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BELGA KRONIKO
La Sesa Belga Esperantista Kongreso, kiel la legantoj de

Belga Esperantisto ja scias, okazos en Mechelen, la ian do
_\Iaj() kaj la Ian de Junio.

Kelkaj samideanoj dubis pri ĝia sukceso kaj titnis, ke
Mechelen ne estas taŭga urbo por kongreso, ĉar tie la esper-
autista afero ĝis nun nur malmulte progresis.

Nu, tiu argumento estas tre bona... por pravigi la decidon
(le la Ligo, ke la Sesa Belga okazos en la malnova flandra urbo.
Se Esperanto dormetas en Mechelen, la Kongreso ĝin vekos.

Sed ĉu tie ekzistas samideanoj sufiĉe lertaj kaj sindonaj
por organizi la Kongreson ? Mi mem iotuete dubis pri tio, sed
nun ĉia dubo foriĝis.

Kun kelkaj bonaj esperantistaj geaniikoj —F-ino POSENAER,
S-roj VAN SCHOOR, SCHOOFS kaj VERMANDEL (`) — mi veturis
al Mechelen kaj renkontiĝis kun du agemaj tieaj samideanoj,
S-roj VAN PETEGEM kaj JAN VAN DE VELDE. Kaj jen la sciigoj,
kiujn ili bonvolis doni al ni (kompreneble el tiuj sciigoj kelkaj
ne estas ankoraŭ certaj, neŝanĝeblaj ).

La Organiza Komitato estas jam kunmetita, kaj konsistas
el S-roj VAN PETEGEM, prezidanto ; VAN DE VELDE, sekretario -

kasisto ; F-ino SOLVYNS, S-roj BEECK, CABUS, HUBERT kaj
MICHIELS, membroj.

Oni kunmetadas nun ankaŭ Honoran Komitaton ; S-ro
I)EssAIN,urbestro de Mechelen,espereble estas honora prezidanto.

La 3tan de Majo okazos oficiala akcepto de la kongresanoj
-en la Urbestrarejo ; poste okazos la ĝenerala kunsido de la
Belga Ligu en la Urba Festĉambrego, festeno kaj teatra vespero.
Tiu lasta festo estos unu el la plej brilaj, kiujn la esperantisto!
jam organizis en Belgujo. Oni ludos Hejma Paco, de COURTE-
•LINE, tradukitan de S-ro SCHOOFS (geaktoroj : F-ino VERMEU-

(0) S-ro JAN JACOBS, kiu intencis ankaü akompani nin, ne povis kuniri.
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LEN kaj S-ro A. VAN DE VELDE) ; Angla lingvo sen trofrsoro,
de TRISTAN BERNARD, tradukitan de XXXXXX (geaktoroj :
Gentaj samideanoj), kaj fine Bietje, la êarman teatrajeton de
MAURITS SABBE, tradukitan de mi (geludontoj : F-ino MARGUE-
RITE BERTRIJN, de la Reĝa Nederlanda Teatro de Antwerpen,.
S-roj DE WAEGENAERE, de la Popola Teatro de Antwerpen,
kaj A. VAN DE VELDE).

La sekvontan tagon, oni faros ekskurson al Willebroeck,
kie oni vizitos la paperfabrikejon DE NAEYER ; vespere okazos
belega sonorilarkoncerto de l'fama artisto S-ro DENYN.

Vi vidas, karaj legantoj, ke niaj samideanoj en Mechelen
jam estas preskati pretaj I

S-ro VERMANDEL eldonis kvar seriojn da belaj reklatnmarkoj
por la Sesa Kongreso. Tiuj markoj estas mendeblaj ée li,
Borgeihoutschestraat, 72, Antwerpen.

En la venonta numero de Belga Esperantisto aperos arti-
kolo, kun belaj kliŝaĵoj, pri Mechelen ; niaj legantoj povos
konstati, ke la urbo estas tre interesa kaj nepre indas viziton.

Do, samideanoj, éiuj al la Sesa Belga !.

D-ro W. VAN DER BIEST,

BRUSSEL. -- Por ebligi la alig' n de samopinianoj ne parolantaj Esper-
anton, S-ro R. DE LEENER malfermis kurson, en la Soci,alista Gru/o.

La grupon vizitis itala samideano, S-ro PONZA, kiu, reveninte el Argentin-
ujo, sprite parolis pri sia interesa vojago. La kunvenoj okazas regule tiun di-
mant'on, je la 7a vespere, 23, Boulevard du Hainaut. KA\IARAi)O.

CONTICH (apud Antwerpen). — La ian de Februaro malfermigis kurso,

gvidata de S-ro JUL. JACOBS. JAN.

GENT. — Nora kursomalfermigis la zan de Marto.  — S-ro VAERENDONCK

faris poresperantan paroladon en la lVï//enisfnnd.+, kun t re granda sukceso.

Diversaj samideanoj enkadrigis s tiun paroladon per helaj kantoj kaj
deklamoj. BLAK.

NIVEZÉ (apud Spa). — S-ro J. DESONAY, la simpatia sekretario de
I' gtupo de Spa, informis min, ke. post parolado farita de li en Nivezé, li
sukcesis organizi Esperantan kurson en tiu komunumo. Ni esperu, ke baldaŭ
esperantista grupo Ploros en Nivezé  ! H. PE'rIAU.

EKSTERLANDA KRONIKO
ANGLUJO. — (t) La jena rakonteto prikskribas, kiel Esperanta firmo

havigis al si tre valoran informon per U. E. A. kvankam  gi mem ne konis la

korek tan nomon de la objekto, kiun gi serĉis I
La firmo, interesanté sin pri la terborado, skribis al la Delegito por Lon-

dono, pesante, ke li havigu la adreson de la fabrikisto de Diamondite, speco de
3tal-kugletajo por terborado. La Delegito tuj komencis enketon, kiu tamen
estis sensukcesa. Li tiam skribis al la  Board of Tradc, kaj post ro tagoj tiu ti
respondis, ke kvankam demandoj estis faritaj ĉie, ili ne povis eltrovi la nomon
de la fabrikanto. Ili tamen diris, ke  la ct;keto ankoraŭ daïíras. Atendinte kelkajn
tagojn sen plua informo, la Delegito decidis fari pluan klopodon, kaj li komu-
nikis kun la fama firmo VtcKrr:s Liv,ited, demandante,tu gi povas hrlpi. Atend
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ànte ilian re pordon , letero venis d la Board of Trade, dirante, ke jg i sukcesis
- trovi la fabrikanton de la objekto, HARRI>,ON 1 î^tli,f, Middlesbocouf;h. La
-vcnontan tagon resp)ndo:venis de VICKERs, konsilanta al la Delegito sin turni
'al la ARBEY (;HtLLEn SHer1 Ko., Newcastle. I.i tion faris, kaj ili respondis,
'ke la demando estas transsendita al 11ARrtsoN Fratoj (jus rekomendita de la
Board of Tracte), kiu fabrikis ne /)iamondite (kiu ne ekzistas;, sed Di;u,w„ d
Gril, kiu gaine estas la produktajo bezonata Je la sama tago letero veni~ de
1 1. i i:r„►N .Frat,.,, entcnanta detalojn kaj .speci:ncnojn de Diamo d G,•it, kiuj
estis tuj senditaj al la germana firma La specimenoj senditaj estis la kusta
objekto scrt ita, kaj la ( irnu.) estis tre danketna pro la rezulto de sia demando.
(;i nun sen pere komunikas kun la fabrika; toj.

-hic, estas la rezulto de la suprecitita servo ? Unue, valora informo estas
ricevita per Esperanto,malgraïr la nckono de :;osta nomo de produktajo serĉata.
Due , la kosto de la Iutaafero estis preskaû nula, nur poŝtaj clspezoj. .Kaj laste,
honega I:,►j konvinka propagando estis farita ée tri grandaj anglaj firmoj kaj te
grava Registara Departemento.

FRA*.NCUJO. — La Organira Komitato de la Deka decidis presigi
000 afiŝojn, • 5o.oco •pt dtkartojn kaj tco.000 glumarkojn. La fakaj kunsidoj

okazos la merkredon, kaj la sekvontan tagon la kongresanoj ekskursos al
Versai l les.

— Por suhteni la Parizan Kongreson la firmo.FIACtiETrE kaj K-io donacis
'2ode frankojn kaj la Francuja Yur/a .Cl,th 250 frankojn.

• — En Alger S•ino GoNNET, penáiita inst;uistino, faras specialan kurson
por infanoj, kiun ĉ.cestas Go lernantoj.

— S-ro LEI.ARC ;E, la I:,üreato de la Konkurso Mien s:LIN, propagandas
inter la junularo en Poitiers. T)ank' al liaj kuragaj klopodoj t ,ndil;is en tiu
urbo nova grupo euha;anta Iro junulojn.

— I.a Akademia lnspektoro en Poitiers sciigis sian instruistaron, ke
estonte li egalvalorigos la Esperantajn kursojn kun la aliaj postlerncjaj insti-
tucioj kàj havigos al la instruistoj de tiuj kursoj la profitojn donatajn  al tiuj
de la aliaj•kursoj.

-- t`e la T'arizaj framasonoj okazis, la Lastajn monatojn, kelkaj Iniciadoj
per Esp. •

— :\lilar
eranto

daj pulicanoj, inter kiuj kelkaj tre altrangaj, sciigis jam sian
intencon éeesti la Parizan Kongreson kaj partopreni samtempe  • en speciala
kunveno pri policaj aferoj. S-ro IIENNiON, polica prefekto, konstatintc la
mirindajn rezultojn donatajn de la uzo de Esperanto inter diverslandaj
policanoj, apogas bonvole la klupodojn de l' esperantisto grupo de la Polica
Prefektejo,

— La nombro de la kongresanoj enskrihitaj superas jam i400.
— liatalun€j geaktoroj ludos la komedion Georges Dand:n, de MOLIÈRE,

trad_tkitau de D-ru ZAMENHOF.

— La ĉetaj Parizaj jurnaloj akceptos la alilandajn jurnalistojn.
— Blindaju kongresanojn lo Ligos senpage la Institut ) de ia Blindaj Junuloj.

I..t \ltnisterio de la lnte:naj A leroj speciale konsentis pri tio.
— Scienca kunser.o okazos en la Sorbonne.
— La tienerala Konsilantaro de la departemcnto Seine rordonis soo frank

oju por la Organiza Komitato de la Xa Kongreso.
— (1) Ni es1FS tcli: aj informi -niajn legantojn, ke granda karavano estas

organizita post la l'ariza Kongreso al la 'historiaj kasteloj apud la bordoj
de la rivero Loire. Tiu karavano estos organizita de la Esperantista Fede-
racio de Centrokcidenta Franclando (Esperantia Entrepreno), • sub la atispi-
cioj de U. E. A. kaj konsento kun .la Organiza  .Komitato de la Kongreso.
- • Ni ne dubas, ke tiu bela regiono tiel riĉa je historiaj memorajoj kaj
famekonataj pejzagoj, kiu enhavas la î.iepriaŭdatajn kastelojn de Blois,
Chambord, Amboise, Ch .mceanx, Langeai'; ' nt*ers, k. t. p., al logos grand-

(:) El Ester« Io. 	 (i) • El Esper.,^
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an nombron de ekskursontoj. La esperantistaj grupoj kaj Delegitoj de la

trapasutaj urboj Orléans, Blois, Tours, Saumur, Angers. sin metos je la

dispono de la vojaÇontoj por ilin gvidi kaj info►mi duin la vojago. Por

ĉiuj informoj sin turni al la Prezidanto de la Centrokcidenta Federacio, S-ro
GRosJEAN,I4, place Rabelais, Tours , ati al la Sekretario, Delegito de U. E. A  ,
S•ro MAUR10E PATIN, 40, rue Michelet, Tours.

GERMANUJO. — (t) La oficejo de Germana Esperanto-Asocio faris la

statistikon de la attikoloj (nur  la rcdakciaj notoj, sen la simplaj anoncoj)
aperintaj duni 1913 en la germana gazetaro.  El tio rezultas, ke en 1019 ger-

manaj urboj aperis 2528 artikoloj ; la granda plimulto el ili estas favoraj.

La statistiko montras, ke dum la kongresmonatoj la nombro de gazetartikoloj
duobligis. Dezirindc estus, kc  simila statistiko estu farata en aliaj landoj.

— (2) Duin la venonta jaro Leipzig estos centro de la esperantista mov-
ado. Estas sulicc konate, ke tiu urbo posedas unu el la plej grandaj univer-
sitatoj de la tuta mondo, kaj pri la grandegaj mondfirmoj de la librindustrio

kaj eldonado oni aŭdas ĉiulandc. En tia urbo, kiu pli ol alia partoprenas en
la mondkomerco, kiu havas la plej diversajn internaciajn rilatojn, la ŝatateco
de Esperanto estas tre grava.

La Relia Esperanta Biblioteko estas ;,is nun ne superata de alia. En la
bela publika legotambrego estas elmetitaj ĉiuj Esperantaj gazetoj. La
oficisto havas la devon alporti ĉiun libron aŭ gazeton, kiun oni deziras.
La uzado estas tute senpaga, eé la prunteprenado por kelkaj semajn-

oj. La Ree: Esperanta Biblioteko prezentas sekte vere idealan okazon pur

studi nian lingvon.
La jaro 1914 estos precipe grava por la esperantista movado en Leipzig.

Jam nun oni preparas la internacian mondekspozicion por librindustrio kaj gra-

fikaj artoj. La plej multaj kulturnacioj de la tuta mondo partoprenos oficiale

la ekspozicion. Sur la strato de la popoloj trovigos apud la pavilonoj de la

diversaj nacioj ankaü Esperanta pivilono, kiu enhavos tion, kio rilatas al
nia movado, ekzemple la tŭtan Esperantan literaturon, la kompletan gazet-
aro1i, prospektojn, katalogojn, k. t. p. En speciala parto, Esperanto en la

lernejo. , kie trovigos skribajoj, tradukajoj kaj korespondajoj  de la Esperantaj
lernantoj, oni ekkonos la praktikajn spertajn de la Esperantaj instruistoj.

Per bona certa statistika materialo oni intencas propagandi. Tial mondkartoj
estas desegnotaj, sur kiu tre legeble estos videblaj tiuj urboj kaj lokoj, kie
ekzistas esperantistaj. Kompleta jarlibro enhavos í°iujn grupojn kaj esperantist_
ajn asociojn, kiuj respondos la skribajon sendotan de la Sak;a Esperanto•

1nstiluf'. La Esperanto-pavilono en la tnondekspozicio estos por nia movado
efikega propagandilo, far multaj miloj da vfzitontoj  per la rigardo devos kon-

vinki;i, ke Esperanto jam nun estas grava movado, kiun  oni ne povas
males imi. La Esperanta popolo jam nun postulas sian spacon en  la strato

de la popoloj.
Kelkaj aliaj partoj de la mondckspozicio uzas ankazl Esperanton por siaj

celoj, ekzemple la risotto por reklamalii§oj. Per Esperanto oni kolektas la
ĉiuspecajn reklamaliSojn en ĉiuj landoj, kaj tiamaniere la praktika valoro de
Esperanto estas denove pruvata. (3)

Ke pro la ntondekspozicio ankaŭ la Germana Esperanta Kongreso okazos

en ti tiu jaro en Leipzig, estas tre kompreneble.
IIISPANUJO. — La urbestraro de Sevilla donacis trifoje  al la grapo

t 500 pesetojn por gia propaganda kaj pligrandigis per Ciutaga duono da
peseta la salajron al la policanoj sciantaj Esperanton.

HINUJO. -- S-ro HARDIES, ano de l' Belga Gvardio en Peking, skribas
t Ni klopodadas,por ke la internacia lingvo Esperanto faru grandajn progresojn

(t) El Lsperanla.
(2) El letero de S ro W. HAHN.

(3) La Saksa Esperanto-Instituto, Leipzig, Dolzstrasse, z, treege dankos

• tiujn samideanojn per la alscndo de tiuspecaj reklamafiŝoj.
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en Arinujo, kie r^i estas absolute necesa, Car Ci tie en Peking estas multaj
soldatoj el diversaj nacioj ; tiusemajne okazas bedaûrinda)oj. ar, ne kom-
prenante unu la alian, la soldatoj interdisputas Ciutagc. »

JAPANUJO. -- S-ro D•ro K1tolrA donas Esperantan kurson al kelkaj
Oficistoj de la Centra ['olicoficeja  en Tokio. Oficistoj de la Centra Meteorologia
Observatoria kunsidas tiusemajnc kaj studas Esperanton sub la prezidu de
S-ro 1) -ru NAKAMLIRA, estro de l' Observatorio.

USON('. — J.a estraro de la Iernejuj de Pickford (Michigan) enkondukis
Esperanton en la altlernejajn kursojn.

La Pittsburgh Sun, grava tiutaga jurnalo, publikigas  tiulunde grandan
artikolon pri Esperanto.	 INTERrM.

e71e

A iom, A. S V E R O
(Fino.)

Iun tagon li senkuraĝigita forjetis flanken la paletron kaj
forlasis la domon por promeni iomete laŭ la bordo de l'Adiĝo kaj
por kolokti freŝajn fortojn por nova kreado; sed kiam li neatendite
revenis, tiam... (el la brusto dc la maljunulo elpuŝiĝis kvazaü
turmentiga ekkrio) tiam li trovis sian edzinon en la brakoj de
tiu Grurnello ! »

Pli profunden mal.leviĝis la kapo de la pilgrimanto sur la
bruston, kaj ŝajnis al mi, ke traflugas tremskuo lian korpon.

- « Daŭrigu rakonti, maljunulo, » mi petis dolĉe, « la kulpo
de homo ne estas tiel granda, se li pekis pro perfidita amo. »

El liaj profundkavaj okuloj min trafis dankplena rigardo,
antani kiam li daŭrigis :

— « Jes, fremdulo, lia kulpo estis granda , ĝi superkreskis
lin tiamaniere, l:e li rompiĝis sub ĝi.

Konsumanta, kiel antaŭe lia aero, fariĝis tiun lia malamego,
kaj nur unu vorto vivis ankoraü en lia koro : repago.

Time konscia pri sia kulpo, la perfidulino ŝteliris eksteren
kaj la majstro restis sola kun tiu, kiu ruinigis lian feliĉon. Nur
unu deziro lin regis : per tiu ĉi junulo li volis puni kaj vundi la
mallidelujinon, ôar sufero de tiu ĉi estis ja ankaŭ ŝia sufero.
Kvazati li nenion estus vidinta, kaj kvazait lia koro ne konus
venĝon, trank'-ile li invitis la junulon reokupi  la lokon, kaj kiam
Grume]lo staris sur malgranda podiumo antatl la kruco, li kiel
kutime ligis liajn brakojn kaj krurojn sur la lignan krucon per
larĝaj zonoj.

Kio en t iu momento okazis en lia animo, tion mi ne povas
priskribi, ĉar vi tion no komprenus, se vi ne elportis la saman
suferon.

Mortigita estis en li ĉiu sento de kompato kaj de pardono ;
luortigita ankaü ĉiu timo pri la ĉiela repago. Puŝata de interna
devigo li eliris kaj alportis martelon kaj najlojn... kaj li najlo-
fiksis la junulon al la kruco.

La turmentoj de lia viktimo ne tuŝis lin, eĉ ne la petegoj de
:la clolore konvulsiiĝinta buŝo ; ne, kiam en  muta senespera akuzo
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Kvara A kto.
La scenejo preuntas be/elan / 'Ion de la  fusa' loi

de l'kastcl•",koin•itan de Aoroj, hcdero kaj arncl j.
Dekstre esNs la ma/.su-pro de la kvileid, hun te-
nestrnj kaj „iusi'okavrila pordefn lluzldekstre estas
la a oga muro tufc ruini; r„ta katj,llerornaa,ilz,k,,j
,,,rlhovei g/ona .tu arrelo, per kin oni pavas f ,r/i i
la fosalojn kaj tri sur la vojon, kiu rirkaŭ,zs la
kastelon. En la land.' oni ridai nt k rmparnn.
/)ekslre, antaac, estas d;trceniaga ad,„irinda arba,
kies'.foliaro enkadrigas ta .scen cjon. — fe hz leen
de l'kurlem', Baraka, Hitaro kaj ,7oh,i/i' itiJan-
/ç lie preparas siajn pakajof,,.

SCENO Ia.

Baroko, I•Iilaro, Johacjo.

JOfI:1(`;JO, z,zal„aje.
Ni devas, ve ! denove niajn vestojn
Enpaki !

BAROKO,
Ni ne tiun bonan vino:[

Plu trinkos, ve !
- HIf,ARO, Sanie.

De nun ni ne plu mankos
Kokinojn, • c !

IB.\ROKO.

Ni keneralo ne
Festenojn Biltazaiajn havis...

HILARO.

Ne.
i;AROKO.

Sed ni ricevis nutron.

HILARO.

Jes.

BAROKO.

\'erdiie,
('i tic oni ne nlankegis...

HILARO.

Ne,

I AROK ° .

Sed malfermita estis ofte la
Kelpordo.

e

IIILARO.

Picdoj miij, ree lernu tuaiAi

BAROKO.

Stomako mia, ree lernu farti !

IIILARO.

Adiaŭ, vi, la' oro mia ĉarma,
Duin kiu nti nenion faris !

JOFIAĈ;JO.
Mi

`(unportos,. kiel nlenlorajon. tiom
Da fruktaj, t. iam mi kapablan pt ' i•l

Li fuir.ts :ua drkstre.

R I LA RO, a,n la i ol .Priri en /a Junde.

Rli, pur min nutri tiom vc'jago mia,
For prenos du ati tri kokinojn.

1L ROKO, tenon te r•insa/,•;'n.

Mi
En tiun sakon veifios vinon, kiu
Neniam niall:oei cs !

i)uni. ii t'Ad: reeniri drlstre, 11 estas ekvida/,t d•'
i ,slk.im', kiu a.'nenis ka/ .staras surla inoldek,i, t
dekli r.•ap.

LA AMUZIST tJ e
e e

(LES BOUFFONS)

Kvarakta teatra]o en versoj
TRADUKITA DE

V A- 1NT D R ifI t	 -Jr

I lILARO.
.ies.

BA.KOK<).

La niar;;okaitoc rte
Mallonga c'tis , sed iii havu; ja
La birdojn de l'uirdkorto ! Al diablo
Jakaso kaj Narcis' !hodiaŭ estas
I .a I:rsta taso dc ['mana/' ; ^hc >diaü
Elektos la l ktrun<r amuziston !
!\ nia dubo : unu el la du
Triuinfos, ĉu la rek' de t'babiluluj,
Cu tin dc la bclaĉuloj ; ni
Nur rajtos fari niajn pakojn.

111 LAR O, m'zlgajrge.

Ve !
Eura);o mia tute flugis for !

JOI1 A(,JO.

ilin mokos Manjo, tlenjo-kaj Antnnjo

--- I 02

:elanortis la okuloj de la junulo, tiam la majstro okprenis la
penikon kaj la paletron, kaj sur la tolo naskiĝis tiu vizaĝo, kiu
allogis kaj einociis vin, kiu alportis al lui majstro la plej altan
glorcin kaj kiu faligis lin en la plej krudan kulpon.

La edzino mortis senhonora kaĵ forlasita ; anta i sia morto ŝi
donacis tiun bildon al la ĉi tira kapelo... sed neniu scias ĝian
•historion .1 »

— « Kaj la majstro ?» mi demandis hezite.
— e Li ne trovis lokon por kuŝigi sian vojlacan kapon, lin

pelas la . kulpo kiel ekziliton trans la montoj kaj valoj, ĝis iam la
Eternulo difinos lian lastan horon.

Fartu bone, fremdulo, al mi estas malperinesite iri Veronon,
kaj... akceptu dankon por via donaco 1 »

La fremda pilgrinianto apud tni estis nialaperinta kaj la
inallumo englutis liajn paŝojn. Flagre estinti is la finbrulinta
'kandelo ; sed min blovtuŝis kvazatt malvarmiga elspiro, kaj pli
fflpreme• mi kuntiris mian mantelon ĉirkati miaj ŝultroj. Ekstere
C^t`ri is boldo, malproksime brilis la lumoj de Verono kvazatt
signalaj steloj al la inigrulo.
1'r^1r7ukis FüRT 1.

.Diversaj lníornnoj
Literatura Kon Kurso de la Kataluna Esperantista Federacio.  --

La komitato invitas la csperantistojn partopreni en ('i tiu konkurso. Jer.
-11 - :temoj, kiuj pavos interesi la legantoja de Belga Esperantisto :

Ordinaraj tekstoj. — Originala versajo pri Amo. Originala prozajo pri
; mo. (Premio : luksa ekzempleru, kun atitografa subskribo de l' aŭtoro, de

Parn'tso de I-'cAloi de A. G1:A13owsKt, kaj diplomo,)
Eksferord:nara2 temoj. — Influo de Esperanto en la socia -ekonomia problemo

;,artajo). Kiamaniere Esperanto povas kontribui al la socia movado (artajo).
Temo laiivola (so pesetoj). Utilo alportota de helpa internacia lingvo al
la komerco (tao nesetoj). Influo de Esperanto en la komerca disvolviko de
l' nacioj (so pesetoj).

Al la manurkriptoj — kiuj devas esti senditaj antati la ta de Majo 1914
al la •sidejo de K. E.■  (str. Gracia, 12, Sabadell) — oni devas aldoni
devizon, kaj sendi en fermita koverto, kiu portos la saman devizon, la nomon

.kaj la adreson de l' verkinto. La manuskriptoj ne estos resendataj. La membroj

•-de la jukontaro partoprenos en neniu konkurso.
Dez.ras korespondi. — S-roj S. STUBE, Augustenstrasse, 2, Neumühlcn-

'liietrichŝdorf .(Holstein, Germanujo), kaj J. SEBESTA, Bietislanova, 1234-87,
7izkov (I3otemujo, Místrio).

NEKROLOGIO
Al nia kara redaktoro kaj al S-ino VAN SdHOOR, kies naŭmo-

nataĝa filineto estas forrabita de l' kruela morto, nian tutkoran
koudolencon 1

— La Î rance Espéranliste •anoncas la morton de S-ro
\kMAND $ERLANDE, fondinto de la Esperantisto Societo de
/%trvojaj Olicistoj kaj de ĝia organo, Fervoja Esperantisto.
La ..forn)ortinto estis nur 4ôjara.

W. GRANVILLE -SCHMIDT.
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SCENO IIa .

Vulkano, Baroko.
VULKANO.

Kio estas
I'akajo jena ?

BAROKO.

Tio, kion mi
Kunportos dum vojago.

VULKANO, surprizile.

Vi foriras !

BAROKO,

('ar mi ne havas r ibon, ar,Sinjoro,
La intiigantoj estas la plej fortaj
Ci tic, oni min forpelos kaj
Neniu povos tion neebligi .

VULKANO, pikite.

Neniu povos ?

13AROKO, aparte.

Ho, ide' bonega !
Mi provu...

Al Vulkar:o.
Motto, tiuj vortoj kaj

La sulk' de via brov' kredigas min,
Ke, nesingarde, Via Motto provos
Defendi min ! Ho, vi ne fare tion !
Ni submetigu ambaŭ : tiuj du

lakaso kaj Narciso — ja triomfas
Ĉar estas ni malfortaj, ni iliajn
Insultojn devas senkulpigi...

Aperte.
Mi

Sur liajn vundojn verŝu iom da
Vinagio !

VULKANO, ekkolerante.

Diris vi : insultojn ?

BAROKO, perfide.

Jes,
Insultojn,kiujn ni ricevis ambai^,
Similajn al vangfrapoj.

VULKANO, pli kaj pli kolere.

Al vangfrapoj ?
BAROKO.

Ho, Via Moŝt', neniu tion vidis ;
Vangfrapoj ja ne estas gravaj, se
Neniu vidis, ke...

VULKANO, kolerege.

,ies, estas vere !
Min mokis ili.

BA ROKO, aparte.

Iom da oleo
Mi vertu sur la fajron.

Al Vul kano, inside.

Ambaŭ Francoj
Firenzon venkis : via povo do
Ne estas tiel granda, kiel vi
Konjektis ! Estu nur singarda : eble
Vin ankaŭ oni povus peli for !

VULKANO, miregante.

Forpeli min ?

BAROKO.

c;i tie vi enlotas
Kaj manraas ; la coter' ne estas grava.
Forgesu la insultojn de l' mokema
Du po; ne oferu al honoro
Prohton ; min al mia sorto lasu:
Vi devas vivi ; vivu Via Moŝto,
Mi ne koleras kontraŭ vi !

V U L K A NO, kiel eble plej kolere. -

Per Dio !

BAROKO, aparta.

Mi pensas, ke sukcesis mi.
V ULKr\N0.

Per la
Piedoj forkaj kaj la kornoj de 1'
Diablo, vi, liaroko, sala estas
La elektoto, se mi devus eĉ
Frakasi la kastelon !

BAROKO, aparte.

Bone ! Bone !

VULKANO.

Reportu la pakajon kaj revenu,
Mi prenos mian plej teruran spadon !

Li grandpaŝe foriras.

•BAROKO, ridetanto.

Baroko. vi la malvarmetan kelon
Ankoraŭ cite vidos !

Li f'riras.

SCENO IIIa.
Ĵakaso, Jakobo, Juliano, poste Olivero.
JAKASO, kiun sekvas la servislca, inalkontenlaj.

Jes, konfidon !
Vin pagos la Barono !

J.\KOBO.

Kiam

JAKASO.

luin
Da pacienc' ankoraŭ ! Eble baldaŭ
Alvenos la trezoro!

JAKOI3O.

Ĉiam c morgaŭ r,
Ail e pacicncon.e ! Nun sufitas!

JULIANO ka/ PETRO.

Jes !

• OLIVERO, a/venante.

Denove bruo ? Pur ke vi silentu,
Ĉu oni devos bati vin ?

.1AK0130, duonreee,dlana /i fc,riras kun la (eraraj
servisloj.

Jes, ĉiam
Insultoj ! lam eble batos ni !

lii / rira' murmurante.

SCENO IVa.
Jakaso, Olivero.

JAKASO, ek:amenante, eu neniu aresknllrts.

Ĉu nin neniu aŭdas '

OLIVERO, saine.

Ne.

JAKASO, rniacre, auonyOFe.>.

Rakontu...
Vi vidis tiun homon...

OLIVERO, same.

Ĵus.
ĴAKASO.

Kaj

OLIVERO.
Li

Rakontis, ke 1i havas tie, en la
Arbaro, la objekton kaj kvar virojn.

JAKASO,

Kaj

OLIVERO.

Mi transdonis la ordonan vian,
Ke li alkuru, kiam uni sur
La tut' signalon al li taros per
'1 olajo banka.

JAKASO.
Bone. Cu ncni u

Vir. vidis ?

OLIV KRO.

Ne, sed... sed mi tuta trenas
Pro la mistero jena ! Diru, kion
Vi faros

JAKASO.

Ne koni prenu, sed obeu

OLIV KRO.

Sed, Mc ŝto, tu servist' lojala povas...

JAKASO.

Nu, estas ruz' por fclitigi ŝin,
Mi antaŭ Dio tion juras.

OLIVERO.

Kaj
Mi faro5...?

ĴAKASO.
La signalon.

OLIVERO, venkite.

Mi gin faros.

La personoj de la posta sceno encras unau post
ralirij.

SCENO Va.

Jakaso, Olivero, la Baroko, Solango,
Vulkano, Narciso, Baroko, Hila.ro, Jc-
bacjo, Nixolo , Jakobo, Juliano, Petro.

VULKANO, al Bar..ko.

I3arok',mi volas, ke vi restu, kaj
Vi restos !

JAK01:0, cluonrole, al la ceteraj serr;istoj.

I3,..dattrinde, malgraŭ ĉiuj
Armiloj niaj, ni de timo tremas !

NIKOLC.), ,tasanle antrart	 kiun
, 'gardas.

Se nurde mi dependus la elekto !

OLIVERO.

Por Lia Moŝto spacon !

LA BAROKO.
Antait ĉiuj.

Solan ;',til) rc vian amuziston
Elektu mem, kaj mi akceptos lin.

SOLAN('O.

La-prcfcrato estas juna, gaja,
Amuza...

.1 OI-I CJ O, aparte.

Jen portreto mia I
SOLAN(..(.

Sprita
Li estas ; kiam kojas li , li estas
La reg' de l'airuzistoj ; malr ojante,
Li estas ĉarma.

HILARO, otarie.

Malgojante ? Mi •
Sendube estas...

VULK.' \O.

Kiu ne rekonus
Portreton jenan ? Estas ja Baroko !

SOLAN(iO.

Baroko ? Ne, Jakaso !

Aproba cuntelo de la beston taro.

VULK ANO, afeklanla surprtson.

Certe mi
Malhone aŭdis ! Ne Jakas'...!

NARCISO, m.allaŭle, al fakaso.
Mi estas

Venkita.

JAKASO.

\ii, feliĉa !
BAROKO, nt:allaŭte,al Gu/kano.

Ne insistu !

VULKANO.

('u oni mokas min ? Ĉu vi postulas,
Ke mi ĉi tic tiam vidu tiun
(`3ibulon ?

Ifkridegan te.
I lu, nun mi komprenas ! Vi

Nur volis ŝerci ! Preskail vi min kaptis !
LA 13ARONO, kuna arilorilato.

.Îakaso estas clektita kaj
I.i restas.

arrac
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VULK ANO, sulk/,'aante la hrorrrn.

Plej mallongaj ŝercoj estas
Plej bonaj ; mi indulga estas, sed
Vi haltu nun.

LA BARONO.

Ĝi tie estras mi !

VULKANO, akre.

Sufiĉas ! Vi, Jakaso, kaj vi tri,
Foriru !

BAROsKO,
Via Mol;to, kion mi...?

VULKANO, parolante kracan estra.
Vi restas sala amuzisto de
Mautprc !

7e tiuj rao;t(i la Barrano faras movon de fereco
kaj de kvlere. kaj Lasas a/ l'n/kano.

SOI..1N(O, terurile kaj frlaraante.

Ho, mia pacjo

J AKASO, a/ Oliver°.

Sang' elpagos
(i tiujn larmojn ! Oliver', alpurtu
\rmilojn, tuj .!

Olivero nevidate j riras.

LA BARONO, al Salan a.

Nenion timu, mia
Infant)!

Li Sin faasio'as maldekstren.

JAKOBO, aalgaine, al Petra kaj Juliana.
Ili tremas ! Tiel devus

Paroli ankaŭ ni !
LA BARONO, al Vulkano, kun aait! rilato .

Vulkano, kiel
Okazis, ke alia voz,o, ol
La mia, tie ci ordoni volas ?
(;u vi ribelas at`t frenczas ?

SOLAN(O, veturne.
Paĉjn !

NIKOLO, saaie.
Ho, Via Moŝto

VULKANO, _/iere e.

La leon' vckigis !
(amu mi rememorigos mian nomon
Al vi ? Mi estas Kavaliro Kosmo
Andreo Salvatoro Krizostonio
Spinelo Borg' Vulkano, princ' de Penna,
Sinjor' de eresol' kaj Falterona !
Armilportist', je dek-kvin jaroj, de 1'
Grandduk' Toskana ; je dek-ses, vutdata
Per lanco, dum en Pisa mi batali
Mi sola kontraŭ ses ; de Medici
Intima konsilarat', nelonge poste ;
Je deksep jaroj, la teruro de
La herezuloj, kaj martirigata
De ili. dum mi kantas piajn himnojn ;
Je dek-naŭ jaroj, kun noheloj en
Firenz', dueloj ê.iutage ; poste,
Je dudek, sola mi foriras al

Barharaj landoj ; Turkoj kaj Negroloj
\!i:r kaptas, min torturas la unuaj,
Min ven.?as la aliaj : al pendigo
\li estas kamdamnat-a, nri (orruras.;
Al senkapigo, mr furkuras ; al
La pikhastono kaj, dum oni diras :
«Sirlik- uw, mi torturas ! Sola mi
Boata_ta kaptas, mi en akvon falas,
Mi dronas ..

NIKOLO, (crurite.

Granda Dio !

4 ULEANO.

...preskaŭ ! sed
Mi alteri;as. mi furiras ree !
Centfoje oni kredas min niortinta,
Centfojc rcvivigas mi ! Rigardu
`sur mia spado tiujn tricent strekojn :
Jen la kalkulo de la malamikoj
T)e mi senditaj al infcro. Kiu
! )cziras, ke ankoraïí unu strekon
Mi gravurigu ?

LA BARONO.

Kion vi postulas

Vi.ILKANO.

Ke oni min obtus, kaj ke sola
Raroko restu via amuzisto t
Sutiĉajn servojn mi jam al vi faris.
ear, kiam oni devasarke taga,
Mi estas la pafarko : kiam oni
Ricevas pafojn, estas mi la colo  !
Mi estas timig ilo pur vulturuj  !
Kaj kion miavice mi ricevas ?
_Malmultan monon kaj ankorat pli
Mal nt ul tan dankon !

Oliver. , ; er,enis k ai n ridate donis sf'adojn al
kaso kaj 41;zrci'ia.

ĴAK.\S0, mallazsh•, al Olivero.

Nun suliĉas, tuj

OLIVE.RO, /zalligante lin.

Ne ankorai✓r

L.\ BARON°,p i-e, al Vulkano.
Mi decidis,

Ke mia anr u gist' .Tikaso estos,
Kaj vin, Vulkano, mi forpelas !

ûencrala aaraire&o.

VULKANO, mzire{'anle.
Kiel

horpeli erin ! Aoskultu, êiuj ! Min
Furpeli !

• SOLAN(O, fzrante krucosii non.
Dier !

'ç I KOLO, sesa,enatisan Ir.

h Miserere ! »

l A R O IjO, maarte,

Okazos

VULKANO, sin lurnante al la servistaj kaj al
la amazit isII j.

(Tiuj vi komprenis, ke
Mi estas devigata pruvi, ke
Mi estas tic éi la (orto ! Fine
Nun venis la momento, klam vi
Postulos iuj la ŝuldatati monon !

LA BARONO.

Amikoj, ne aŭskultu ribelar,ton !
VULKANO.

Vi semis, nun rikoltu !

JAKO13O, al Jnliano kaj Petraa

Pravas li !

VULKANO.

Mi estos via êefo !

JULIANO,

Ni lin sekvu,
Li estas brava !

PE TRO.

Jes, ni sekvu lin !

JAKOBO, JULIANO, PETRO.

l.a monon !

OLIVERO

La situaci' graviĝas...

VULKANO.
Timan' ';aj ŝaneeliĝantoj, venu !
Servi- ; 	pagitaj, amuzistoj

iuj venu

,l AKOI3O, JULIANO, PETRO. El i LARO,
HARO KO kal JOIlA(`;JO.

Jes !. jes ! jes!

VULKANO.

La oro promesita nur ekzistas
En viaj cerboj tro kredemaj ; montru
Kuracon,  ne plu petu, sed postulu !

LA BARONO.

a mikoj, haltu !

VULKANO.

Vi plej fortaj estas !
' ; gara s/a..on. antaiie,,.

OLIVERO, al jatFazso kat/ 4Vazrci ;o.

clravega estas la moments, nun
lntermetiĝu !

VULKANO, montrante Solan. on

Par ke lai pli multe
Postuli povu, tiu ci infano
riarantiajo nia estos ! Me u
fin flanken, antan èio...

La .,ernasl ai anhzlieniras par falemzu;ni /r ordonan.
)':kasa kaai ;Varciso afaera., kuu siaj s/adoj levi j.

LA BARONO.
Karulino !

Ĵ AKASO, trankvile.

Se iu faros pagon, ruottos li.

LA BARONO, al U/ivero.

(u ili .?

\'ULKANO, anokanle.

Amttzistoj baralemaj !
Amikoj, prenu tiujn ti ludilojn
De ili; mi ne estos tro severa I...
Nu, prenu !

JA K O BO, .anceliean te.

11Io!;to, ili ŝainas koni
Ilian uzon !

VULKANO, datírigante ridi.

Mo'kinduloj, tion
1Ĵemetu tuj !

Ĵ A K A SO, jaranac movojn faer sia s fando, aa ta
sr:rsislr't, kint limante aanlaisaniraas.

Atentu ! tia pikas !

VULKANO-

Rapide, senarmigu ilin

JAKOBO, tteauanta', al f'nikano,

Jes...

Al ,lakaso kaz■ Narciso.
Ludilojn tiuj» donu...

NARCISO.

I1in prenu !

VULKANO, ekkolerante.

Nu, kiun vi atendas ?

J AKOBO, genliie etcaaalante la m amaj''.
bonvolus

Vi doni...?
NARCIS().

Ne !

JAKASO.
Atentu, tio tranCas !

JAKOBO, iranit'. »talanlafl T'ulkano, apud Hi-
laron, l?arnkcuz, Jo/radon, Patron kaj lzclianon.

Sinjor', mi eble iomete timas...
Vi tiom da kontrai'rstarantoj jam
Mortigis :nun mortigu vi du pluajn !

Vulkaano restas sala koulri ai rakasra kaj L1'areiso.

Ĵ AKASO.

Jen do la niokindulo, kiu vin
Timigas, ear Ii taras grandajn gestojn !
1-lerno, kiu nu r malantah muro
Batalas, leires nomo sola estas
Terura ! l'igro, kiu revas pri
Atakoj, sctl pref i ras manĝon, kiun
En gia kago oni al ĝi donas !
l..eon' singai da, kiu bleki provas.
Nur kiam hundoj g;in protekti povas !

CRUJ, la•ruritaj de lia inaltimego.

Ho I

Ali volas....
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VULKANO, fuuchre,

Pregu, i:ar li mortos tuj !
SOLA N(TO , surgenuitante.

Pardonu !
r IUJ.

Pardonu !

LA BARONO, volante inlermeliki.
Sed, mi petas...

JAKASO,
kiu gracie salutas Narcison jcr sia spado.

Vi perrnesas,
Cu ne, karulo, ke komencu mi  ?

Li atakas I ,alkanon, surprizitan de lia znaltiau-
ego. L•z emocio de l' ĉeeslantej estas grandega.

VOLKAI\O, ckskermanle.
Jen bato, kiu vin forsendos al...

Li proras trafi ,jxakason.
Ĵ.\ KASO, et.ila n le fa baton.

Ne, kiam oni volas min engluti,
Mi ne facile pasas !

Li rch.ztas.
Hop !

VULKANO, miranle.

Li konas
Rebaton !

J_1KASO.

Jcs, mi lernis l;in en libroj !

Dzrnt ili skcrm adas, la .servisloj kaj la amuz-
i.doj estas t kaj pli mallrankvilaj.

JAKASO.
Por vin mortigi, la rimed' plej bona
Sendube estus, ke mi vian koron
Trapikus...

VULKANO.

Nu!
JAKASO.
Sed vi ne havas koron.

VULKANO, atakacle kun kolero Ĵakason, kiu
evitas t'iu n valojn.

St u ltul' !
JAhASO.

Mi pikus en kranion vian,
Sed mi malplenon tie trovus nur !

VULKANO.

Komedianto !
JAKASO.

Per tre lerta bato
Mi nun mortigos vin.

NARCIEO.
Amik', mi petas,

Lin donu nun al mi, ankoraŭ vivan !
.1 AK_A SO. Irapanle la spadran de l•ulkano el lia

mano.
Nu, prenu lin !

VULKANO, furioze.

Senarmigita 1
LA BARONO.

Li,
\'cnkita !

SOLAN( °.
Kaj Jakas' savita estas

VULKANO, rcler'iule sian spadon, kolerege, al
Narciso.

Por du vi paus !

DAKASO, al Narciso.

Nun al vi la vico !

NA RCISO, salut,zme la Bal °non per sia spado.

Vi vidos, kid oni kvietigas
Azenon !

Li vivece atakas Vulkanon.

Jen !

JAKORO, aparte.

La ŝanc' turnifias mi
Turnifiu kiel fit...
nura la duro, l,a autuziiloj kiaj la scrvisloj

sinkee melai sin ma/antann j akason kaj Aarcison.

.NARCISO.

(::u mi per tjerco
Ail primo vin trapikos ?

LA BARON°, al Oliver°

Ambaŭ ili
Estintaj estus taŭgaj protesoa'•j
Ue skermn, tiaj anntzistoj !

JAKASO, al Narciso.

Ne
'l'ra grave vundu lin, ke ni per ŝnuro
(:irkaŭu l'an kolon !

BAROKO, imitante la servislojn.

La amikon
Danrcran mi evitu l...

NARCISO, devi ginte lidkanon malanfiVeeentri .

Insultanto
De maljunuloj, ploriganto de
Infan', detnetu tiun spadon,ĉar
Vi ne plu estas iuda porti spadon !

Post lerta skermado kaj luk'o, Nareis° PI lin

ten a sub .sia brako la brakon de Vulkano senpolenc-
igila kaj, frap. ante han s!'.,don per la sia. lin deur-
as yin falig i. V ulkano elfgas f:triozan ekkrion.

BAROKO, kirt nun estas ,apud la aliaj.
Feliée !

VULKANO.
Dio !

LA BARON°.
Ili savis nin !
JAKASO.

Nun ligu lin !
La ..ervisloj kuras por ligi Vulkanon. llaroko

alvenas 1,: lasla, preparanle li,^iloaa.

VULKANO, Jnireg,znte, al Baroko.
Vi ankaŭ !

BAROKO.
Moŝto, mi

Ne povas savi vin, mi savas min '.

LA BARON°, •al 5akaso kaj Narciso.
Sed vi, de kie al vi venis, niaj
Savintoj, tiel noblaj sentoj

OLIVERO, vivece.

Antaiae estis militistoj.

JAKASO.

Ne!
Sufièe ni vin trompis! for la maskojn

NARCISO.

Vi konu niajn nomojn !

OLIVERO, aparte.
Ve,	 tremas !

NARCISO.

Mi estas Kavaliro de Bellonte !
7e tilt .scit;go, krioj do mirego sin aasdigas en la

grupa de la scrvisloj kaj da la atnnzislr j.
JAKASO.

Mi, Graf' de Chancenac !

Reaj krioj.
Kaj mia j:; ibo

Ne pli reala estas, ol rakonto
De I' heroajoj de Vulkan' !

Li deprenas.sian falsan ;ihon, meze de lies eoja
mirego, ..'.r j ;?in î. - las al lil vazaga de Vulkano.

LA BARONO,mireganla.
• 	Belfontc

Kaj Chancenac

()LIVER(.), aparte.
Nun mi mensogi devos !

LA BARON°, snrprizite kaj loin ko!eran!e.
Por kiu konfesebla celo ri
Vin alivestis ?

OLIVER°, afeklante koleron.
.les, Sinjoroj, kial ?

JAKASO, al /z.Barona.
Baron°, ambaŭ ni amegas vian
Filinon ; ĉar neniam al atnantrij
Permesus vi eniri vian domon,
Ni alivestis nin...

LA BAR ONO,indi,nante.
Jen per fidajo !

OLIV'ER°, daf riganle ludi koznedion.
Jcs, perfidaj' I

JAKASO.

Proam' ni tion faris.

SOLAN'('°, aparte.

Pro amu!

NIKOLO, miregante.

Ili estas tioŝtoj
NARCISO, al la Barono,

Cedu !

SOLAN((), marte.
Nobela kaj sengiba ! Mi do povas
I.in ami !

LA BARONO.

Pro la servo, kiun jus
Vi al mi faris, mi pardonas vin,
Sed,né pli multe vi esperu !

OLIVERO, duonvote, al la Paron°.

Motto,
Pro kiu vi senigus je felito
Infanon vian ? mbair estas riêaj,
Bufilo via unu povus esti...

I.A BARON°. fiere.
Filinon mian mi ne vendas ! Kaj
Cetere, nia .. een' nek granda estas,
Nek datara; baldata eio tic ci •
Sankigos... Tiam vi revenos. Mi
Forgesos vian kulpon.

SO f,AN(;O, êagreno.

llir. ambat'i
Li pelas for !

LA BARON°, sa/litante Renalon kat Roberlon,
kiuj klinigas.

Mi via gastiganto
(,is morgaŭ estas.

01.1 V ERO, bagrene, aparte.
For, espero mia !

JAIí ASO, mai/irrite, al Olivero.

Vi C'ion rebonigos, la signalon
Farantc !

OLIV ER°, liane.

Sur la turo ?
JAKASO.

Jes.

OLIV KRO.
Mi iras !

Li kuras en la kastelon.

LA BARONO, severe, al la servishj kaj l,a
amuzisloj.

Kaj vi ?

CIUJ, lui surgenuigante.
Pardonu !

LA BARON°.
Por pendigi vin

Necesus tro da ŝnuro, kaj, fcliée,
'l're ni'tltekosta estas la kanabo !

Pardonu 1



La Mo3to svenus...
LA BARONO.

Ne i Parolu !

RO(ERO.
Jen

En kampo, laboristoj trovis kofron !
Ĉiuj Ieestantoj. suprizila , rigardas unuj  la

aliajn, Ilia miro pli kaj f li graa d,gas.

LA BARONO, surprieite.

En kampo.-.. mia ? de Arbarkastelo ?

ROtiER O.

OLI V ERO, saute.

Nu ?

JAKASO, saute,

llairrigu !

RO(E R O.

Jes, sed eble
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LA BARONO.

Mi pardonas vin.
Montrante ItH!kanon.

Sed lian
Kolgnuron ni dividos inter ni
Post la per ligo ; tio feliĉiga
Por nia donk. ,stos. Venu nun,
Solan j'.

SOLANCiO, mfrigaje,
N11 i venas.

JAK ASO, mailante, al Solango.

Scd revenu baldaü !
LA BARONO, montrante Vulkanon.

Fortrenu lin : mi tuj kontrolos mem
La fortoa de l'katcno.

Oni fortrenas I û ld^anc n , kits ferioze kon Iraiss
slara.. k ,j lerure ; rieoas. La B> aron° kaj Solango
sekvas.

SCENO VIa.
Ĵakaso, Navelso.

JA ASO,  kiu sekvis Solangon per la rigardo.

Mi en Siaj
Okuloj legis, ke fii tuj revenos.

NARCISO.
Kaj mi, ke 3i vin amas. Mi konfesas,
Ko spt ito kaj elokventeco nun
Facile venkis la elegantecon.
F.dzigu kun Solanbo dc Mautpré :
Si estas ĉarma !

JAKASO.

Kaj.... kaj vi ?
NARCISO.

111i serĉos
Konsolon. Am' ne c'iam uzas samajn
Armilnjn ; espereble venkos mi
Alian koron !... Sed êu vi sukcesas
Konverti Sian patron ?

JAKASO.

Mi esperas !
NARCISO.

Nu, bonan ŝancDn !
Li joriras. Olivero a/•eras, tre anodisa.

SCENO VIIa.

Ĵakaso, Olivero.
OLIV E RO, Ire t,anle, rtti,tere.

Mi jus faris la
Signalon, ne gin kom prenante ; mi
Jam volus sain reprcni !

JAKASO.

Se Çi estas
Farita, êio estas bona ! Nun,
Amiko, pri neniu miro plu.
Jen aria amatino, iru for.

OLIVERO.
(ais kiam, Dloŝto

ĴAKASO.
Gis la tianego !

OLI V ERO, foriranlc.

Neniam nii komprenos !
SCENO VIIIsi.

Ĵakaso, Solango.
Solango aperas, ŝanceliganla kaj timanla.

1 AKASO.

(u Jakason,
Car li nun estas ekzilita, vi
Malamas i

SOLAN\ (iO, kun ions da melankolio.

Vi ne estas plu Dakaso...

JAKASO.

Kaj jen vi tremas, Ear vi 'min revidas
Post mia nomŝangigo. Nun mi estas
Stelisto nur de via amikeco !
Al mia am' pardonu tiun rozon !
Por min aminci mi serviston sendis :
lakas' en vin sukcesis eble iom
Pa am' enigi, sed, t`.ar li , servisto,
Min, sian mastron, anstataŭis, li
T.a lokon al toi cedis... Sed, Solango,
Sani;;gis ne la koro, nur la nomo ;
lakas', Renato, estas unu homo ;
Li amas vin..,

SOLANeXO.
lakaso ail Renato,

Pur mi vi ĉiam estos la amato !
j,ak:aso kisas Solangon sur la fruit lo.Olivcro aperas.

SCENO IXa.

Ĵakaso, Solanĝo, Olivero, Poste Roĝero,
post.: Is kvar Portistoj.

OLIVER()) tri em,'cule.

11lî vidi` ĵus, Sinjoro, nekonatun
Kurantan tien ĉi...

JAKASO, l'rrr:ais nitrante.
Al li honvcnon !

Kaj li deziras...?
OLiVERO.

Mi ne scias.
.,1J'a flan te.

,leen
Sen dub' setvisto via.

JAKASO, al Sc'laneo.
Reenirn,

(;i tic uni ne nin kune vidu !
Esperu kaj amanton vian fidu !

SOLAN(;O, al Olirero, f'rirau te,
Vi vidas, venis la Re>ido (;arena !

,til.' jorisas.
OLIVER°,

ne kuragon perdis !

DAKASO.
Kaj fii pravas l...

Sed diru, Cu la vit' rapide kuris ?

OLIVERO.

Li kuris kiel servo.

RO(rERO,aper ante sur da Uuparclo, duonrx'le, al

Via Moto !...

OLIVERO.

Nu ?
RO(IERO.

Mofto, êin estas preta I

OLIV ERO, terurite.

Haltu !

JA KASO, minacaitte.

Se vi cC unu vorton diras, mi vin
Mortigas !

Al Rogero.

Nun, Roger', la komcdion !

Olivero restis kvazas Stonigita de timo.

ItOG E,RO, kva:'z1 li nur nun alvenus, tre !alite,
kvi a n te al la kastelo.

He ! Cu mi povas iun vidi tuj ?

Kapoj siasekve aperas c.'e la jenestrój.

JAKASO, kvazai li ne konus Rogeron.

Nu?
RO(îERO.

Lia Moft', 13arono de Mautpré,
Mi petas ?

JAKASO, sane.

Kion volas vi ?

RO((ERO.
Tuj oni

Lin voku, tar al portas mi al li
Novajon bonan !

Granda movado komencigas en la k.rsleln.

T.^ KOBO, kiu estis Ie .fenestro, reeniras kaj voka.

Mofto !

J IJLIANO, sanie.

Mofto !

NIKOLO, same.

MoSto !

JAKASO, mallarte, al Rogcr'.

Komenco bona l'La ceteron same
Prizorgu !

JAKOBO, enir4 te kaj montrante Roger'on al la
J?nn'no, kiu sekvas lin.

Jen li estas !

LA BARONO.
Kion vi

Deziras ? Kiu sendis vin ?
Lin sekvis Solango kaj tiuj enloganloj de l'ka.s

felo, kiuj senorde alvenas

RO(xERO.

Antaile
Vin gardu, ne de Bojo mortu ! illi
Alvenas el Turango, kie vi
Bienon havas, la Arbarkastelon...

LA BARONO.
Ruino tio estas, kiun vulpoj
Enlogas kaj foinoj...

RO(;ERO.

Kaj fantomoj.
LA BARON°.

Jes... Cu okazis iu katastrofa ?

RO(=ERO.
Ho, tute ne !... Sed Sank tan Ksiétoforon
Rapide danku !

(.IUJ.

Sanktan Kristotoron ?

RO( ERO.

Jes, danku Sanktan Kristoloron, kiu
Trovigas la trezorojn, kaj precipe
La oron, kiun tero kovras !

LA BARONO, senpacience,

Sed
Klari gtt

Jes, en ruin'.

LA BARO °,
El kio, tiu kofro ?

RO(ER.O.

El ligno. Tiuj viroj estus s;in
Stelmtaj, se ne mia mastro vian
Posedorajton estus defendinta.

LA BARONO.

Jes... Sed êu tiu kofro estis plena
Aŭ...

RO(; ERO.

Plena, J tofto, de moneroj brilaj I
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LA 13ARONO, breskaŭ sr•'enante.
Ar ;entaj ?

lt0(GER°.

Oraj
(:cnerala pjekkrio.

J A KASO.

Ne krcdcblc !
OLIVERO, aporie, miregan t.'.

(;u
Mi revas

LA BARONO, same.

Kofro plena de ormono !
SOLANGO, saune.

Dc oro !
NIKOLO, alla servislaj.

Nu, jen la trezor' sorĉita !

LA BARON°, streeante la orelon.
Trezor'serĉita... i

Rentetnarante subite sian ruzo:z, al Olivero,
fttalr'aŭte.

Ha, nun mian ruzon

Profitu mi !
Alla teeslantoj.

Jes, certe, estas jen
La kofro, kiun mi serêigis, kofro
De oro plena, kiun ka5is mia
I'rapatro 1

OLIVERO, aparte, konjuzite.
Malveraj• farigis vera!

LA BARONO, al la geservisloj.
Cit vi supozis, ke mensogas mi ?
Cu nun vi kredus, ke mi estas riĉa,
Tumasoj nekredemaj ?

GIL1J, gojegante.

Jes !

DAKASO.
Sed ni

Ne vidis la trezoron ! Se mensogus
tiu viro ?

LA l3ARONO, maliranknile, al Rokcro.
C;u ni vidos ein ?

ROG ERO.
Tuj oni gin alportos, Moto : gi
Proksima estas ; gin protektas bonaj
Gardantoi.

LA BARON°, preskaŭ svenante.
Mi gin vidos !

SOLAN(°.
Trankviligu !

OLIVERO, aparte.

Ho, mia kapo

I.A BARONO, al Jtoaera.

Atendante, ke
La kofr' al venu, diru, kiel oni
(lin trovis.

RO( ERO, kiun e!ittj scivole r'irkaû,ts.

Estis nokto, nokt' sen luno,
Malluma, tre malluma nokto, kian
Bezona; por vagadi Reltegoto
La malbcnita !

LA BARONO, al la seraisloj.
Nokt' sen luno, vi

Memoris, kc mi diris tion

ROGER°, dirante sian lecionon,

Kaj
Sorĉist' desegnis sur la tero cirklon
Kabalan : tore' lumigis tiun scenon...
Kaj uni zorge fosis, fosis, fosis,
Gis kiam oni trovis kofron.

La geserztistaj k ti la amu.;ist.e intetparolas vir_ -
ccc pri l.i okazin taio.

LA BARONO.

Jen !
Li diras dion, kiel mi gin diris !

RO(;ER0.
Kaj mia mastru la trezoron tuj
Al vi portigis.

LA- B A RONO.

Kiu estas li ?

ROMERO.

Gontran', f uk' de La Fè re.

J AKASO, aparte, al Narciso.

Tio estas
La nom' de mia avo.

[.A BARON°.
• • 	Danku lin

En mia nom'.
RO(.7ERO.

Jes, Via Moŝto.

DAKASO, aparte.

Jam
Farite ! 	-

Aun rnti ma/proksime aŭdas malantaŭ la kaslel,
bruon de voc'oj.

LA BARON°.
Kiu brue venas tie ?

RO(ERO
Jen miaj Viroj, N1oŝto, kun la kofro.

Oni vidas nun bar armitain virojn, kiwi portas
malnovan kcft•on.

JAKOBO, altenjetante sian tapen.
La kofro !

G1UJ, gojeganle.

La t rezo r' I

UNUA PORTISTO, ekvidanle Roeeron.

Jen estas ni,
Sinjor' Roger' !

ROMERO.

Alportu tien Ci
La kofron !

LA UNUA PORTISTO.

(1i multpeza estas !

ROMERO.
(;in

Kvarope portu !
LA BARONO.

Ne faligu gin !

(.'iuj kuras al la fundo, renkonten al la viroj,
kiuj malsuprenportas la kofron.

NARCISO, al .eakaso, tnallaŭte.

La ruz'sukcesis. Post la junilino
La patro estas nun kontenta ; mi
Gratulas vin !

JAKASO.
Mi dankas vin.

LA BARON°, iii reante antaic la portistoj.

Dum oni
Malfermos gin, la Cecstantoj restu
Ne tro prok s ime 1

OI,I V ERO, mallaŭte, al _îYakaso.

Pur eltrovi tian
Rimedon, uni devas esti iu
Demono !

JAK ASO.
Aŭ amanto !

LA BARONO, e/c amenante la k<fron.

Jcn la kofro
Enterigita de la avo mia !

JAKASO, al Olivero.

Li gin rekonas, Olivero !

LA BARONO, al hogero.

(xin
Malfermu

Li sin ĵ, tas sur la malfermitan kofron kaj trempas
siajn manojn en la oron.

Estas oro 1 Peza, bt ila
Kaj lielso:.anta ! 'Tiuj, kiuj gin
Deziras vidi, levu siajn brakojn !

Ciuj kuras al la kofro, tenante la brakojn levitaj.

JAKASO, konfidencie, al Olivero.

Neniam diru, kc per tiu rnzo...

OLIVERO.

Ho, mia amikec' pardonas al
La amo ria ! l'or Solang', de nun,
Ne plu ekzistos tagoj de :nalgojo,
Kaj la Raronon felieigas vi

Et kontrail lia vol'. Mi vin gratulas,
t..ar vi sukcesis tiun mirindajon
Duoblan !

LA BARONO, al la geserr

Nun malsuprenigu eiu
Po unu mano, unu nur : mi donos
Al Ciu po du ormoncroj  1

entaziasme,

Vivu
La Most' 1

PETRO, manpesante siajn moneroin.

En oro, tio estas sumo !

NIKOLO, rigardante unti el. iaj moneroj.

Ĉ•,u tiu stranga viro estas rego ?
JAKOBO, al la h'arono, kiu, cirkaŭata de Tiuj,

iras al la an tairsceneio.

Scd la sorĉita oro monigita
Ne estis !

LA BARON°,

Monigita, certe ! Tion
Forgesis tn i !

JAKASO, al la Barono.

Baron', Car vi riĉigis,
^u vi al ni pardonas ?

LA BARON°.

t'_`.ar mi estas
N i n tiel riĉa, kiel vi, volonte
Mi al Solang' permesas, kc Si mem
Elektu...

SOLAN('...), elendante la manon  al , akaso.

\li elektis jam.

JAKASO.

Solango

SOLANC.O.

Kaj por kc ĉiuj estu nun felitaj,
1^'Antun, paĉjo, vi pendigu! Ho,
Pripcnsu, se la pendigil' rompigus,
Vulkano eble mem gibul' farigus !

LA BARON°, ridetante.

Nu, h foriru, kaj pur eiam, kun
13aroko.

H 1 LARO, anlaŭenirante, funebre.

Ria estos mia sorto ?
tu mt'.csper' kondukos min al morto ?

JAKASO.

Por tcsanigi lin, Baron', ordonu,
Ke uni amuziston al li donu !

Al la publiko.

Se, Gesinjoroj, vi similas lin,
Min voku : tuj mi resanigos vin!

o— FINO — o
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La Arbaro de 1' " Mizero
1.

Iun niativarinan vesperon de Decembro, juna viro tróviĝis ĉe
la eiiirejo de arbaro, kies aspekto sutiĉis por dolori kaj timigi lin.

La junulo kuradis rapide. Li estis tute enpensiĝinta, air li ne
rimarkis, ke, dum li antaŭeniris, la vojo inallarĝiĝis kaj la arboj,
aretoj kaj arbetajoj pli densiĝis.

Ĉiam pli profunden ]i enpenitris en la arbaro. Sed baldaŭ,-.
nlalesperante eliri cl la labirinto, li falis teren ; li estis senkuraĝa
kaj ne faris plu klol)odojn por stariĝi.

Loi►gtempe li sidadis sur tiu loko, la malvarmo rigi:iigis liajn
membrojn, liaj kruroj estis lacaj de la longa vojaĝo..

Subite la doloro eliĝis él li krion, kium la eho rediris en la
malproksimo .

Li levis sian kapon ; tri homoj staris antan li, kvaiikatn ke
ii ridis ; aii andis ilin.

Li tremis ; la tri viroj lin rigardis per penetra rigardo. La
unua estis vestita per longa drapvesto de oro, meze surlevita per
rimeno, kiu estis kvazaŭ semita *de diamantaj steloj ; spad'o
pendis ĉe lia flanko.

La dua portis nigran veston kaj kupran rimedon ĉe la mezo..
La tria havis b'uan kostumon kaj kupran rimenou ĉirkaŭ la

korpo ; en la mano li tenis hakilon, sur kiu li apogis.
— « Kion vi faras ? » bore demandis la tri homoj.
— « Mi mortas, » respondis la junulo, «kompatu-min. »
— « Kion vi volas ? » redemandis ili.
— « Kiel eble plej baldaŭ forlasi ĉi tiun arbaron, en kiu mi

elvojigis. »
— « Elektu, kiu el ni iros kun vi, ĉar vi bezonas nur unu

gvidanton, kaj vi min devas lin elekti. »
La juna viro longan tempon rigardis atente la tri' fremdul-

ojn, kiuj silente atendis la rezulton de la esploro. Fine li
fingremontris la homon, kiu portis la drapreston de oro.

- « Vin mi elektas, » diris li.
La fremdulo ridetis strange kaj donis la manon al la junulo,

dum liaj du kunuloj malaperis tiel mistere, kiel ili venis.
Muta de timo la junulo prenu la manon de sia gvidanto

kaj amban foriris.
Ho I kiel rapide ili kuris ! La_arboj malaperis malantaü ili,

kaj tamen post unu horo ili ankoraii estis en la arbaro.
— « Mi ne povas plu, » ĝemis la junulo, kaj haltante li

apogis kontraŭ arbo. « Mi tute senfortiĝis. »
— « La vojo estas ankoraŭ longa, » diris la gvidanto, « niaj

kruroj estas tro malfortaj, por ke ni finu nian vojon. Sed baldaii:
preterpasos- tie ĉi vojaĝanto sür ĉevalo, prenu tiun .êi  - CI)adony
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tuj kiam la rajdanto estos apud vi, tiam puŝu ĝin en lian koron.
Kaptu lian ĉevalon, sur kiu ni povos daŭrigi nian vojon. »

— « Ho teruro I » ekkriis la junulo, « kiu vi estas, kiu donas
al mi tian konsilon ? »

-- « Mi estas la Krimo ! » diris la nekonato.
— « Iru for, iru for ! » ekkriis la junulo kaj falis kun la

vizaĝo teren.
11.

Infera ridado andiĝis, kaj la junulo estis denove sola. Kiam
li pene stariĝis, la du aliaj viroj staris antaŭ li.

— « Kion vi faras ? » lin demandis ili.
- « Mi mortas, » respondis la junulo, « kompatu min. »

-- « Kion mi volas ? » redemandis ili.
— « Kiel eble plej baldaŭ forlasi tiun ĉi vastan arbaron. .11i

elvojiĝis. »
— « Elektu, kiu el ni iros kun vi, ĉar vi bezonas nur unu gvid-

anton, kaj vi mem devas lin elekti. »
La junulo longan tempon rigardis atente la du frenidulojn,

kiuj silente atendis la rezulton de la esploro. Fine li fingremontris
la homon kun nigra vesto kaj ruga rimeno.

— « Vin mi elektas, » diris li.
La nekonato ridetis kaj prenis silente la manon de la junulo,

dum la alia malaperis tiel mistere, kiel li venis.
Muta de timo la junulo prenis la manon de sia gvidanto, kaj

amban foriris.
• Tutan horon ili iradis tiaj fine ili venis ĉe rando de abismo, cl

kiu supreniĝis krioj kaj ploroj.
— « Mi ne povas plu, » diris la junulo haltante. « Mi tute

senfortiĝis. »
— « La vojo ankoraŭ estas longa, » diris la gvidanto, « niaj

kruroj estas tro malfortaj, por ke ni finu nian vojon. Pro tio mi  vin
kondukis ĉi tien, por doni al vi la solan rimedon, por forlasi la
arbaron. En la fundo de ĉi tiu abismo estas la morto, kiu liberigas
la homojn de ĉiuj suferoj. »

— « Ho teruro ! » ekkriis la juna viro, « kiu vi estas, kiu
donas al mi tian konsilon ? »

-- « Mi estas la Malespero, » respondis la nekonato.
« Iru for ! Iru for !» ekkriis la junulo kaj falis kun la vizago

teren.

III.

Infera ridado andiĝis kaj la junulo denove estis sola. Kiam ij
pene stariĝis, la tria homo staris antan ii.

Kiam li memoris la nomojn de la du aliaj gvidantoj, li volis
forkuri, sed la nekonato malhelpis lin.

— « Venu kun mi, » diris li, « la vojo ankoran estas longa,
sed Dio heipas tiun, kiu suferas. »
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La junulo rigardis lin kaj siavice li donis sian manon.
Sed la fremdulo nur paŝe iris anta^i li ; per sia hakilo li faris

noyau vojon, li forhakis la arbojn, kiuj ilin malhelpis iri antauen.
Poste li turnis sin al la junulo kaj diris : « Prenu unu el

tiuj ĉi arboj sur vian ŝultron. »
La junulo obeis, kvankam li estis lacega, sed kian li estis

' preninta la arbon sur sian ŝultron, li sentis apenaŭ la pezon de
la ŝarĝo, kiun li portis.

Dum la fremdulo senĉese hakis per sia hakilo, ili fine ambati
alvenis ĉe la rando de l'arbaro. Antaû ili etendiĝis vasta ebenajo,
en kies mezo staris kastelo.

La frenilulo turnis sin al la juna viro kaj diris : « La arbaro,
kiun vi trapasis, estas la arbaro de l' Mizero ; forjetu nun vian
ŝargon. »

La junulo jetis la arbon teren kaj dum ĝi falis, ĝi ŝanĝiĝis
en longan rulon de oro.

--- « Kiu vi estas, kiu donis al mi tiel bonan konsilon ? »
demandis la juna viro, treege mirigita.

— « Mi estas la Laboro, » respondis la gvidinto.
7 radukis JUL. JACOBS (Contich ).

LASTHORAJ NOVAĴOJ
B BL G UJC .

ANTWERPEN. — Suda Luno prifestos dum la monato Majo la
san datrerenon de sia fondu.

En la sama grupo, la kurso finigis la ;an de Marto. La 17an, S-ro
JACOBS faros paroladon, kun lumbildoj, pri la Berna Kongreso. 	 JAN.

BRUSSEL. — La Federacio de la Ilruselaj grupoj esperantistaj havis la
2lan de Februaro tre gravan kunsidon. Oni decidis i. a. fari propagandajn eks•
kursojn al Saint- Hubert, kie F-ino EMMER gvidos la ntemhrojn, kaj al Namur,
sub gvidado de S-ro TINANT. S-ro PIENS, estro d.e l'informoficejo de Bru-
xelles-AtdHatjvns (Ig, Passage du Nord), kiu faris jam multajn servojn al nia
movado, êeestis la kunvenon kaj promesis, ke li daŭrigos sian kunlaboradon.
S-ro o' HARNE.NS, eks- lernejdirektoro, deklaris, ke li estas je le dispono de
l'esperantistaj instruistoj por doni al ili senpagajn informojn kaj ilin gvidi
en Brussel.

La taan de Februaro okazis en la I-T tel Ravenstein la tiujara festo
de l' Cercie Polyglotte, dum kiu S-ro M.vrtrtt.trx kun granda sukceso diris
Esperantan monologon, La P,tamanto. M. A. J.

ALIAJ LANDOJ.
Ai GLUJO. — (t) Pro la bela sunbrila vetero ankaŭ la esperantistoj jam

antaùguas la venontan printempon ; .ili pretigas propagandi denove, plenaj do
printempa energia. La grupoj — similaj al burâonoj — diversloke eikreskas
kaj siatempe ekflorigos (inter ili novaj grupoj en Doncaster, Dunstable, Black-
pool kaj Spen Vallev).

La kursanuj de l' Pn.eta Esperanta Ligo, kiu ankati nelonge fondigis, bone
progresas.

SKOTUJO. — La policestro de Edinburgh per oficiala raporto rekomend-
is la lcrnadon de Esperanto al la policanoj ; li disdonigis al ili 650 lerno -

librojn. 	 INTERIM.

(t) E1 letero de F-ino A. SEFER.

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

FOTOGRAFPAPEROJ - GEVAERT
el Abel la ĉefaj estas :

TAGLUMPAPEROJ:
Gevaert BLUE STAR -papero (brila all senbrila)

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

GASLUMPAPEROJ :
Gevaert ORTHOI3ROM (brila kaj senbrila )

» RIDAY. 	 » 	»
» ARTOS 	 (mezbrila 	»

Poŝtkartoj en ĉiuj specoj.
MENDU KATALOGON KAJ SPECIMENOJ

L. GEVAERT kaj K-io
Fabril,:ep. de I%otografaĵprodukioj

OUDE-GOD (Belgujo)

VERKOJ MENDEBLAJ ĈE

P-110 W. VAN DER BIEST
MIPlDERBROEDERSRUI,  (Canal des Récollets), 76

ANTWERPEN (ANVERS)

MAJSTRO HUYGHE, novelo de ROSALIE LOVELINo,
tradukita de VAN DER BIFST - ANDELHOF (Prezo : 0,50 fr.) ;

DEVO DE REĜO, unuakta tezdramo de NESTOR DE
TIÈRE, tradukita' de VAN DER BIEST- %. NDELHOF (Prezo :
0,75 fr.)

POR KVIETAJ PERSONOJ, unuakta komedio de EM.
VAN DRIESSCHE, tradukita del VAN DER BIEST- ANDELHOF,
(Prezo : 0,50 fr.) ;

SI NE LEGOS ĜIN, premiita monologo por fraülino, de
D-RO W. VAN DER BIEST (Prezo : fr. 0,35 fr.) ;

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

Mendoj ne akompanataj de la mono ne estos plenumataj.



Banque de Flandre
ANONIMA SOCIETO en GENT  

io

Konservado de obligacioj  kaj titoloj

Pruntedono sur obligacioj

Aĉeto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de monkestoj

Ciuj bankaferoj

FOND/TA EN 1847FOND/TA EN 1847

Deponajaj kaj Duonmonatai KontojDeponaĵaj kaj Duonronataj Kontoj

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Via Belga Kongreso de Esperanto
Mechelen, la 3 I an de Majo/ l an de Junio 1914

PROPAGANDSIGELMARKOJ

`1

t

n hf.E^ KUNGRESO •. ESYt5RITO., 	 r 7 	 111R 	
%. 	 u>^.	 ^,^

^^ ^" 	 , .

. <1

J us 	 aperis, 	en verda, ruga,
blua viola koloro belegaj si el-
markoj (4 specoj) laŭ la ĉi apuda
desegno de nia amiko S-ro A.
CASSIERS, sigelmarko, kiu ricevis
la unuan premion en la konkurso
de la Int. Esp. Semajno en Gent.----

Ili estas aĉeteblaj ĉe S-ro ARTHUR VERMANDEL, Bor-
gerhoutschestraat, 72, Antwerpen. Prezo fr. I.---(fr. 1.10
afranke) por 1oo ekzempleroj. Oni bonvolu aldoni la
monon al la mendo, ĉu poŝtmandate, transpagile aü per
respondkuponoj.

N. B. — Tiuj markoj estos baldaŭ maloftaj, ĉar estas nur
presitaj 4000 ckzempleroj entute.

•                  

• HOTELO GAN L A
KAFEJO - RESTORACIO

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

Plej novaj instalaĵoj unuarangaj.
TRE KOMFORTAJ ĈAMBROJ DE FR. 3.00

Tagmanĝoj kaj vespermanĝoj je fiksaj prezoj kaj je la karto.
Pensiono. — Prizorgata kuirado.

Posedanto G. S T E C E R                           
,.,..	           

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

Bona kaj [komforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj prezoj.
tiutaga pensiono, de 6 fr. — es,ambro, matenmanro, de 3 fr,
Kunvenejo de la komitato de la Belga Ligo Esperantista.

Gastotablo kaj posttagmeza e teo » por samideanoj.
Oni korespondas Esperante kaj parolas

France, Nederlande, Germane kaj Angle.                                            

"CONSTANTIA„         

ASEKUROJ ['RI L_1 VIVO 	
KAJ PRI FORMADO DE KAPITALOJ

Anonimaj Societoj sub la Staikontrolo en Pr•ancujo.

SIDEJO :

Maria-Theresialei, 1 & 3, ANTWERPEN

SPECIALA SIDEJO :

Place Sébastopol, 27, LILLE (Francujo)        

i              

A.sekuroj pri la vivo kaj sÂartitoloi  kuil ara11tiitaj
Irimoaataj ropuoj, jo samaja- kaj moaatpdnj.

AGEN T OJ RICEVAS  TRE FAVORAJN  KONDIC)JN                                                                              



Preseio "D
NITIONAU

Antati ol aĉeti viajn Vitrojn, Likvorojn, Gasajn Akvojn
Anglajn Bierojn, turnu vin al la firmo

H. J. Bridges,
L. Schumacher, posteulo

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

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

AN TWERPEN

■ i ■
Presejo de BF169 ESPERANTISTO

111	 11

ll1(oelas ĉiujp ESPEIMITISTHai preslaborojq
s ■ ■

RAPIDA 	------ 	ZORGPLENA

MALALTAJ PREZOJ

® ® 	 13

erelefoi.o 2 a 1.4»MM usas
Likvorvendejo

-o-o-o-

C. VINCK
14, VONDELSTRAAT, 24.

ANTWERPEN
-O-o-O--

Specialaj kaj bonguataj likvoroi
-0--0-0- 	 21

Esperanta Likvoro

S A MIDEANO

LIEROPRESEJO
LITOGRAFEJO

FOTOTIPIEJ O
Speciala fabrikado de registroj
O. PLATTEAU kaj K i°
GRANDEGA DI VERSECO
DE SKRIBI. gNECESA, f  OJ

Oficejo kaj Laborejo
Vleminckxveld, 5

Magazeno - Vendejo
Lange Nieuwstraat, 81
-- ANTWERPEN --

22

E VLIJT"
TNA T, 54,
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