76

ANTWERPEN (ANVERS)
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MAJSTRO HUYGHE, novelo de ROSALIE LOvELING,
tradukita de VAN ZIER BIEST'ANDELHOF  (Prezo : 0,50 fr.) ;

DEVO DE REĜO, unuakta tezdranlo de  NESTOR DE
TIÈRE, tradukita de VAN DER BIEST-L‘ NDEI_,HOF (Prezo :
0,75 fr.) ;

POR KVIETAJ PERSONOJ, unuakta komedio de ELI.
VAN DRIESSCHE, tradukita de VAN DER B1EST•ANDELHOF,
(Prezo : 0,50 fr.) ;

SI NE LEGOS Ĉ IN , premiita monologo por fratilino, de
ID-Ro W. VAN DER BIEST (Prezo : fr. 0,35 fr.) ;

AMOURS ESPERANTISTES,franclingva unuakta komedio
do Ia sama atitoro (Prezo : 0,35 fr.).

Mendoj ne akompanataj de la mono ne estos plenumataj
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Entense ŝi iras gis la tenestro. Oli? ero, ,rakast'
kaj iVarciso senhrue eniras.

SCENO
Solango, Olivero, Ĵakaso, Narciso.

Mi ne povas tamen kuri
Al ŝi, por diri...

.AKASO, montrante Solan,on.

Jen ŝi estas... Tuj
Parolu ! Tuj ni devas scii, kiu
El ni pli multe Sin impresis.

OU VERO, codante, honkore'.
Nu...

Li iras al l à fenestro, dum la junuloj sin kaŝas
malantaïí la granda apogseto.

JA KASO, al Narciso, duonvoee.

•i niajn vortojn kvazall trinkis !

NARCISO, saine.
5i

Rigardis. kvazaii mirindajon, min

OLIVERO. joui. embarasita.
Solanko..

SOLANGO, sin turnan le, surpririte.
Oliver' ?

OLIVERO.
T'ri kio vi

Jen pensis r
SOLANC;O, iom :;male.

Pri nenio... mi rigardis
Kolombon....

OLIVERO.
Diru, nun vi estas certe

Kontenta ; tie C.i gajeco regos
Tie malfacile estas trovi decajn
Kaj telgajn amuzistojn, kaj ni trovis
Du bonajn, du tre bonajn.. Kiun  vi
Preferas

SCLAN C O.
Kiun mireferas ?... Kiun.. ?

Ho, mi ne scias..., Klera, 	lerta,
.pakaso estas, kaj Narciso, bela...
Sed ili estas nur servistoj, tute
Negravaj homoj...

Revenan te.
Kiel sprita Ia

Unua estus, se li estus gi'afo
Nohelo kiel eleganta la •
Alia, se li estus kavaliro !

Post sopiro.
Sed oni tute ne postuli povas
Ke histrionoj havu biazonŝildojn
Ni prenu ilin tiaj, kiaj ili
Prezentas sin...

I-'t'si ..ancelito, konfadencie.

Seddiru, tarnen... mia
Malsan', la amuzistoj kaj la varma
Regido... Kiam fine mi komprenos
Promesis vi...

Ŭ LI V ERO, sole éirkaY f» (m an te gin .

Rcgidon ? Tuj li venos !

La tria akto at'eros en la proksima
numero.

L AST O A.J N OVAJ OJ
I3ELGUJO.

BRUSSEL. — La revuo L'International Féminin, priparolinte la kun_
sidon de l' feministaj esperantistoj dum la Kongreso de Bern, anoncas, ke
similaj kunsidoj okazos dum la Kongreso de Paris. (Gi diras : Ni esperu,
ke multaj belgaj virinoj ,1,►in partoprenos. Jam de  min ni povas konfidi je
la sindono de F-ino MOREAU, kiu bonege kapablos klarigi nian staton en
Belgujo. JAN.

1 LIAJ LANDOJ.
ANGLUJO. - Sub la titolo Unu patjo ! okazis kun tre granda

sukceso en Leeds prezent.ado de angla traduko de l' teatrajo de nia sindona
kunlaboranto D , ro VAN DER BIEST, Amours Espérantistes. BENO?'r farigis JoR,
a waiter ; BLACK, Monsieur DUPONT, kaj Mme ASTRF:vER.T, Mrs GREENs't'AR.

La tradukon tre lerte prizorgis -ino L. BRIGUS.
BRAZILIO. -. Gravan informon alportas Brazila Esperantisto : la stata

Parlamento de Rio decidis, ke, en egalaj kondiêoj, la kandidatoj al publikaj
oficoj, poseda -- taj .i.Lston pri kapableco aljugitan de l' Bra ;ilra ligo Esper-
antisto estos, preferataj al la aliaj. Tiu lego ricevis jam la sankcion de. la
Prezidanto de l' Respu'.diko.

Ĥ1NUJO. — Nia samideano HARDIES skribis al ni : « Ni, soldatoj de la
Gvardio de l' Belga Senditejo en Peking, deziras al èitij belgaj esperantistoj
bonan kaj feliiran jaron, kaj esperas, ke Esperanto progresos éc niaj samland-
anoj. Koran dankon kaj plej  sincerajn bondezirojn niavice ! INTERIM.



"CONSTA.NTIA„
ASEIUHOJ PHI LA  VIVO 	

KM PRI FORMADO I)F KAPITALOJ
Anonimaj Socieloj sub la .S`tatkontrolo en francujo.

SIDEJO

Maria-Theresialei, 1 & 3, ANTWERPEN

SPECIALA SIDEJO :

Place Sébastopol, 27, LILLE (Francujo)

Aspkoroj pri la vivo kaj ŝpartitoloi kuil garalltiitaj
triloaataj r8Jagoj, je semajn- kaj ioiatpagoj.

AGENTOJ RICEVAS TRE FAVORAJN KO\DICOJN

HOTELO GANDA *♦
KAFEJO - RESTORACIO

Brabantdam, 17 -19 - 21, Vlaanderenstraat, 4.8, G E N T
• _ 	 • 	TELEFONO 1 O 5 O 41 _____:______ 	

Plej novaj instalajoj unuarangaj.
TRE KOMFORTAJ ÔAMBROJ DE  FR. 3.00

Tagman; oj kaj vespermaugoj je fiksaj prezoj  kaj je la karto.
Pensiono. -- Prizorgata kuirado.

Posdanto G. STENCER

HÔTEL DU MOULIN D'OR
•-..• 30, rue d'Assaut, B.BUXELLES ••••••

Bona kaj (komforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj prezoj.
(,iutaga pensiono, de 6 fr. — ('.ambro, matenmango, de 3 fr.
Kunvenejo de la komitato de la Belga Ligo Esperantista.

Gastotablo kaj posttagmeza a teo P por samideanoj.
Oni korespondas Esperante kaj parolas

France, Nederlande, Germa.ne kaj Angle.

	marsimmismalit	

3I

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

la oficiala organo de la BELGA LIGO ESPERANTISTA. Gi
enhavas diversriĉan materialon kaj estas redaktata nur, esper-
ante. Ĝi havas regulajn korespondantojn kaj kunlaborantojn
en ĉiuj belgaj urboj kaj en rnultnombraj fremdaj landoj.

--. Ĝi konsentas specialajn kondiĉojn por la grupoj, kiuj
abonas ĉiujn siajn membrojn.

Banque de Flandre
GNON/MA SOCIETO en GENT 	FONDITA EN 1847FONDITA EN 1847

Deponajaj kaj Duonmonataj KontojDeponaĵaj kaj Duonmonataj Kontoj

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Pruntedono sur obligacioj

Aĉeto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de monkestoj

Ciuj banká roj

O
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Likvorvendejo
—o—o—o-

C, VINCK
24, VONDELSTRAAT, 24.

ANTWERPEN
—o—o —o—

Specialaj kaj bongustaj likvoroj
—G—O—O-

Esperanta Likvoro

SAMIDEANO

LIBROPRESEJO
LITOGRAFEJO

FOTOTIPIEJO
Speciala fabrikado de registroj

O. PLATTEAU kaj K i°
GRANDEGA DIVTERSECO
DE SKRIBJ 71VE CESA.OY

()lice» kai Lah.oreja	 22

Vlerninckxveld, 5
agaunn- î7ondcja

Lange Nieuwstraat, 81
-- ANTWERPEN --

21



Presejo "DE VLIJT
54,NITIUNILESTRIIy

Antan ol aĉeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn
Anglajn Bierojn, turnu vin al la firmo

H. J . Bridges,
L. Schumacher, posteulo

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

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

ANTWERPEN

▪ III il
PtGSCjp 4¢ BEL69 ESPEROfISTO

▪ Il II

Økoe1as êiojq ESPFN9NTISTBJp DreslaóorojA
11 mi ri

RAPIDA 	 ZORG PL ENA
MALALTAJ PREZOJ

■B«■ , 7releronc» 22 1.4 	 Mu»»
ivaleum 	̂
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