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FOTOGRAFILOJ JECIUJ PREZOJ
KAJ DE CIUJ FABRIKEJOJ.

Ciuspccaj fotografplatoj. Pl atoj
Manon. Ciuspecaj paperoj, Bromidaj
kaj por taglumo. Ciuj aliaj necesajoj je
la plej profitaj prezoj.

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

 malaltaj,

5a Belga Esperantista Kongreso (Spa, 1913)
9a Universala Esperantista Kongreso (Berne)

Uuu ekzemplo 6 sd. (Ir. O.15)
Por unu respondkupono vi ricevis unu po'tkarton en koverto.
(Oni ne respondas al la mendoj ne akompanalaj de la mono,

ĉu en poetmarkoj, ĉu en transpagilo.)

Arthar YERMANBEL, Borgcriontscligstruat, 72, Allt crjel.

LUEBLA

—Fidi>làag8 Firma. 	Prezoj

:-^oto rafa a Jotkartej

LA ONDO DE ESPERANTO
MONATA ILUSTRATA REVUO

(FONDITA EN LA JARO 1909)

Ôiu abonanto de la jaro 194
krom [z n-roj de l'gazeto,— ricevos donace helan Esper. libron :

Esperanta Poŝkcalendaro por la j. 1915.
eLa Ondos aperas akurate la iandaton,novstile.Ciu
n-ro havas iti-24 pat. Formata 16x26. Bela kovrilo.

Korespondo tutmonda, (Pogtk. ilustr.)
Anonco en Koresp. Fako— 3 respondkuponoi

La abonpagon (2 rubl. — 2.120 sm.) oni sendu al
librejo cEsperanto» (Moekvo Lubjanskij projezd, 3, Rus-
lande) ai_f al aliaj Esper.librejoj—poŝtmandate, res-
pondkupone, papermone, per banktekoj aŭ per
trans-pagilo de Esp. êekbanko.

^o(eroacia
Podagogia R21uo
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F O To L A II V  EI H E J O
M. MAUQUOY kaj filoj

Sint-Jacobsmarkt, 75
— ANTWERPEN —
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Kligajoj kaj ÿdesegnajoj
por revuoj kaj libroj. Tre
prizorgata laboro;kaj mal-
altaj prezoj. 18

Luebla

Luebla

KAFEJO 	 25

« 	 ittc	 c uV »
POSF.DANTO

CEE. I7E£LFI IVT
- ISLE!. 1949 -

le:snre:ejo por erterantistsj
KUNSTLEI, 4. — .Antwerpen.

Llbropresejo — Lltogratej --

Librobindejo
Esperantaj Piesajoj

— Firme fondita en r863 —

JOS. DIRIX KAJ FILO
Markgravestraat, ix

ANTWERPEN

Speciala Vendcjo de

KAFO, CIKORIO, TEE)
kaj COKOLADAJOJ

SPICOJ,
KONSERVAJOJ,

SEKITAJ FRUKTOJ

M. 1. CASSIERS
30, LANGE CLARENSTRAA
LONG. R. DES CLAIRES, 30

ANTWERPEN
—.— ANVERS — :-- 5

HOTEL DE COLOGNE
losedanto : A.V1,`KEN,

— 53, De Keyserlei, 53 —

ANTWERPEN

—0—

Gan-11)1-0j kun matenman fgo
de er 3.50.

Disvendado de la fam-
konataj bieroj

Dortmund ( Union) kaj
Munheno 	 15

— (Augustiner Britte) —

Luebla

GERMANA ESPERANTISTO
Duonrnonate gazeta por la dlsvastlgo

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

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

monato, celas la propagandon por
Esperanto

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

La abonoj nur komencigas en Janu-
aro, Aprilo, Julio kaj Oktobro.
Laüdezire oni povas aparte aboni tiujn
cl ambaü lute sendependaj eldonol por la
duono de la supre montritaj prezoj.

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

Oficiala organo de
INTERNACIA ASOCIO DE INSTRUISTOJ

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

--o--
ADMINISTRACIO: Boomscha steen_

weg, 444, Antwerpen (Belg.)



La plej bona el la digestigaj likvoroĵ
ĈIE AĈETEBLA 	

Dislilcjo de baagustaj Ii Kuoroj " LE PLUMET
14, Place St Bayon — St Baafsplein,  14

GAND Telefono 2093 G E N T 47

Xa Universala Kongreso de Esperanto en
Paris. -- 19 1  4

LA MOVADO
(L'Espérantiste Français)

OFICIALA ORGANO de la Societo Franca por
la Propagande de Esperanto

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

Aperinta, en la daŭro de kvin jaroj, laŭvice sur 4, 8, 12,

16, 20 kaj 24 paĝoj (granda format° : 25 x 33) kun ilustrajoj,
LA MOVADO estas la plej granda el ĉiuj esperantistaj gazetoj,
lata la -s,idpunkto materiala, kaj unu el la plej interesaj lait
la vidpunkto morala.

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

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

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

^

(kunvenejo do la Antverpenaj Esperantistoj)
Gemeenteplaats kaj Van Ertbornstr., 2

ĈIUVESPERE ARTA KONCERTO DE
L'ORKESTRO.

DEÇA CARANÇA.

La servado estas farata de .to
kelnerinoj en Handra kostumo.
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BELGA ESPERANTISTO
MONATA REVUO

Oficiala organo de la Belga Ligo Esperantista

Redakcia parto

OscAR VAN S;EIOOR
Administracia parto :

FRAss SCW)OFS          

Oni sendu tion, kio rilatas tu la Redakcion, eu la Administracion, al la adreso:
Belga Esperantisto, Vondelstraat, 20, Antrreipen.

Nepresitajn inanuskriptojn oni ne resendas. — La Redakcio konservas p^ r
si la rai ton korekti laihezone la u:anuskriptojn.

F3 E L._ G A K R O N I K O
Iuj esperantistoj imagas, ke la tasko de la prezidanto de

l ' Belga Ligo Esterantisla konsistas nur el la prezido de la
ĝeneralaj kaj de la komitataj kunsidoj de tiu asocio, entute tri
ata kvar ĉiujare, kaj la subskribado de kelkaj dokumentoj. Tiuj,
kiuj pensas tion, ne konas nian karan amikon WITTERYCK kaj
tute ignoras lian senèesan poresperantan agadon. Li estas la
konsilanto de preskaŭ ĉiuj grupaj estraroj ; li organizas esperant-
istajn festojn kaj faras paroladojn ; kiam sainicleano petas de li
teiuporaban servon, li neniam rifuzas, li neniam parolas pri siaj
tamen tre pezaj privataj okupadoj.

Kaj dum la lastaj monatoj li prenis ankorati sur sin novan
arkon : li redaktas — kun la helpo de F-ino Posi,NAER kaj de

S-ro DELV AU'K — kaj dissendigas la komunikajojn al la gazetaro.
Jen lia agmaniero, kiun kompreneble la Liga estraro

unuvoĉe aprobis :
Al la redakcioj de l' ĉiutagaj jurnaloj kaj de diversaj revuoj,

li sendas de temp' al tempo folion, kin enhavas :
Ie la nomojn de l' honoraj komitatanoj de la Belga Ligo

Esperantista ;
2' la sekvantan leteron, franclingvan ati flandran, lasi la

lingvo de l' gazeto :

ESTIMATA SINJORO DIREKTORO,

Ni permesas al ni komuniki al vi êi sube kelkajn ,Ilallrandajn iVovaĵojn
pri la mondlingvo Esperanto, petante, ke vi bonvolu publikigi ilin en via
est mata jurnalo.

Ni decidis organizi csperantistan ekspozicion kaj rezervi en i sekcion
por la gazetoj, kiuj subtenas niajn klopodujn ; tial estus al ni tre agrable
ricevi almenaŭ unu numeron de via jurralo, kiu enhavos artikoleton favoran
al nia movado.

Se vi jam sendis tian numeron al ni — ni ricevis da ili de multaj gazetoj

— ni kore dankas vin.
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Akceptu, estimata Sinjoro Direktoro, kun nia antaŭdanko, la certigon
de niaj respektaj sentoj.

3e kelkajn tre mallongajn novajetojn, pretajn por esti presataj
en la jurnalo, kaj interesaj ne nur por esperantistoj sed precipe
por la neesperantista publiko.

Paroli pri la nova iniciato de S-ro WI'l'TERYCK estas gin laldi.
Jam multaj ĵurnaloj presigis liajn artikoletojn ; espereble la
nombro de tiuj gazetoj è.iain kreskos, por la bono de nia hara
Esperanto 1 D-ro W. VAN DER BIEST.

ANTWERPEN. — La tian de Januaro la Antverpena Grupo Esperantisto
havis sian c°iujaran leneralan kunvcnon. Post legado de la tre interesaj
raportoj de la sekretario, S-ro Ci[ANti'Y. kuj de la kasisto, S-ro RITSCti]F (kiu
pruvis, ke dum la pasinta jaro la grupo pli ritsc/rie-gis), S-ro D-ro VAN DER

BIEST, en la nomo de ĉiuj grupanoj, dankis la sindonajn geprofesorojn, F-inon
POSENAER, S-rojn VAN ScHooR kaj CHAMPY. S-ro VAN SCitOOR per kelkaj trafaj
vortoj respondis, kaj anoncis, ke li faros novan, perfcktigan kurson, kiom li
klupodos igi ne nur instrua, sed samtempe amuza. Poste okazis muzika kaj
deklama parto, dum kiu oni aklamis F finon VERMIIiLEN, kiun oni kun granda
Bojo revidis — kaj reaŭdis —, kaj S-ron VAN SCHOOR. Oni disigis je la sonoj de
L'E..pero. JAN.

— Dum la lastaj semajnoj nia amiko VE:RIIANDEI. publikigis poresFer-
antajn artikolojn en diversaj revuoj kaj ĵurnaloj, interalic en La Presse, Cour-
rier du Soir, Gazet van Antwerpen, De Ai,!uwe Gazet, Het Ilandelshlad, Gazet
van .11ec/telen, De Rorgerhoutenaar, Concordia, k. t. p. JAN.

BORGERHOUT. — La 8dn de Januaro okazis la jara kcnerala kunveno
de tiu vigla grupo. Post legado kaj aprobo de la raporto kaj de la financa statu
oni reelektis la komitaton jene : S-ron A. VERMANDEi., prezidanto ; F -finon 1\I.
POSENAER, vicprezidantino, S-ron R. `11N MEERItEECR, sekretario ; S ron I.
VERWILLIGEN, kasisto. Oni decidis kunveni Piujaŭde en la sidejo de la grupo
In den I'asser, Turnhoutschebaan, 3."). Diversajn komunikajojn taris la
prezidanto, kiu ankaŭ incitis la ĉecstantojn ali>i al la Xa Kongreso. A V.

BRUSSEL. — La Brusela Socialista Grupo (t) elektis sian estraron
jene : S-ion R.DE LF,F.NER.generala sekretario; F-finon J.BAR.helpa sekretari-
ino ; S-ron S. GERARDO,kasisto. La kunvenoj tre regule okazas je la 7a vespere,
23, Boulevard du Hainaut. La programo pri propagatdo de 1914 enhavas la
alifon al la Centrale d'Education, organizon de diversaj paroladoj kaj de
festoj. Famkonataj paroladistoj prornesis sials helpon. KAMARADO.

EDEGEM. — La isan de Januaro, en la Edegemseie Studiekring, S ro
VAN SCHOOR taris paroladon pri Esperanto. Tre klere kaj tute li montris al la
ĉeestantaro la necesec,,n de la internacia lingvo,giajn servojn kaj giatt facilecun.
Lai eestantaro kun granda atento kaj intereso aŭskultis tiun paroladon kaj
varme aplairdis la cratoron. A. V.

GEN r. — La bulteno de la Esperanto-Grupo de Gent, kiu antaŭe; havis la
formaton de revuo, nun multe plibelij;is kaj aperas kiel jurnalo, sub la titolo
Genio-&,peranto. Mi ĉerpas el gi la jenajn noxajojn :

La kursoj brile sukcesas, ne nur en la urbo mem, sed ankaïl en la suburboj
Gendbrugge, kie S-ro VAEI ENDONCK instruas 30 lernantojn, kaj Ledeberg, kie
F-ino Coi.vN devis peti la helpon de F-ino SPRANG RS por porti la bonan
parolon al 7o interesi gantoj.

(r) En antaŭa numero oni erre presigis Socia.
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Dum la nuna vintro la Gentanoj ludos la opereton LaN ro 66,deOFFENIIkcH.
Jen nun malgojiga novajn : S ro MAERTENS, ta amata honora prezidanto dc

la Grupo, devis eksigi pro sia malbona farto. Gent(' Esperanto publikigas pri tiu
okazintajo artikolon suhskrihitan M. S(E:IIRUYNs), kiu esprimas la bedaŭron de
la Gentanoj pro tiu eksigo kaj pro gia kaŭzo; samtempe la aütoro rememorigas
la grandajn servojn faritajn de S-ro MAERTF,Ys al la esperantista rnovado. Ciuj
belgaj samideanoj sendube deziras haldaŭan kaj kompletan resanil;on al  la
Nestoro de la Gentaj esperantistoj. D-ro W. `.'. n B.

MECHELE V. — Vigle la ĉi tieaj esperantistoj, helpataj de Antverpenaj
samideanoj, komencis la organizadon dc la Belga Korgreso. Inter la festoj oni
anoncas sonorilarkoncerton de l' fama artisto S-ro DENYN kaj teatran vesperon,
dum kiu talentplena kaj simpatiinda aktoro, ano de l' Antverpena Grupo, kun
du konataj esperantistaj geamatoroj, ludos la ĉarman teatrajon de SAIIma, Rietje,
tradukitan de D-ro W. VAN DER BIEST.	 LODEWIJK.•

EKSTERLANDA KRONIKO
ANGLUJO. — Saine kiel la Holardaj propagandistoj en Den Ilaag, la

grupo en Barrow anoncigis per liln uoj en du kinematografejoj la malfermos, de
nova kurso.

AÛSTRALIO. — En paroladeto, kiun faris la urbestro de I lelbourne al
la infanoj de Esperanta kurso, tiu eminenta magistrato donis la jenajn
konsilojn : a tJzu Esperanton por korespondi kun aliaj popoloj, faril;u kiel eble
plej grandanimaj, kaj sciu, ke en aliaj landoj ekzistas popoloj kiuj ne estas malpli
bonaj kaj grandanimaj ol vi mem. »

AUS I'RIO. — La urhestraro de Franzensbad alprenis la jenajn decidojn :
1.) La urbestraro senpage disponigas al la loka kongreskomitato belan,

konvenan placon en sia parko pur la statigo de Esperanto monuntento.
2.) Post la linita stari;o kaj post la inaüguro, la urbestraro akceptos la

monumenton kiel propran posedajon kaj tiel zorgos por la ornamo de la
monumentoj, kiel gi zorgas por siaj pro ln aj ntonument*j.

3.) La urbestraro prenas sur sin ĉiujn antaŭlaborojn, kiujn la starigo
de tiu ĉi monumento postulos.

4.) La urbestraro devigas sin, pagi 2.000 kronojn pur la starigo de la
Esperanto monumento.

La esperantistoj estas pctataj mone helpi la komitaton. Inter la unuaj
subtenantoj estas Princino HELF.NE KOPASSIS, vidvino de l'princo de Samos.

GERMAIVUJO. — Vigla propagando estas nuntempe farata en München.
Niaj tieaj samideanoj ricevis kuragigajojn de la nova Rego de Bavarujo.
Kelkaj komercaj lernejoj enkondukis jam Espr.:anton en sian programon.

HA.WAIAJ INSULOJ. — Eè en la insuloj de la Pacifika Oceano
oni baldaŭ ne trovos plu lokon, kiu ne posedas sian l sperantan organism-
on. Samideanoj en Ho olulu fondis propagandsecicton nomatan ,Ifanna
A/a Esperantista Sscielo.

HUNGARUJO. - – S-ro D-ro GIESSWEIN, deputato, interpelacüs, en la
H.ingara Parlamento, la miniqron de internaj aferoj, pri la afero de Szekes-
fehervàr (policestro, kiu malpermesis Esperantan kunvenon, í°ar a Esperanto
estas lingvo de ŝtelistoj a). Li diris interalic, ke la paroloj de la policestro
estas ofendo al la Reto de Hispanujo,  kiu estis Ia alia protektanto de la 13arce-
lona Kongreso kaj kiu ee ordenigis la aŭtoron de Esperanto. Anstataü kontraŭ -

stari la poresperantan propagandon, la publikaj estraroj devus eC helpi tiajn
klopodojn. La interpelacio donis tuj tre kontentigan rezulton : kvar emi
nentaj deputatoj aligis al la lIungarlanda Esperanta Societo.

A. J. VITTERYCK,

Prezidanto de l' Belga Ligo Esperanlisla,
Steenbrugge.
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JAPANUJO. — La grava revuo fournal of tie Metearological Society
of fapan donos de nun Esperantan tradukon de l' titoloj de siaj artikoloj.

— Post paroladoj de S-roj D roj NAKAMITRA kaj KROITA grupoj kaj kursoj
de Esperanto estas fonditaj en Konakra, hamakura kaj Yokoska.

— Princo Tokugan de kelka tempo jam lernas Esperanton.

PERDO. — La Scienca Fak-ultato de la Universitato de Lima, dezir-
ante atesti la grandajn profitojn, kiujn Esperanto alportis al la sciencoj,
elektis D-ron ZAMENHOF kiel honoran membron.

RUSUJO. — S-ro TASOVSKIJ fondos baldaŭ esperantistan societon en
Sehastopol. La sukceso, kiu rekompencas tie la klopodojn de nia agema
kunbatalanto, estas grandparte guldata al propagando farata per la ailtomobilo
Esperanto, kiun S-ro ARAKELOV metis je lia dispono.

— De nun Esperantaj libroj estas haveblaj en tiuj librejoj de Lugansk.V ig,la
propaganda estas farata en tiu urbo per verdaj folietoj gluitaj sur stratkolonoj
kaj muroj.

SVISUJO. — Dum parolado, kiun li faris en Basel pri La Lingvo
Internacia teorie kaj praktike, S-ro WEN , eks-idisto, sciigis publike la kaûzojn
de sia reveno al Esperanto. 	 INTEItIM.

Ti1o1ro de la verkoj eo kaj pij Esperanto aperigtaj eu Belgujo
(Fino.)

D. Aongresli tiroj.

LA SEPO POR LA SEPA.—Kongreslibro de la Sepa Universala
Kongreso de Esperanto. 1911.  200 pakoj, 20 1.'2 X 13 I ; 2 cm.
Prezo : fr. 3.75. Eld. « De V lijt », Antwerpen..

FEDERACIO SPIRITISTA BELGA.  — Raporto pri la subkon-
greso de Esperantista Psikistaro. 1911. 31 paĝoj, 21 1/2 X 13 1 ; 2

cm. Ne aĉetebla.
C. BOURLET. — Les réponses des associations espérantistes cz

l'enquae sur la terminologie, la nomenclature et l'emploi des
langues. 1 9 1 3. 7 Paĝoj, 24 X 16 cm. Eld. « Congrès mondial des
Associations Internationales », actes du congrès, documents
préliminaires n° 64.

INTERNACIA ESPERANTISTA SEMAJNO -KONGI<ESO. —
Kongreslibreto. 1913. 24 paĝoj, 16 1,2 X Io 1 ;1 2 cm. Ne aĉetebla..
Eld. la Organiza Komitato.

E. Diversaj publikaĵoj.
CLÉ. — Vido IsIDORO (Frato).
ISIDORE (Frato I. CLÉ). — f.egolibro Iĉerpita el « La Belga

Sonorilo » ), presita per literoj Braille. 1904. 48 pagoj, 16 X 24
cm. Prezo : fr. 1.3o. Eld. u Koninklijk Blinden- en Doofstom-
mengesticht », Woluwe-Brussel.

— Trilingvrrj katekismaj legaĵoj (flandre, france kaj Esper-
ante), presita per literoj Braille. 1912. 48 paĝoj, 16 X 24 cm.
Prezo : fr. 1.30. Eld. « Koninklijk Blinden- en Doofstommenge-
sticht », Woluwe-Brussel.
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— Pregolibro por blinduloj, presita per literoj Braille. 1905.
8o paĝoj,i6 X 24 cm. Prezo : fr, 2.00. Eld. « Koninklijk Blinden-
en Doofstommengesticht», Woluwe-Brussel.

BEI.GA LIGO ESPERANTISTA. — Regnlaro (france, flandre,
kaj Esperante) 13 paĝoj, i8 X I I I:2 Cm.

BELGA SPIRITISTA FEDERACIO. — Esperanta Psikistaro,
unua eldono. 191o. 8o paĝoj.2I X 13 I;1 2 cm. Eld. Buerbaum-Van
der Goten, Antwerpen.

— Esperanto Psikistaro, dua eldono.1911.8o paĝoj,2o 1/2 X 13
cm. Eld. Jules De Winter, Antwerpen.

CENTRA ESPERANTISTA I3ELGA OFICEJO. -- Belga adres-
aro esperantista. 1910. 16o pagoj, 13 1/2 X Io 1 12 cm. Prezo :
fr. 0.50. Eld. « Centra Esperantista Belga Oficejo », Antwerpen.

GARZON Y RUIZ (JOZEFO).— Kritika ekzameno de la proceso
kostrat Kristo. 22 paĝoj, 19 1/2 x 13 cm. Eld. Leo Heidendal,
Arendonck

INTERNACIA MUZEO. — Notoj kaj resuma katalogo pri la
Internacia Muzeo de lingvoEsperanto. 1910.26 paĝoj,24 1/2 X 15 r/2
cm. Eld Gauthier-Villars, Paris.

. Kivo. — Pree por la Sankta Komunio. 1913. 2 paĝoj, r2 1 2
X 8 112 cm. Eld. « Belga Katoliko ».

RAMO. — Milito ati Paco ' 1913.1 paĝo, 25 x16 1/2 cm. Eld.
« Belga Katoliko ».

STAS (A.).— Resumo de la Kurso pri Teologio de Le Clément
de St. Mareq. 32 paĝoj, 17 X I I C111. Prezo : fr, 0.30. Eld. « Esper-
anta Psikistaro ».

VERMANDEL (ARTH.). — Demandfolio pri Esperanta lllov-
ado.

WOLUWA BUNDL LGRUPO ESPERANTISTA. — Regularo,
presita per literoj Braille. io pasoj, 16 x 24 cm. Prezo : fr. ...

Koninklijk Blinden- en Doofstommengesticht », Woluwe-
Brussel.

Kalendaro, presita per literoj Braille.1911. 6 paĝoj, 16 x24
cm. Prezo : fr. ... Eld. « Koninklijk Blinden- en Doofstommen-
gesticht », Woluwe-Brussel.

F. Kanto j.

ARNzT (H.). — Ni restu fidelaj !
BEHRENDT (ARM.). — Trinkemula kanto.
GRABOWSKI (A.). •— La Flandra Leono.
SwAGERS (FR.). — Rerigardo al la studenta tempo.

Samideana Trinkkanto.
Maja Kanto.
Vivu Zamenhof !
Li vivu !
Rozeto; en ventego.
La gaja Studento.
Esperantisto Paro.
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VAN SCHOOR (OSC.). -- Antaiien F_Es/.'eranlistoj
» La Fiŝkai,tisto.
» Printempa Kanto.
» Nia Patrolando.
» Ŝuo Flik'.

UNTERMAN (R.). — El «Quinlen cl7czlsijs».
ZAMENHOF (L. L.). — La Espero, muziko de DE

MÉNII..
ZAMENHOF 	L.). - La Espero. muziko de O. VAN

SCHOOR.
— Esperanta Kantaro 1V° I, 6 kantoj kun muziko. 1910.

21 r ; 2 X 13 cm. Prezo : fr. 0.50. Eld. «Belga Esperantisto», Ant-
werpen.

— Esperanta Kantaro N° II. 5 kantoj kun muziko. 1911.
23 r +2 X 15 1/2 cm Prezo : fr. 0.30. Eld. «Belga Esperantisto»,
Antwerpen.

Sw AGERS (FRANS). -- La gaja Kantaro. 1910. 20 paĝoj,
13 I/2 X IO I/2 c-n. Prezo : fr. 0.20. Eld. «Centra Esperantista
Belga Oficejo», Antwerpen.

- lc antiharo. Esperanta ekstrakto el kantaro diverslingva.
16X24 cm.

— Katolika kanlikarelo. 1909. 16 paĝoj. Prezo : fr. 0.30. Eld.
« Katolika Oficejo Esperantista », Paris.

ISIDORE (Frato I. CLÉ). — Ni volas Dion...! (sur potkarto),
muziko de F. MOREAU.

— Ave Maria ! (sur poŝtkarto'), muziko (le F. MOREAU.
— Kantaro kun francaj, flandraj,anglaj kaj Esperantaj kantoj,

presita per literoj Braille. 1912. 56 paĝoj, 16 x24 cm. Prezo :
Fr. 1.50.

— Kantikareto por blinduloj, presita per literoj Braille.
16 X 24 Cm.

MENALDA (H.) 	 Saluto ai Belgujo. 30X 23 1/2 cm. Prezo :
fr, 1.00.

ZAMENHOF (D-ro L. L.). — La Espero, muziko de O. VAN
SCHOOR. 35 x27 cm. Prezo : fr. o.5o. Eld. « 4.ntverpena Grupo
Esperantista », Antwerpen.

— La Espero, muziko de A. J. WITTERYCK. Prezo :
fr. 1.00. Eld. A. J. Witteryck, Brugge.

SEVNAEVE. 	 Sekreta viuo, muziko de A. J. WITTERYCK.
Prezo : fr. I.00. Eld. A J. Witteryck, Brugge.

— Kion vi deziras muziko de A J. WITTERYCK. Prezo :
fr. 1.00. Eld. A. J. Witteryck, Brugge.

— Apud la lulilo, muziko de A. J. WITTERYCK. Prezo :
fr. r.00.Eld. A. J. Witteryck, Brugge.

— La Ventoj, muziko de A. J. WI'rrERYCK. Prezo : fr. 1.00.
Eld. A. J. Witteryck, Brugge.

VAN MELCKEBEKE (D-ru R.) - Sankta Nikolao, muziko de
A. J. WITTERYCK. Prezo : fr. i.00. Eld A. J.Witteryck, Brugge.
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-- Lula Kanleto (Wiegelied), muziko de E. KEURVELS.
Prezo : fr. I.00. Eld. « Vlaamsche Muziekhandel », Antwerpen.

WITTERYCK (A. J.` — Antaŭen, BruÂanoj ! muziko de
A. J. WIT FERYCK. Prezo : fr. 1.00. Eld. A. J. Witteryck, Brugge.

G. Gvidlibroj kaj -folioj.
ANTWERPEN. — Antverpeno kaj la 7a Universala Kongreso

de Esperanto. 1910. 32 paĝoj, 16 1,/2 X 12 cm. Prezo : fr. 0.25. Eld.
« Anvers-Réclame » kaj « La Sepo por la Sepa ».

— Anlverpeno. 191I. 22 paĝoj, 17 L:2 X I2 I'2 Cm. Prezo :
fr. 0.25. Eld. Urba Informoficejo.

BRUGGE. — Gvidlibreto por Turislo) (de E. VAN WEYEN.
BERGH). 1910. 32 paĝoj : 20 X Io 1,'2 cm. Prezo : fr. o.5o. Eld.
A. J. Witteryck, Brugge.

BRUSSEL. — Gvidfolio. 1910.Monoformato. Eld.Esperantista
grupo, sub la patronado de U. E. A.

MECHELEN. — Gvidfolio (flandre, france, germane, angle,
Esperante). Eld. « Mechelen-Aantrekkelijkheden ».

SPA. — Gvidfolio. 1912. 4 paĝoj, Iuonoformato. Eld. Societo
« Esperanto ». .

B. Revuoj kaj Ĵurnaloj.
1902. LA BELGA SŬNŬRILO, éiumonata esperantista gazeto.

Ĝi fariĝis de post Aûgusto 1908 Idista revuo. 22 1/2 X 29 cm.
Abonprezo : fr. 2.5o.

1908. BELGA ESPERANTISTO, monata revuo, oficiala organo
de la Belga Ligo F.sperantisla. 16 X 24 cm. Abonprezo :
fr. 4.00, eksterlande fr. 5.00. Redakcio : Vondelstraat, 20,
Antwerpen.

1908. BULTENO DE L1 HEKA PENSO (La Vojo). 22 1/2 X 29 C111.
Abonprezo : fr. 2.50.

INTERNAC1A PEDAGOGIA REVUO.
REVUO DE LA KONGRESOJ, oficiala organo de la Grupo

22a de la Int. Ekspozicio de Brussel en 1910. Aperis de la
15a de Aprilo [910 ĝis la 21a de Septembro 1910 (1 I
numeroj) 2I X 29 1/2 c111.. Abonprezo : fr. 12.5o. Eld.
« Office Central des Institutions Internationales », Brussel.

1911. BELGA KATouKO, oficiala bulteno de B. K. L. E.
18 x 26 1 ; 2 cm. Abonprezo : fr. 1.00. Redakcio : Leo Hei-
dendal, Arendonck.

1911. BULLETIN MENSUEL DES COMMUNIQUÉS A LA PRESSE,
MAANDELIJKSCH BULLETIJN DER MEDEDEELINGEN AAN
DE 1)RUKPERS.Aperis dum Februaro, Marto, Aprilo, Majo,
J unio kaj Aügusto 1911. 22 x 28 I?2 cm. Eld. « Belga Ligo
Esperantista ».

1911. KONGRESA GAZETO DE LA SEPA INT. KONGRESO DE
ESPERANTO. Aperis de la 19a ĝis la 26a de Atigusto
1911 (6 numeroj). 23 X 30 1/2 cm. Prezo : fr. l.00. Eldonis
« Ia Sepo por la Sepa », Antwerpen.

1913.
1910.
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1913. ESPERANTTSTA PSIKISTARO.
1913. L' ESPERANTO, monata bulteno de la Genta Esperanto.

Grupo. Abonprezo : fr. I.00. Rcrlakcio : Gentschestraat,  34,
St-Amandsberg (Gent).

1913. LA BITT.TENO, organo de la Centra Komerca Oficejo
36 i,/ x 55 cm. Abonprezo: fr. I .00. Redakcio : rue des
Bouchers, 13, Charleroi.

1913. PETITES NOUVELLES, KLEINE BERICHTEN. 22 1:2 X
28 I ;'2 Cn1. Ne vendebla. Eld. « Belga Ligo Esperantista ».

191 ^. (TENTO-ESPERANTO.
furnaloj, kiaj enliavas regule arlikolojn en Esperanto
1)E LUSTHOF, nuttig en vermakelijk maandschrift.

22 112 x 28 cm. Abonprezo: fr. o.00. Redakcio : Groote
Laan, 76-78, Steenbrugge.

CONCORDIA, weekblad van het Syndikaat van Handel
en Nijverheid. 37 x 55 eng. Abonprezo : fr. 6.00.

A. VERMANDEL.

AHASVERO
Estis je fino de la tago, je tiu horo, kiam batalas la ombroj

kun la sunradioj en la valo, kaj la vesperaj nebuloj fluetis super
la akvoj de l'Adiĝo ; mi estis enirinta en malgrandan kapelon,kiu
invitas la migranton apud la Verona vojo al kvieta restado.

Verdnuanca krepusko plenigis la simplan lokon, kaj en la
fundo, kontraii la pordo, brulis seinmove kaj solene kandelo. Je
mia eniro ĝi subite ekflagris, jetante sian trernetantan lumon sur la
griziĝintan verton de maljunulo, kiu, surgenuiĝinte sur la preĝeja
seĝo,, kovris sian vizaĝon per la manoj. Kelkafoje febra tremo
trakuris lian kadukan korpon ; nekoinprenebla murmuro de liaj
lipoj fariĝis pasa dolorĝemado kaj liaj velkintaj fingroj spasme
kuntiriĝis kvazau ĉe la plej profunda anitvturmento.

Kiu li estas ? Ĉu homo elportanta gravegan suferon, ĉu vivlac-
ulo, ĉe kiu premo de kulpo fleksis la kapon ? Cu la muroj ilustris
la plendantan : « Mea culpa, mea maxima culpa ! » ait ĉu audiĝis
la estingiĝanta sono el lia buŝo ?

gajnis al mi, kvazaii alportus mia ĉeesto fromdan,teran spiron
en la fumantan kandeluubeton, kvazaii mi devus sensone  ŝtelfor-
iri kaj lasi sola la preĝanton.Sed returniĝinte al la pordo,mi ekvid-
is bildon de Kristo, pendantan sur la kalkita muro en kadro
malheliĝinta pro antikveco. Tra la koloraj vitraĵoj ankoraŭ fojon
plene falis lasta brilo de la estingiĝanta taglumo sur la dolorajn
trajtojn de la Suferanto de Golgoto. Io sur tiu ĉi bildo fikse altiris
mian atenton kaj ne lasis min plu libera ; eble tio estis kaŭzita de
la juneca vizaĝo, kiu tute diferencis de la tradicia modelo, sed
eble ankaŭ de la enigmo malliclaj okuloj, el kiuj parolis tiom da
kortuŝa akuzo, kaj kiajn mi antatíe neniam rimarkis sur bildo de
la krucumito.
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Kiam mi emociita haltis, enpensiĝinta en muta admiro, tirn-
igis min en mia meditado trena brueta petdo sur la mozaika
planko, kaj, kiam mi instinkte turnis la kapon, staris la fremda
preĝanto apud mi ; la palverda duonlunio ŝajnigis liajn senenorgi•
ajn trajtojn ankoraü pli ĉagrenitaj, pli mizeraj ; en senorclaj tufoj
falis la griziĝintaj haroj sur la altan, sulkigitan frunton, kaj el liaj
profundaj okulkavoj flamis sentrankvila fajra

Esploro glitis miaj rigardoj sur la kurbiĝinta staturo de Ia
maljunulo, sur lia di`ŝirita mantelo. la polvokovritaj sanclaloj kaj
sur la ostecaj manoj, kiuj tonis longan pilgrinibastonon.

« Pro kompatemo de la Sankta Virgulino, ne rifuzu al
sortobatita senliejmulo malgrandan almozon, » li petigis per
estingiĝanta voĉo kaj etendis petege la dekstran manon.

Seniluziigita mi elprenis moneron el la monujo kaj donis ĝin
al li ;ĉar iu interna voĉo volis kredigi min, ke li estas io alia, eble
pli bona, ol ano de tiu almozularo, kiu elpetas almozojn apud la
sojloj de la Veronaj marmorpreĝejoj. Tamen liaj vortoj interesis
min kaj tial mi demandis :

— « Kio igas vin, maljunulo, senripoze migri ? kia estas via
sorto, ke vi ne povas fini trankvile la vesperon de via vivo en
rondo de feliĉaj infanoj ? »

Dolora, maldolĉa rido vidiĝis sur liaj mallarĝaj lipoj, kaj lia
mano montris al la Krucurnito.

— « Fremdulo, nu fordiboĉis mian parton de ĝoju] sur tiu ĉi
mondo, l:aj malmulte valgras, paroli pri mi ; sed mi bone rimark-
is, kiom fikse altiris vian atenton tiu bildo. Jam multaj personoj
staris antaŭ tiu ĉi bildo kaj demandis pri la majstro, kiu ĝin kreis ;
sed lia nomo estas malaperinta kaj forgesita, kaj bone estas tiel !»

La maljunulo duru kelkaj minutoj rigardis rnediteme la
bildon, antat 01 li daŭrigis per sentona voĉo :

— «Mi volas rakonti al vi la historion de la majstro; ĉar nur mi
ĝin komas, dar... nu, supozu,ĉar rni estis lia bona amiko Atiskultu !

Antaü multaj jardekoj mi konis iun viron,tie supre en Verono.
De malproksime, cl la Brentavalo,li devenis,kaj tie li pasigis sian
senĝojan junaĝon en rnalriĉeco. Lia arda deziro estis fariĝi iam
granda pentristo, kaj tial kiel junulo li iris kun malpeza koro kaj
ankoraü pli malpeza monujo al Verono, al la urbo de noblaj artoj.
Tie sin malkaŝis al li unue la sanktaj misteroj de la arto, tie per
avidaj giutkvantoj li sorbis el la eterna fonto la veran entuziasmon
por sia profesio kaj la ekkonon de la felo.

Nelacigeble li laboris, ĉar li volis fariĝi majstro, kiu submetos
mondon. Lia nomo baldati havis bonan reputacion malproksime
trans la limoj de Verono, kaj kvankam li ĝuis gloron kaj honor-
igojn, li tamen restis modesta en sia koro, ĉar li amis la arton pro
gr mem.

Sed iun tagon aperis la amo en la vivo de tiu viro. Dum la
degelo li savis florantan, junan knabinon el la ondoj de l'r^,c!iĝo
kiam li tenis la gracian knabinan korpon en siaj brakoj, subite li



LA AMUZISTOJ
(LES BOUFFONS)

•
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Tria Akto.

La scenejo prezentas kovrilon lerason de la kas-
telo ds illautpré, inter du pli altaj konstruajoj .
Dekstre estas pavilono kun beleta rsnesanca pordo;
maldekstre estas la enirejo forfikluro. En la
fundo, /a teraso estas timigita de denlforma apog-
rnureto, kiu borderas dekstre kaj ama/dekstre perol-
vojeton. La plafono de l'teraso apogas sur pen trinda
malnova golika arkajo, kiu estas pli tnalpli bone
suhtenatá de ligna trab,', kaj kiun kovras admir-
indaglicinio kun floranta, liranueloj.Floroj plunt-
itaj en maldelikataj kestoj jen kaj jen brrle kaj
gajige ornamas la grizajn kaj muskokovritajn
Slonofn. En la fundo, traies la mureto, oni ,¢rs Aej
malproksime vidas Larman ka,nparon, Estas
vespero de varma somertago. La suno estas jóm
inalalte te la horizonio. Ci .subigos duan la fino
de l'aki°; tiam la krepuska ĉielo estos strüla de
lasta rozkolora lumeto. Dekstre, malnova beleta
duoni onda glona benko 1a31 renesanca stilo. Ligna
benko kaj kelkaj ttonhlokoj, sur kiuj sidigos la
servisto ' kajla amuzistvj. — 7e lee levo de /'kur-
teno, fakobo, 7uliano kaj Paro, vestital kiel gvar-
diistoj, I n terparolas, lacegaj pro la v rrmo.

PETRO.

Mi la pordŝlosilon
Al ili jetus, se nur ili volus
Permesi, ke mi banu en la puto !

JULIA1O.

Kaj mi al ili la kastelon donus
Se ili donus al mi glacieron
Por enbuŝigi !

JULIANO.

Se la malamikoj venus,
Mi intcrgankus kontraŭ eentumilo
Armajon mian !

JAKOBO.

Dum varntegoj tiaj
Kuŝigis ĉiuj ; kial, kirasitaj
Muitpeze, ni ĉi tic staras ?

Jakobo, Juliann, Petro.

JAKOBO
Mi sufokigas ! La vesperkrepusko
Al portos baldaü fine nnalvarmeton
Felice !

SCENO Ia.
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eksentis, kiel soleca estas lia vivo, .en alridoj de amata virino.Kaj
la viro forgesis, ko li staras jam sur la sojlo de maijuneco ; li
alkatenis la florantan homan burĝonon al si ; li opiniis, ke ŝi far-
iĝos lia feliĉo ... kaj ŝi fariĝis la kaŭzo de lia ruinigo. »

La maljunulo ektreiuis iomete, sed poste kuntiriĝis liaj brov-
oj, kaj lia voèo fariĝis krudsona.

— « Mi diru mallonge ; ŝi fariĝis lia edzino kaj la viro amis
ŝin per éiu fibro de sia koro. Lia dormetanta amo estis vekiĝinta,
fortega, kunsumauta, kvaza1t brulo detruanta ĉion, kio sin metis
sur ĝian vojon. Pro la amatino li estus riskinta la plej altan dan-
ĝeron, pro ŝi li estus fariĝinta mizera  kaj kulpa.

Cu lia edzino lin same amis ? Li ne sciis tion, sed poste li
devis ekscii, ke ŝi pro lia riĉeco, pro lia gloro, alkatenis sian
vivon al la lia, kaj la malfideleco estis en ŝia koro. Tiutempe la
majstro pentris bildon de Kristo, kaj Luigi Grumello, juna Veron-
ano, staris antaü li kiel modelo. Jam trifoje la majstro finpentris
la bildon kaj trifoje li ĝin forjetis, ĉar ĉiam ankoratt li ne sukcesis
pentri la okulojn de la Sa\r into tiel plenaj de doloro, (le kortuŝa
akuzo, kiel li ilia vidis en la animo. Tiu bildo estis destinita
fariĝi lia ĉefverko ; li volis prezenti  la plejalton de tio, kion
kapablis lia peniko, la plej emocian verkon, kion pentrista mano
iam kreis.

Kaj la ambicio konsufnadis  lian koron kaj malheligis lian
rigardon tiom, ke li ne vidis, kiel la maifideleco transpasadis la
sojlon (le lia domo kaj kiel Le la tablo de lia amo senhonte sidis
fremdulo gaste. » (Dartrirvota. )
Tradukis KAMILLA FüRTH. 	 W. GRANVILLE-SCHMIDT.

Diversaj 1i 1orrnoj
Gratuloj. — Tutkore ni gratulas nian samideanon LÉON SCHUMACHER

cl Antwerpen, kiu fianĉigis kun Fino WILHELMINA LoostANS.

Komunikajo de S-ro Ellersiek ( Wissmannsfr.,46, Ber/in S.). —Por aperigo
en germanaj gazetoj itustritaj mi ser@as bildojn cl la tuta mondo, ekz. de gravaj
okazintajoj, interesaj konstruajoj, timarkindaj objektoj kaj belajoj de la naturo
k.t.p., kun klariga teksto de proksimume teo vortoj en Esperanto. Por ĉiu ak-
ceptita bildo-(prefere fotografajoj 9x i 2 aü tox 15 cm.) mi pagos, laŭ uzebleco
kaj intereseco t ja — 2 Sm. La fotografajoj kun teksto estas sendeblaj kiel

presajo b. La netatigajn bildojn mi senprokrastc resendos.

Komunikajo de S-ro Jules Borel (Berlin S. W., Lindencirasse,
18-i ). — Antaŭ kelkaj monatoj iu esperantisto vizitis samideanojn ea belgaj
urboj (Antwerpen, Brussel, k. t. p.) kaj prunte petis monon de ili, pretekstante,
ke li estas mia kuzo atí filo, kaj ke li estas en momenta embarasô pro iukaiiza
manko de mono. I.i certe promesis, eble per mia helpo, baldati repagi la monon.
Lait informoj, kiujn mi pere de la deligito de U. E. A. en Antwerpen ricevis
de kelkaj belgaj sami..lcanoj, la dirita sinjoro efektive preskaŭ en Ciu okazo
sukcesis havigi al si pli-malpli grandajn sumojn, scd ne redonis ilin.

Mi devas publike protesti kontraŭ la faro de tiu sinjoro, kiu evidente estas
trompisto kaj vergajne identa kun tiu Bickcl el Bern, pri kiu oni jam avertis
en Germana Rsperanlislo (n-rojn 9 to, A kaj B).

Miguel ZAMALOÎS.

versoj

PE:1'RO.

Vintre
En la ncbul', somere en rarmego !
Kaj kiam oni fine pagos nin ?

JAKOBO.

Pli ofte feron oni al eei donas,
Ol oron I

JULIANO.

Kial plendi, tamen ? Se ni
Protestos, oni ree pri la fama
Trezor' parolos !

JABOBO, kanfidencie.

Jes... Sed nun mi volas
Konfidi al .Iakas' la zorgon, tiun
Demandon ekzameni ! Mi dezirus,
Ke. petolante, li dum iu mango
Parolu pri la netrovebla kofro.

JULIANO.
Ni tiel scios, kio estas vera
En tio !

JAKOBO.

Li ridante povus tian
Aludi ; tuj mi alparolos lin.

PETRO.

Jes, oni mokas nin jam tro longtempe  !

JAKOBO.

Sed kion por nin Ciujn arstataüi
Vulk:tn' atendas ? Kiam la odoro
De l'vespermango suprenigas gis
Ci tie, Cefo povas nur postuli,
Ke liaj militistoj venku sian
Malsaton kaj ataku sian supon 1
JULIANO, prenante botelon por trinki.

Dum tia varmo mi dezirus esti
Senbraka, por ne esti devigata
Labori !

lhau la momento, kiam Juliano proksr»gas la
hotelon al siaj lipoj, Vulkano, kiu de minuto ars-
kultis nevilat..,gin rapide de li forkatlas.

SCENO IIa.
La samaj,Vulkano.

VULKANO, kiu duan .sia parolo juro, la prrpa-
rolatajn gestojn, je la mirego de' l'lri servisiaj.

Malbeninda scndankemo !
Se horo' senbraka estus. li ne trinki

: Kvarakta teatrajo en
TRADUKITA DE

D– ro T. VAN DER JEtIJE
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Kapabius ! Jes, vi diros eble, ke
Sen brakoj hundoj oportune trinkas !
Ne trinkas hundoj,stulta trio, ili
Trinkaĉas, sian akvon senatente
Englutas, kaj foriras ! Vi ne konas
La arton esti sia propra. klera
Trinkqverŝisto ! antaŭ ol tnalkorki
Botelon. palpi gin, kaj malsekigi
Okulojn siajn antaŭ sia buŝa
Komence trinki per glutetoj, tiel,
Halteti por deziri novajn glutojn,
Kaj fine — post templim', duan kiu oni
La sorton de Tantar kompatis — lasi
Enllui la ondegon, dank'al klino
Rapida de l'botclo 1 F luidajo
Ensoréa t Ditrinkajo rubenhava !
Servistoj, ĉu, similaj al la bestoj.
Vi havas kropojn, ne palatojn ? Fi !
Gustumas mi per buŝo,vi per ventro !
Postulas nepre tiel bona vin',
Ke ne rnalbone oni trinku gin !...
Post tiu instruad', nun vespermangu,
Kaj diru al Barok', ke mi ĉi tic
Atendas lin...

stantc al Juliana /ian botelon.

Reprenu la hotelon 1

JAKOBO, ekvidante Rarokon, kiu venas mal-
dekslre, a/ Vu/kanti.

Barok' jen estas.

Ciuj tri foriras ; Baraka eniras.

SCENO IIIa.
Vulkano, Baroko.

VULKANO,  a l Baraka, severe.

R uga kaj senspira !

BAROKO, kiu ankaraie mankas.

Sinjor'...
VULKANO.

Kun buŝo plena 1 Sed vi ĉiam
Nur tnangas !

BAROKO.
Mia apetito estas

Tre bona...
VULK NO.

Sed ne ĉio estas bona !
BAROKO, mirante.

Ĉio?
VULKANO.

Certe. ĉar lakas' ludante
Vin venkas ! De monat', Solang ĉiun
Vesperon tie ĉi sidigas kaj
Lati sia plaĉo al la amuzistoj
Proponas temon pritrakt,.tan. Nu,
De tiam, ĉiutaga tiiumfanto
.fakaso estas t Si sensencan temon
Prezentas ? Li disertacias, kaj
Li plaĉas ! Kion li hodiaŭ ree
Rakontos ? kion ĉiuj kun okuloj
Malsekaj kaj kun buŝo nnalfermita
Aŭskultos ? Kiam venos via vico,
Per ironia vort' li vipos vin !
Li alnlilitas la knabinon. la

Balonon, Olivernn... Kaj la tempo
Forflugas !Post ok tagoj, proksimume,
Solang' elektos sian amuziston,
Narcison aŭ Jakason, sed ne vin 1

BAROKO.

Sinjor', mi svenas, kiam mi pripensas,
Ke mi denove devos piediri
Por min prezenti en kasteloj !

VULKANO.
Tial,

Barok', hodiatt penu. provu esti
Pli elokventa, ol .lakaso estos !

BAROKO.
Mi provos !

VULKANO
Por sukcesi certe, venu

Kun mi, por trinki en la kelo dolfan
Likvoron, kian vi neniam trinkis.
Sufiĉos du glasetoj pur olei
Radetojn de elokventeco via !

Li foriras.
BAROKO, sekvan le lin,

Ho, kial oni ne prepari povas
Improvizajon sian !

1!i malaperas en la fundo, dekstre, sur la pa-
-trolvojeto. fakaso kaj Narcis' eniras maldekstre.

SCENO IVa.

Ĵakaso, Narciso.
NARCISO.

Fine, jen
La horo, kiam oni spiri povos.

.Ptt KASO, admirante la sunsubikon

La sui' subigas.,. Kial — ĉar c'i tiu
Vesper' similan la ceterajn — la
Cielo nue malsaman lumon sendas,
Kaj kial mia koro, generale
Gojanta, nun inelankolion kaj
Solecon volas ? Kial ĉio pli
Profunda estas kaj p li emocia,
Kaj kial, postlej bela tago, jen
Vesper' plej bela estas ? Tial, ke
La sort' al amo min invitas, ke
Virin' eniris fine mian vivon !

NARCISO.

Renato, kio ? ĉu vi... ?
JAKASO

Jes. mi amas,
Kaj ne plu volas ludi onian rolon 1
Mi jetas for nnalnoblajn miajn sentojn !
Ni ne daürigu plu, mi pagos la
Vetsumnn ! Ni malstrcèu nian reton
Por savi koinpatindan la birdeton 1
Ho, kiel bravaj estis ni. kaj kiel
Grandkora a ;o, inda je herooj,
Infanon kaj du maljunulojn trompi !
Riproĉas mia konscienco min ;
Mi la konfidon de Solang' perfidis
Cu ŝi ne al lakas' konhdenciis
Sekretojn, kiujn gi ne al Renato
Dirinta estus ? Kaj Renato ilin
Nur konas. ĉar li ilin fitelis !

NARCISO.

Malfrua estas la skrupulo !

JA K ASO.
Jes,

Sed inian kufpun volas mi kompens..

NARCISO.
Kompensi

JAKASO.
Tien ĉi mi venis por

Petoli nur_ kaj mi farigis saga
Ĉi tic ! Di' sur mian vojon metis
Rebekka'n 1... Mi obeas Lian vokon ;
Gastigantino nia estos, se

volos, la edzino mia !

NARCISO, miranfe.

Vi
Kun ŝi edzigus ?

JAKASO.
Kial ne ?

NARCISO, embarasite.

Pro tio,
Ke... ankaii mi ŝin amas !

.tAKASO, muent tre surprizile.

Vi gin amas 1
N A RCISO.

Cu mi ne povis p •nti, kiel vi ?
Kaj ĉu vi scias, ke ŝi vin preferos ?
Ni venis ambaii ja kun samaj rajtoj
Kaj samaj ŝancoj : kial ni, kon cel'
Alia, ne daŭrigus nian reton ?

JAKASO.

La veto ne plu estas malhonoro,
far la vetajo c tas ŝia koro

NARCISO.

Jes, sed la tagon, kiam ni nin nomos,
Indignos la Baron' kaj eble nin
Forpeli volos I

Or: andas malproksime trumpsonadon.

JAKASO,
Mi ne timas tion,

Mi ŝatas riskoplenajn bataladojn !
La kor' grandigas, kiam alta estas
La tasko !

Solanĝo aperas ee la dekstra pordo ; ŝin sekvas
tiuj personi!j de la posta sceno.

NARCISO.

Ni batalu !

JAKASO, ap :rte.

Di' min helpu
Por liberigi tiun Andrumedon

SCENO Va.
La samaj, Olivero, la  Baroko, Solango,

Nikolo, Hilaro, Jobacjo, Jakobo, Juli-
ano, Petro, kaj iom poste Vulkano kaj Ba-
roko.

0!.1 V E RO, ri.,ardanle eu ĉiuj leestas.

La trurnpo sonit, ĉu kunestas ĉiuj ?
.takas' ? Narciso ? la servistoj ?...

Li iras al la funda kaj lokigas la benkon, sur kiu
/a ser'ishoj sidiios.

SOI. A.■1('O.
Kiel

Agrable estas, post la taga varino
Aeron malvarmetan spiri !

NARCISO.

Se,
Fr:iillino, ni s)rĉistoj estus, vi ne
Suferus pro la troa somervarmo.

SOLAN(TO.
Kaj kiel vi ma!varmetigus la
Aeron f

NARCISO.

Fulmolondro mi farigus
Kaj mi la teron subakvigus !

JAKASO.
Mi

I'cr unu blov' estingus la sunfajron !

SOLAN('O.

111i timus 1

JAK ASO.
Tuj mi sendus nubojn da

Ilirundo,j, kiuj vin ventumos per
Flugilo] siaj !

SOLAN(O.
Ho, mi dankas vin.

OLIVERO, irante al la ,:nlnnscenejo, solene.
Nun ni malfermas la turniron.

Li montras al eire sian lokan.

Jen
i,a loko de l'Regin' ; jen tiu de
La Rcgo ; jen aren' de l'kavaliroj ;
Jen, kie sidos Petro, Juliano,
Jakob', Nikolo, tuta la kortego !

J)uen oni sin lakas, I' ulkanu kaf Baraka alvenas
Ira la dekstra p, rdn.

VULK 1 NO, al Barakti.

tu vi ne tinlas la batalon f

BAROKO 	 ekscitite de la lrktsrro, kiun Fut
kano donis al li.

Ne!
Ĉ.ar funtojn (le elokvcnteco, tiu
I1irinda vin' el mia cerb' ŝprucigos
Gi paroligus eĉ inutuIon ; ĉiujn
Premiojn havos mi !

VULKANO, iom maltranknile.
Cu vi ne tro...?

LA BARON().
Barok', sidigu.

Baraka kaj Vulkano sidikas.

•
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OLIVERO, al Sslango.

La fraillin' bonvolu,
Por povi jugi la lcrtecon de
La amnzistoj, kiel Ciutage,
Elekti temon pritraktotan.

SOLANGO, prijensante.

Temon ?...
serc'as dum »tomenlo, rigardas tirkaû sin :

poste, subite, montrante la jlorojn de 1' glicinio sur
la ktonar,Eajo.

Mi tiun Ci elektas nun : la vento
Movanta do1Ce jenan glicinion.

OLIVERO, anoncante.

La vento !
JAKASO.

Bela temo !

HILARO, funehre.

Mal ;ojiga..

BAROKO.
Neklara !

NIKOLO.

Pri tio ! Mi ne trovus e kvar vortojn

OLIVERO.
Komencihas la turniro ;

Parolu vi, Hilar' !
HIL:'SRO,

star/ ante, salutanle, kaj tre malgaje serlanIe.

La vento...
Li datïrige. serlas.

L:\ BARONO.

Nu !

HILARO,
.funehre, Iremigante hi tutan ardanlaron.

La vento estas akra kaüz' de malespero ;
Demono estas gi, sendita de l'infero ;
Aancelas >;i, terure kiel eble plej,
La krucojn, kiuj staras sur la rnortintcj'.
Kaj la mortintoj time diras je l'vespero :
« Ho, kiel oni certe tremas nun sur tero 1 »

LA BARONO, Iremanie.

Su1Cas ! Tiu funebrulo nin
EC dum varmego tute glaciigus !

HILARO, nnaleojege.

Mi j cneralc estas gaja... Sed
Dc kelka temp' mi havas gravajn zorgojn
Pro monaferoj.

OLIVERO.

(;iutage vi
Parolas pri 4ajeco via, sed
Samtempe vi rakontas ankai'i ion
Pri morto. Ni postulas amuziston
Por nin amuzi, ne pur lin konsoli 1
Vall;ajemul' ne devas amuzist'
Farij;i 1...

l-I I I, IRO, mal/,> jege.

Kio do ?

OLIVERO.

Trappisto !
Oni mokas Ililaron, kin ree .,idigas.

VULKANO, al Baraka, mallaûte.
Nu,

Barok', preparu vian paroladon ,

Rakonton gajan, amuzegan !
BAROK()

110,
(i estas preta jam de longe !

LA BARONO.

Kiu
Parolas nun ?

OLIVERO
Narciso.

LA BARONO, al Narciso.
Vi parolu

Do pri la hodiatia tem' : la vento.
Narciso starigas kaj anlalíeniras ; li estas vid-

eble admirata de Nikolo, kiun in teresas **mi lia)
gestoj.

N ARCISO .

IIo vent', mia eleganteco vin amas,
e',ar vi per movetoj graciaj ornama

La faldŭjn de mia mantelo .
La plumojn de mia Capelo l

Ho vent', mia cleganteco vin amas !

Ho vent', estas vi admirinda artisto !

Vi brodas, deseg> as sur §tof' kaj batisto,
Rebrilojn de l'silko modifas
Kaj mian kolumon vi Cifas.

Ibo vent', estas vi admirinda artisto !

Ho vent, fantazi' vin volonte inspiras :
Vi per neniajoj ludeti .deziras :

Per skarp' mia vi vin amuzas
Kaj kiel ludilon k:n uzas.

Ho vent, fantazi' vin volonte inspiras !

Ho vento, de vi mi kurakon ricevas,
Car mian plumfaskon Ciclen vi levas,

Kaj brave antatíen mi kuras
Kaj la malamikon teruras.

Ho vento, de vi mi kurakon ricevas !

Ho vent'. mia eleganteco vin amas !
Vin, pliheliganton, mi danke aklamas,

car proza ja estus vest' mia
Sen via blovet' poezia

Ho vent', mia eleganteco vin amas !

Narciso salutas la ait,skulcinla•on, kiu aprobe
zumetas.

LA BAROKO.
Li improvizas bont !

OLIVERO.
Lia stilo

Tre bela estas

VULKANO, ma /latite, al Baro,'eo.
Cu ne timas vi,

Barok' ?

BAROKO.

Atendu, mi pfi bouc faros.

SOLANĜO.
Ĝis nun Nat ciso estas laüreato

NI KOLO, admirante.

Mielo estas liaj vortoj !

SOLAN(iO.

Kiu
Parolas nun ?

OLIVERO.

JohaCjo.
Drim oni -iroéas la ncallerhan sintenadon de

7okatjo, kiu starigas, Nikolo admiras 1V arcison,
starante Ire proksime al li.

NIKOI.O.

Kiel bela
Li estas !

LA BARONO.

Kaj vi, JohaCjo, kap' sen cerbo, kion
Vi pri la vento diros aü balbutos ?

Rcsidigu vi. Nikolo.

JOH A(;JO, stulte, provan Ie esti sprint.

Nescias mi, Cu venta plibeligas homojn,
Sed scias mi, ke ofte vent'... 'aligas pomojn !

La mokado rekomencikas, dum Yohatjn, pli
lance al la ceteraj, ridas tiri sia troua».

OLIVERO.

Par ke vi ion spritan povu diri,
La vent', J►'haCjo, devus vin sutlori !

VULKANO, duonr'oc e, al Baraka, duan oni
mokas ankorall 7ohaejon.

Preparu vin ! 1)e la unua vorto
Vi devas venki êiujn !

BAROKO, frapanle sian frunton.

Timu ne !
Mi havas tiom da rakontoj tie,
Ke mi ne scias, kiun mi elektos.

VULKANO.

Nu, bone, Car Jakas' dankera estas !

BAROKO, iam ebria.

.lakas' ? Li ne ekzistas ! El la vina
Dc tiuj kvar hoteloj ĉerpis mi
Elokventecon de cent-mil Gaskonoj !

Li anlaïreniras al la Barono.
KalIi' mia estas kiel elsputonta
Vu kan' ! Cu mi Parolas ?

OLIVERO.
Ne, .Pakaso.

1 AKASO,
anta!ienira.s, dume lin salutas simpatia bruecado.

La glicinion, duin vespera la silento,
Movetas preskaïi nesentcbla, milda vento...
Nu, pri la jena vent', antikva libr' atestas,
Ke gi l' animo de zefir' iama estas.
Va ;ante, revetante, ne havante celon,
Enrris la zefir' malnovan en kastelon,

Kaj tie li tu§ lis per la spir' infanon,
Knabinon dekscsjaran, kiu §pinis lanon.
Okuloj §iaj estis bluaj, kiel lago
Trcmanta, kiun sulketigis li dum vago.
(;ar buklo falis iom, §i relokis e in ..
Kun emocio la zefir' rigardis §rn,
Dum per la brak', la mano kaj la fingroj, Si
La geston faris, ho. kun kia harmonr I
Li, kiu iam nur mensrgis kaj petolis
Kaj ne la amon, nur la aminduinon volis,
Subite, je la vid' de tiu mur' gracia
I)e §iaj fingroj al hararo blonda Sia,
Por esti Ciam la servanto sin destinis
De l' deksesjarulino, kiu lanon §pinis.
Kaj la amanto nevidebla, de post tiam,
La amatinun tien akompanis, tiam.
Tuj kiam la zefiro ŝin malgaja vidis,
Sargite per birdkantoj li al §i rapidis;
La papiliojn, kiuj en karnpar' flugetis
En §ian Cambron lia blov' subite jetis ;
car li ne povis al §i porti C,iujn florojn,
Almenaŭ prenis li iliajn bonodorojn,
Kaj tiel sendis li salvion, majoranon,
Al deksesjarulino, kiu §pinis lanon.
Por ĉiu malbonaj' li hclprimedon trovis:
Dum nokt' glacia li varmige ŝin alhloris ;
Dum tondro sin aüdigis ĉc la horizonto,
Li malvarmeton ĉerpis Ce 1 plej alta monto
Dum ŝi en iu libro legis, la zefiro
La pagon gustatempe turnis per sopiro !
Dum dormus en la lit' la bela junulino,
Li levis la kurtenon di>lta kun obstino,
Li sian spiron kaj la ŝian miksis a ine
Kaj sur la bu§' la a'natinon kisis flame !
Sed iun tagon en kastel' alvenis bela
Junul' afabla, ritvestita kaj nobela,
Kaj bonvendiris lin kaj premis lian manon
La blonda junulino, kiu sptnis lanon.
Eleganteco lia kaj parolo viva
Tre baldaü plaĉis al la Carmulin' naiva
Li post nelonge kiel edzon sin proponis
Kaj ringon de l' tiantinigo al §i donis.
Ve ! kion, kion povas fari la 7efiroj.
Eê plej agrablodoraj, kontraü kavaliroj
Donantaj perlojn, ringojn al la amatin' ?..
Sed la zefiro uragane jetis sin
Sur la kastelon : tage, nokte li bruegis,
Li fajfis. siblis ; ĉiujn murojn li skuegis !
Kaj, kiam al prej;e ' la gehanCoj iris,
Li Cie la pctalojn el la rozoj ŝiris
Pur necbligi, ke la bela juna paro
Florornamata estu de l' vilaganaro.
Rĉ provis la zefir', feliĉe sen sukceso,
S. kigi en kalik' la vinon de la meso,
Kaj blovis tra l' sonorilej' kun tia forto,
Ke sonis terurega 'onorad' pri morto !

NIKOLO, ennociile.

Kor' mia batas !
JA KOBO, same.

Li parolas emotie !

JULIANO.

Rakonto bela !

V1,?LK i\ NO, enalhon/ more.
Mi jam aüdis tion ie !

SOI.ANĜO, kortutite.
Kornpatindul' i Cu li bigesis poste Sin
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OLIVERO, inleresigite.

Cu Sia edzo... ?

LA BARONO, same.

Kia estas nun la fin' ?

JAKASO.
Nun flugis la zefiro trans la oceanojn
Kaj el la tuta mond' kunigis uraganojn  !
Li ree, post du jaro, je la lasta tolo,
Kun ili, tion frakasinte sur la vojo,
Alvenis fine te l' kastelo.... Blovos li
{zin disen, kvazaŭ nur pajlcro estus Ai I..
Sed sur la kort' li en saliklulilo vidis
Infanon novnaskitan, kiu lin alridis...
Patrin' rigardis sin kun tiom da espero,
Ke li ne rulis esti kaŭzo de sufero,
Kaj mortis li, lulante dolĉe ~ian filon
Kaj blovetante sur infanan muelilon ;
Li ,goje sian vivon kaj malamon finis
Ce la pied' de l' panjo, kiu lanon Spinis.
La 'eestanlaro entuziasme ovacias j'akason.

LA BARON°.

Per Dio ! jen rakonto bela !

N I KOLO.

(zi
Finias bone : ĉiuj estas ja
Feliĉaj !

VULKANO, al Baraka.

(amu vi faros tiel bone ?

JAKOBO, PLTRO, JUL1ANO.

Jakaso vivu 1

SOLANGO.

Cu .gakaso estos
Venkanto de l' turniro ?

(.IUJ.

Certe, jes !

SOLANGO.
Nu, bone !

Jakas' 1
VULK ANO, intermetigante, kolero.

He, kaj Barok' ? Atendu. li
Parolos, kaj vi miros kaj admiros  !

Li anlaŭenpaadas la fatetanlan Barokon.
OLIVKRO, levante la Sultrojn.

Li ne rakontos ion tiel belan 1

VULKANO.

Centoble pli, far li rakonton diros,
Kun kiu vi ne provos la alian
Kompari, tiel adrnirindan, ke
Mi ploris, kiam li sin diris !

JAKASO.
Nu!

VULKANO,a/ Baraka.

Konfuzu ilin éiujn kaj rikoltu
La laiirron Apolonan !

BAROKO, ebria, halhutante.
I leŭ... beni...

VUL KANO.
Li sin

Preparas !

NARCISO.
Kion li rakontos ?

VULKANO.
Vi

Silentu, li parolos !

BAROKO.
lleŭ...

J AKASU.
Air blekos !

HAROKO, pene.
Jakasŭ embarasas min !... Car mia
Rakonto estis...

JAKASO.
Estis ?

BAROKO.
La... la sama !

Dun: generala ridez() skuas la eeestantaron, Vu
kano malgcnlite alparolas Barokon.

VULKANO.
Drinkul' !

BAROKO, stulte.

Gi estis sukerita, kvazaŭ
Siropo : mi ne sentis, ke mi trinkas
Pli, ol sufte !

illonIrante 5akas(n.

Jes, li ŝtelis mian...
JAKASO.

lia, vi deziras, ke anstataŭ vi
Mi diru la improvizaĵon vian,
Car vi nun estas tro emociita
Por diri sin ? Nu, certe, kun plezuro 1

Sin turnante al I c leestanlaro.

Aŭskultu tiuj la rakonton pri
La vent', sinjoroj, kiun nia kara
Barok' pot vi cltrovis. Li jus trinkis
Trinkajon sian ordinaran, akvon.
Subite malvarmeta vent' karesis
Vizagon lian ; li enspiris longe
La mildan venton... Scd... terure ! Kiam
Li volis poste sian vojon ree
Daŭrigi, li simila estis al
Ebria homo !

VULKANO,  aptzrte.

Kion li intencas ?
BAROKO, preskaŭ falante,

Li diras, ke mi estis kvazaŭ...

JAKASO, kaptante lin, por ke li ne falu.
He!

Li estis tia, kia vi lin vidas.
Li kiel frenezul' parolis, li
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Zigzage marŝis... Sed, sinjoro), vi
Ja konas lin kaj scias, ke neniam
Li drinkas 1 Li viknmo estis de
Okazintajo malfofte ;a ! Li
Ne sciis, ke la verdu, kiun li
l:nspiris, ebriigas kiel vino,
Car g i el landoj venis, kie oni
Rikoltis la vinberojn ! Vento kaŭzis,
Ke estis la kompatin. ul' ebria,
Kaj li nur drinkis per la nazo sia !

Ciaa;i mokas la konfuzitan Barokon. Oni slarigas.
VULKANO, aparte, kolere.

Per Di' ! Mi mem gibulon tiun venkos
Perforte mi altrudos la alian  !

Al Haroko.
Srultulo, kion farus vi sen mi ?

BA.ROKO, alkroziganle al lt.
Sen vi mi falus !

V ULKANO.
Mia brak', felite,

Defendos vin !
BAROKO.
Sufitas nun, ke gi

Min helpu por malsupreniri !
• VULKANO, f artirante lin., kalere.

For !
BAROKO.

Sinjoro, tu ne restas plu botelo
De l' sama dolĉe vino en la kelo

Li malaperas, fi,rtrenite de trulkaano.

SCENO VIa.

La samaj, krom Vulkano kaj Baroko.

JULIANO, mallaŭte, aal 7akcóo.
Nun diru... La moment' favora venis...

PETRO.
Tiretu lin per la mantel'...

JAKOBO, kiu tiras rakason er lia mantelo, ne
rimai kale de laa Barono, kiu en la fando

interparolas kun Salae o kal Olivero.
Sinjor'

.iakaso !
JAASO, t aurn'ale Si'?.

Kio ?K
J AKOBO, konjiidencie.

Vi ja bone konas
La arton, al la Moŝt' paroli ; tu
Vi volus apud li defendi...

JAKASO.
Kiun ?

JAKOBO.
Aferon nian I

JA KASO.
Kiel ?

JULIANO.
Pli mal taille...

JAKOBO.KORO.
Pri mono, kiun oni pagos post
La trovo.

.1 A K ASO, scivole.
Kies trovo ?

PETRO, mistere.
De trezoro !

.iAKOBO, same.
Ent.crigita iam...

DAKASO, pli kat pli scivole
Kiel ?

JULIANO, daŭri'e duonvoce.
Oni

Ne scias kiel...
PETRO, sane.

...kaj ne scias kial. .

DAKASO.
Cu vi frenezas ?

JAKOBO, same,
Oni trompas nin,

Sinjor', mi timas.

JAKASO, kiu nenion komprenas el lia.

Venu tien i.i.
Li eliras dekstre kun la servistoj, Flilaro kaj

7ahae o.
L \ BARONO,forla.santc Oliveron kaj S'langon.

Mi reeniras, por pripensi tee
Rimedon pur riĉigi nin.

Li eliras dekstre. Nikolo, kia de momento nagas
eirk4:a..lafeis(, /roksimigas al !i,

N KOLO.

Sinjor'
Narciso...

NARCISO, turnante sin.

Kio ?

NIKOLO, afahlege,

Cu vi volas iom
Kun mi interparoli ?

NARCISO, mirante.

Jes, pri kio ?

NIKOLO, razkalorigante.

Antaŭe vi akceptu tiun rozon...
NARCISO.

Mi dankas vin. Kaj kion...?
NI KOLO, ek..plodiàante sian admiron.

Kiel bela
Vi estas ! Kiel elegante vi
Vestita estas ! Ofte mi al vi
En kuirejo pensas, dum mi frotas
La kupron de la kaseroloj 1 Kaj
Mi diras al mi mem, ke, se vi volus,
Ni povus geedzi€;i

NARCISO, anireg..nte.
Kio ?

NIKOLO.

Jes,
Mi estos tre fidela, bona, ne
Jal uza...
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OLIVERO.

Sonu, trumpoj, je l' honor' de
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NARCISO, aparte.

He!

NIKOLO.

Kaj kiam oni estos
Paginta tion, kion uni guidas
Al mi, mi havos pli da mono, ol
Vi pensas !

NARCISO, aparte.

Mi forkuru ! H jen bela
Sukceso, ami la mastrinun kaj
Amata esti de la servistino !

N1KOLO, etendanle al li sian manon.

Se vi akceptas, premu mian manon.

NARCISO.

Mi dankas vin, vi tre honoras min, sed
Mi restas fraŭl' !

Liforkuras ridante.

NIKOLO, sola

Li estas tro timema.
Sen dub' li ne kuragas, ĉar li ne
Laboron havas, kun laborantin'
hdzigi. Sed okazos tio, kion
Virino volas !

Si tkkuras zn:zlantair Narcison. Olivero kal
Solango restas solaj sur la teraso. Solan,' rernznte
rigardadas la subiguntan sunon.

SCENO VIIa.

Olivero, Solanĝo

OLI V ER°, aparte.

La aermildeco
Konfesojn faciligas ; volas mi
Konfesprenanto esti.

Al : e.lango subite ,!brila el sia revo.
Nu, Solango,

Vi baldaŭ devos vian amuaist.on
Elekti, la detinitivan. Kion
Vi pensas pri Narciso ? Eleganta
Li estas...

SOLANGO.

Eble tro... Merito lia
Lacigas line. Kiam oni 1.n
Ekvidas, li alprenas sian pozon ;
Li sin admiras mem I Li volas esti
Spektaklo. kaj al li sufiĉas tio ;
Sed mi ne Satas tiom da ekstera
Iiclec' : karaj' plej bela estas la
plej travidebla, eĉ se la tenilo
Ne estas ornamita I Oni devas
Travidi la l:elecon de likvoro
Kaj senti la bonecon de la koro !

OLIVERO.

He, vi parolas bone !
Aparte.

Kaptilon !
LalUe.

1li komprenas. Bedaŭrinde
Neniu estas komparebla, el
La amuzistoj, kun karafo jena

Aparte.
.Ten estas la vundet' de la kiraso.

SOLANGO.

La sola estus... amuzist.' Jakaso.

OLIVERO.

Ne eble !
ajektante surprizon.

l'amen jes ! Se oni lin
Rektigus iomete, li...

SOLAN(;O, rivece, ame.

Li estus
Perfekta

OLIVERO, aparte.

Mi ne dubas plu.

SOLANGO, kun narra entuziaszno.

Ho, se
Vi scius ! El garden' de siaj pensoj
Li prenas pur rui tutajn rozogarbojn !
Por ke mi vidu ilin sendangere,
Li, Ee piedojn miajn, erojn de
La Univers' alportas ! La unt.a,
Li meti; juin da esper' en trian
Malgajan koron I Dank' al li, disigis
La muroj de malliherejo mia :
Li al okuloj miaj horizonton
Do,.acis !. . Kaj, dankeme, vibras mia
Spirit' kaj mia koro, kiel liaj 1
Samtempe kiel li, emociigas
Kaj trankviligas mi : mi ridas, kiam
Li es'asgaja; kiam estas li
Malgaja, mi aŭskultas lin kun ploro !

gojegas iam mia koro !
OLIVERO.

Li vin plorigas ?

SOLAN(O.

Liaj vortoj trafas
La fundon .te l'animo, kaj plorigas.

OLIVERO.

Ha, stranga amuzist' !

SOLANGO.

Se nur li estus
Nobela, iomete !

OLl VERO, aparte.

Kio morgaŭ
Okazos, kiam lia dors' rcktigos 1

L aia le.
Do... la Regido Larma, kiun vi
En viaj sonoj vidas, estas ..

SOLANGO.

Preskaŭ...
Ne toto... La Regido mia havas
Spiritan, spritan, geston, kiel li...

OLIVERO.

Sed li ne havas... la alian ?

SOLANGO.

Ne 1...
gibo estas sanigebla

OLIVERO.

Ve,
(Ÿis nun rimedon oni vane serĉis.

Li ekvidas ,abason, RaSitan malantaŭ k+'lono.
Sed...

SOLANGO, vivace.

Sed ?

OLIVERO.

(xituul', kelkfoje, antaŭ sia
Edzigo — diras la gibologio —
La gibon perdas — jes ! — pro emocio !
Sed mi foriras nun...

Lt Jaras signon rrl 7a/aso kaj foriras ; Solango
sidigas encense sur la Stanan benkon, Nokligas
t'am post 10111.

SCENO VIIIa.

akaso, Solanĝo.
.Î AKASO, kiu senbrue prok.+imigis.

Ho, ne sopii u !
4 i inalgojiggajn memorajojn ja
Ne havas ! kion çi bedaŭri povas ?
Vi ne komencis eé vojagon vlan !
Ignoras vi malamon kaj malveron :
\'i devas havi fidon kaj esperon !

SOLANGO, melankolie.

l'remigos min inalklara sento tima
En mia barko, sur la mar' sen lima...

J AKASO, karesente•.

Se nuba estus la ai kaj' Cicla,
Je v ia ven' gi ree igus hela 1
Kaj jam mi vidas la insulon Larman,
En kun vi alveeos, n alpruk>inic
De l'bataladoj de la mond', tenante
En via nianu manon ! Iru v i
Se.,tiuie tien, kie., cent' vin •sendos,
Car '. ian bark ni feliéec' atendos !

Pli proksime kaj pli kareseme.

Alhctniistu, kiu eliksiron
De l'perfekteco seréus, devus koni
Antatie la sekreton de l'miksa'lo
De la donacoj, kiujn al vi faris
La Disinjoro. Kia malŝparemo 1
Vi havas cion : r.umun tiel dolĉan,
Ke gin elparolante oni lernas
Rideti : estas tiel puraj viaj
Okuloj bluaj, ke, vidante ilin,
Verecon mem image oni vida s
Ciela tia blu' en Ili restis,
De kiam en éiel' seraf' vi estis.
Okuloj viaj restis grandaj, ĉar
Kutimis ili sentirnalon vidi ;
Mi tion sentas, pripensante la
Gtandiozaĵojn, kiuj tie ilin
lieligis, en la supernuha sfero :
Tro puraj ili estas por la tero!

SOLAN(â0, mirante kaj enracine.

Jakaso...

.f AKASO.
Vian koron tute novan

Mi, la unua, volas emocii ;

Mi volas, ke vi ne forgesu, ke
Jakaso, la unua, al vi diris :
a Vi estas bela... » Ho, infano, vi
Reaûdos tiujn vortojn, de alia
Dirataj... Sed unuan emocion
De via kor' naiva, la unuan
Ektremon de vizago via bela.
Solango, malgraŭ la alia, kiu
Ci tien venos, tion uldos vi
Al mi, la amuzist' Jakas', al mi 1

SOLANGO.

Vi diras : « La alia, kiu venos »... ?

.IAKASO.
La atendato, la vi-mem, kun kiu
Poemon vi legados... kiam fine
Post tiom da amantoj kredos vi
La amon esti eltrovinta !

SOLAN(ir0, tre ernociitc.

Amon?

JAKASO.
La amon, jes ! Spirito via eble miris,
Car via buŝo jus neĉastan vorton diris ..
Ho, kial ? Cu la jcea vorto ne konsolis
La teron, kiun la del' malbeni volis ?

SOLAN(;O.

Ve, kio estas ain' ?

JAKA -;O.

Poetoj. fiil_zofoj,
Dihni provas gin rczonc kaj per strofuj !
Neniu gian homon kaj malbcunon diras I
Nunaj' gi estas, kiu kuron dise iras,

malbonaj' terura, kiun oni bo itas,
i riekajo, kiu estas dolĉa, sed venenas !
(ii estas fonto de nualsano aill de forto :
Por tiu éi la vivo, kaj, por tiu, morto !
La antaŭjug ,ju de la homojn gi primokas :
La manoj tuj kunigas. kiam amo vokas 1
Ho. ami estas trov i — kaj kun kia gojo I —
La homon, kiun oni scsu.is sur la vojo,
La homon ignoritan, tamen rekonatan,
Naskitan por vi sola, la animon fratan 1
Timigi povas lin nek sanga batalado,
Nek stona mura►, nek fermita fera krado,
Kaj malgrait ĉio, malgraŭ tiuj, Ii alvcnas...
mian', Cu vi komprenas min ?

SOLAN(;O.

Mi vin komprenas.

, akasv prenis la floron, kian Solan;, , ,riz .sia
emocio lasis fait sur si zjn genuojn, kaj da)are ei n
bonodoron enspiras.

La kvara (lasta) ahlo aj'ezos en la
proksima 71 lttrtero.

-1/04

Nun malgrardan



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

FOTOORAFPAPEROJ - GEVAERT
el kiuj la êefaj estas :

TAGLUMPAPEROJ:
Gevaert BLUE STAR-papero

» RELOR-papero
» MAT-papero
» CALCIUM-papero
» CASOIDIN-papero
» GRAVURE-papero
» PLATINA-papero
» ETRAL-papero

(brila aŭ senbrila)
»
» »
» »

» »
» »

GASLUMPAPEROJ :
Gevaert ORTHOBROM (brila kaj senbrila)

» RIDAX	 » 	 »
» 	 ARTOS 	 (mezbrila	 »

Poŝtkartoj en ĉiuj specoj.
MENDU KATALOGON KAJ SPECIMENOJ

L. GEVAERT kaj h-io
Fabrikejo de Fotografajproduktoj

OUDE-GOD (Belgujo)

VERKOJ M EN DEBLAJ ĈE

IJ -RO W. VAN DER BIEST
MINDERBROEDERSRUI, (Canal des Récollets), 76

ANTWERPEN (ANVERS)

MAJSTRO HUYGHE, novelo de ROSAI,IE LOv ELINo,
tradukita de VAN DER BIEST-ANDELHOF (Prezo : 0,50 fr.) ;

DEVO DE REĜO, unuakta tezdramo de NESTOR DE
TI> RE, tradukita] de VAN DERIMBIEST-A NDELHOF (Prezo :
0 ,75 fr.)

POR KVIETAJ PERSONOJ, unuakta komedio de Eri.
VAN DRIESSCHE, tradukita dei VAN DER BIEST-ANDELHOF,
(Prezo : 0,5o fr.) ;

ŜI NE LEGOS ĜIN, premiita monologo por fratílino, de
D-Ro W. VAN DER BIEST (Prezo : fr. 0,35 fr.) ;

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

Mendoj ne akompanataj de la mono ne estos;plenumataj

96 --

NEKROLOGIO
Agema kaj amata ano de Verda S!elo, S-ro S. VAN EMDEN,

mortis en Amsterdam Nian koran kondolencon al la funebranta_
familio !

-- Kun granda malkojo ni sciiis pri la morto de S-ro MAX
HOROWITZ. la 27an cle Januaro. S-ro HOROWITZ estis jani de
longe fervora samideano, kaj la malapero de tiu simpatia amiko
estas unuanime bedaürata, precipe de la Antverpenanoj, kiuj,
ĉar la kara inortinto logadls en ilia urbo, plej bone lin konis. S-ro
HOROwlrz estis tre bona esperantista poeto, kaj la parto-
prenintoj de la Oka Kongreso certe ne forgesis lian poemon
titolitan Saluto al Krakow.

LAST H O RAJ N OVAĴ OJ
BEL G IJJC

ANTWERPEN. — Duni sia lasta komitato kunveno, la grupo Suda
Lumo decidis cldoni tiumonatan bultenon. La unua numero de tiu publikajo
jus aperis ; i estas vere bela, interesa revueto. Bonvenon al la Bultcno de la
esperantista grupo Suda Lumo ! J.LN.

GENDBRUGGE. — Sukcesplena propagandfesto okazis la 22an de
Decembro en la Snoeka al. Oni sin amuzis multe, kaj ridegis kiel v raj filoj
de Van A rtevelde I 	I3i.AK.

GENT. — La lunda ::urso finigis. 20 el la gelernantoj farmis anoj de la
Grupo. Novaj kursoj baldaŭ rekomencigos, el kiuj unu speciala por la Ruka-
K ruco.

La Grupo vendas kun granda sukceso diversajn csperantajnjn : lerno-
librojn (gramatikojn kaj vortarojn), ilustritajn pc,§tkartojn pri Gent, batistajn
pŭetukctojn, ĉiujspecajn juvelojn, glumarkojn kaj progagandilojn.

La Grupo faris grandan oferojn per sia biblioteko : gi metis grandan
aron da libroj. La lastinskribita volumo havas la n-ron 14i.	 BLAK.

KORTRIJK. — La pasintan Dimanèon mi iris al Kortrijk kaj sukcesis
reenirigi en miaj vicojn S ron VAN nr. PtrrrE, unu el la plej malnovaj belgaj
esperantistoj, kiu antaŭ kelkaj jaroj instruis Esperanton en Wevelgem, apud
Kortrijk, kie li estis instruisto. Li êesis sin okupi pri la propagando de
Esperanto. kiam ckkoniencis la senkuragiga agado de la reformemuloj ;  sed
nun, rar li konstatis, ke malgraŭ tio Esperanto tiam progresas, li estas kon.
vinkita,keneniamIdo p.ivos malaperigi Esperanton,kajli reeniras nian mondon.
Li malfermis Esperantan kurson por 20 lernantoj_ "Tiuj lernantoj estas,
plejparte, fervojaj oficistoj, kiujn varbis S-ro DEMEY, vagonara tefgardisto en
Kortrijk, nova samideano, kiu tre fervore kaj sindoneme propagandas en sia
urbo nian k<.ran idealon. Espercble ni havos baldaŭ en Kortrijk novan
ageman grupon. II. PETta.u.

St -DENIJS- WESTREM (apud Gent). --Je I' lino de Decembro, S- o
R. VERBEKE, agema ano de la Genta grupo, kiu nur de kelkaj semajnoj louas
en St-Denijs-Westrem kaj kiu tuj faris tie taŭgan propagandon por mia lingvo,
invitis S-ron SEBRuYNs kaj min por tie fari paroladojn pri Esperanto en  la
vila';domo. La sukceso, kiu atendis nin, estis tutu  ne antaŭesperehla ! (' eestis
la paroladan pli ol 5o pet sonoj. inter kiuj du ticaj pastroj kaj la direktoro de
la abatejo, kaj ankaŭ multaj influa] personoj. S-ro SEBRUYNS parolis flandre
kaj havis plenan sukceson ; mi aldonis kelkajn vortojn france por konigi
li. E. A. kaj gian celon ; mi parolis ankaŭ pri la Ilelga Ligo, al kiu ali ;is
kelkaj êeestantoj. Post la parolado, S-ro VERBEKE anoncis, ke li tuj malfermos
Esperantan kurson, kiun li nun gvidas por pli ol 30 personoj Ni baldaŭ
havos ankaŭ tie novan grupon dank' al S-ro VERBEKE. H. PETIAU.



"CONSTANTIA„
ASEKUROJ PRI LA VIVO 	

KAJ PRI FOR1IADO DE KAPITALOJ
Anonimaj Societoj sub la .S1atkontrolo en Francujo.

SIDEJO :

Maria-Theresialel, I & 3, ANTWERPEN

SPECIALA SIDEJO :
Place Sébastopol, 27, LILLE (Francujo)

Asekaroj pri la vivo kaj IaititIoi kail ffaraatiitaj
trimaaataj repa oj, je sepa> kaj moiatpapj,

AGENTOJ RICEVAS TRE FAVORAJN KONDICOJN

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

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

— Ĝi konsentas specialajn kondiĉojn por la grupoj, kiu
abonas ĉiujn siajn membrojn.

Banque de Flandre
ANONIMA SOCIETO en GENT FONDITA EN 1847

Deponajaj kaj Duonmonataj Kontoj

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Pruntodono sur obligacioj

Meto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de iuonkestoj

Ciuj bankaferoj

O
O

so
8

Likvorvendejo
-o-o-o-

C= V I N C K
24, VONDELSTRAAT, 24.

ANTWERPEN
—O--O—O-

Specialaj kaj bongustaj likvoroj
—0—O-0— 	 2I

Esperanta Likvoro

SAMIDEANO

LIBROPRESEJO
LITOGRAFEJO

FOTOTIPIEJO
Speciala fabrikado de registroj

0. PLATTEAU kaj K i°
GRANDE GA DI VERSE CO
DE SKRIBEYNECESA , OY

Oficejo kaf Laborejo 	 22

Vleminckxveld, 5
Magazeno- T'endejo

Lange Nieuwstraat, 81
— -- ANTWERPEN --

•• HOTELO GAND •♦
KAFEJO - RESTORACIO

Brabantdam, 17 -19 - 21, Vlaanderenstraat, 48, G E N T
1 	 01. TELEFONO 1 0 5 O 1 	

Plej novaj instalajoj tinuarangaj.

TRE KOMFORTAJ AMBRO.1 DE FR. 3.00
Tagmanĝoj kaj vespertnanĝoj je fiksaj prezoj kaj je la karto.

Pensiono. — Prizorgata kuirado.

Posedanto D. S T E D E R

HÔTEL DU MOULIN D'OR
••■•• SO, rue d'Assaut, BRUXELLES •••..•

Bona kaj tkomforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj prezoj.
Ciutaga pensiono, de 6 fr. — Ôamhro, matenmanĝo, de 3 fr.
Kunvenejo dc la komitato do la .23elga Ligo Esperantista.

Gastotablo kaj posttagmeza teo 9 por samideanoj.
Oni korespondas Esperante kaj parolas

France, Nederlande, Germane kaj Angle.



ejo "DE VLIJT

BONN -174elefcxno .r 2 1_ -4

1111 ■

r aû ol aêeti viajn Vinojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn
Anglajn Bierojn, turnu vin al la firmo

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

Rue Lozane, 219-22I Lozanastraat, Anvers -Antwerpen.

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

■

ANTWERPEN

Piesejo OC BEL68 ESPEMITISTO

ØKieptas ĉiujq ESPERflNTIST9JN preslaborojll
■ ■ ■

RAPIDA -- 	 ZORGPLENA

MALALTAJ PREZOJ

LUEBLA

,,

flUNALESTRAI
Pres
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