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BELGA KRON I KO
Kun granda ĝojo -li salutas la jusan fondiĝon de l'Antver-

,ena Geaktora Grupo, kies prezidanto kaj reĝisoro estas S-ro
J. DE WAEGENAERE (la aklamita Jean -Baptiste de Bietje), kaj
kies sekretario estas S-ro A. VAN DE VELDE (la Reĝo de Devo de
Reĝo kaj de Ginevra, la Semanto de la Revuo de la Se%a, Trielo de
Hejma Paco, lior.ne de Bietje). Ambaŭ nomitaj estroj de l' nova
grupo estas anoj de l'Antver/5ena Grupo Esperantista , ambaii
metis ĉiam sian talenton tute sindone je la dispono de la esperant-
istaj kongresoj ; ambati ankati sin prezentos ĉe la proksiina ekza-
meno pri profesora kapableco.

Por la « débuts » de l' grupo, oni anoncas prezentadon en
Antwerpen, kaj brilan teatran feston en iu granda eksterlanda
urbo. , am de nun niaj geaktoroj sin metas je la dispono de esPet-
antistaj societoj, belgaj an nebelh aj.

Mi deziras kaj eĉ antaiidiras al la Aniver/jena Geaklora Grupo
grandan, tre grandan sukceson. Por ĉiuj sciigoj oni sin turnu
sleribe al S-ro A. VAN DE VELDE, Willem Linnigstraat, 17' ,
Antwerpen.

Ĵus finiĝis la 6a Belga Kongreso de Esperanto. Kaj mi estas
feliĉa, ĉar

La Melilena Kongreso
Estis granda sukceso.

Multnombra ĉeesto, brila akcepto en la urbestrarejo, bela
ĝenerala kunsido, bonega festmanĝo, tre sukcesinta vesperfesto
(precipe Bietje naskis sensacion ; cetere F-ino BERTRIJN kaj S-roj
DE WAEGENAERE kaj VAN DE VELDE ĝin admirinde ludis),
agrabla ekskurso kaj,fine,belega sonorilarkoncerto: nenio mankis.
Nia amiko S-ro SCHOOFS, kiu estas unu el la plej agemaj orga-
nizintoj de l' Kongreso — oni cetere scias, ke li havas nepran
organizas talenton —, verkas nun raporton pri ĝi, kiu aperos en
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la proksima numero de Belga Esperantisto. Sed ni havas jam la
ĝojon presigi en la nuna numero la paroladon diritan de nia
amata prezidanto, S-ro WITTERYCK, ĉe la ĝenerala kunsido (vidu
paĝon 160). La samideanoj ĝin kun grandaintereso legos.
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ilia dispono estas ankaŭ listoj kun la nomoj de l' deligitinoj de
la (fondota ?) Ligo de l' Es/eranlistaj Virin‘lj kaj diversaj
propagandiloj .

Finoj VAN PELT kaj POSENAER judas la dankon de ĉiuj
samideanoj.

D-ro \V. VAN DER BIEST.

IS-ro VERMANDEL eldonis belan postkarton kun la fotograf -

ajo de l'kongresanaro de Mechelen. Gi estas havebla ĉe li, Bor-
gerhoutschestraat, 72, Antwerpen (1 ekz. 0.15 fr. ; en afrankita
koverto : 0.25 fr.)

*

Jen la kondiĉoj de l'konkurso pri teatrajoj, kiun la Belga Ligo
organizis post propono kaj dank'al la financa apogo de sia respekt-
ata prezidanto S-ro WITTERYCK.

La teatraĵoj,verkitaj Handra- aŭ franclingve, devas rilati Esper-
anton ; ne estas necese, ke ili estu vere propagandaj teatraĵoj. Ili
devas esti unuaktaj. Oni devas sendi ilin autan la ra de Januaro
1915 al mi, Minderbroedersrui, 76, Antwerpen, kune kun fermita
koverto enhavanta la nomon de la verkinto.

Unua premio de 3o frankoj kaj dua de 20 estos aljuĝataj ;
honoraj mencioj estos donatai al la aŭtoroj de ĉiuj interesaj teatr-
aĵoj. Ĉiuj premiitoj ricevos diplomon.

La du plej bonaj verkoj estas ludataj okaze de venonta belaa
kongreso.

e 	 *

Okazas nune en Antwerpen ekspozio de La Nrcnlempa
Virino, kin colas montri en bela kadraĵo ĉiujn agadkampojn de
la virino. Tiu elmontrajo admirinde sukcesis, kaj estos sendubo
multe pli utila al la feminista movado, ol la distranĉado de
pentrajoj, la bruligo de domoj kaj la aliaj nunaj heroaĵoj de la
« sutraĝetoj ».

Inter la taskoj, kiuj povas kaj devas interesi la nun -

tempan virinon, estas la interkomprenigo de la enloĝantoj de l'
diversaj nacioj, kaj do la studado kaj la propagando de la help-
lingvo Esperanto. Du el la organizintinoj de l' ekspozicio, du
fratinoj, F-inoj JEANNE kaj ALICE VAN PELT, tre bone kom-
prenis tion : ili iniciatis la stango ❑ de Esperanta fako en la
ekspozicio. Sed al kiu sin turni por efektivigi tiun bonegan ideon ?
Al kiu, se ne al la plej kompetenta, la plej sindona, la plej.. ?
sed pluaj adjektivoj ne estas necesaj por pli klare difini tiun,
kies nomo la leganto jam diris : F-ino MARIA POSENAER.

La vizitantoj trovas en la tre bone organizita fako klarigajn
afiŝojn, kolektojn da propagandaj markoj kaj da ilustritaj poŝt-
kartoj, gazetojn kaj librojn, portretojn de la tro frue mortinta
F-ino GUNZBURG kaj de la esperantistaj aktorinoj, resume dion,
kio povas doni al ili ideon pri la nuna stato de Esperanto. Je

BRUSSEL. — La informoficejo de Brussel, Passage du Nord, 19, presas
sur tiuj siaj prospektoj kaj presajoj : Senpaoa Esperanta Znform rcejo. Ni do
konsilas al nia samideanaro peti iujn informojn pri Brussel kaj Cirkaŭajoj pere
de tiu oficejo, kaj okaze viziti la estron, kiu estas tute je ilia dispono tiujn
tagojn de la semajno, krom la dimantoj kaj festutagoj. Baldaŭ aperos tc
tiu informoficejo gvidlibreto kun Esperantaj informoj. Avo.

GENT. — l)imanton, la 3an de Majo, okazis en nia grupa sidejo ekzameno
pri profesora kapableco. i2 gekandidatoj partoprenis ĝin, inter kiuj 8 el niaj
geanoj ; ili tiuj tre kontentige akiris la diplomon pri profesora kapableco. Estas
F-inoj ARtcl x, DE CT.ERCQ, VAN HYFTE, kaj S-roj BUYCK, MAwr, SNISSAERT,
VARENDONCK kaj VERMANDERE.

Ni prezentas niajn ~orajn kaj sincerajn gratulojn al la novaj gediplomitoj kaj
ni esperas, ke siavice ili organizŭs Esperantajn kursojn dum la venonta vintro.
Ni ne povas preterlasi danki nian simpatian prezidanton, S -ron SF,BRUYNs, kiu
tiel lerte kaj sindoneme gvidis la superan kurson kaj preparis la kandidatojn
por la ekzameno. Li povas fieri pro la atingita rezulto! Sed in nedireble lin ĝn j

-ig is : tuj post la ekzameno la novaj geprofesoroj, dankinte lin, petis, ke li bon-
volu daŭrigi la superan kurson. Kompreneble nia prezidanto akceptis kun
la plej granda plezuro,kaj nun estas vera regalo tcesti ĉiulunde tiun interesegan
kurson gvidatan de tiel klera profesoro kaj teestatan de tiel lerta anaro.

Vere, kiam ni jetas rigardon malantaŭen kaj mezuras la efektivigitan vojon,
ni povas esti fieraj. Dank' al la vera esperantista sento, kiu regas inter niaj
grupanoj, ne mirige estas, ke nia grupo kalkulas tiom da fervoruloj kaj sindon-
emuloj ! Kun tia geanaro, ni povas Cion entrepreni sen timo ! KORUS.

LIER. — La 3oan de Aprilo la kasisto de la Liera Stelo. S-ro DE BECKER-
VA_N LEEMPUr, festis la 25an datrevenon de sia edzeco. La membroj de la
grupo ĝojas p ro tio, ĉar tiuj fatnilianoj de nia kasisto estas fervoraj esperant-
istoj. Tial, estimataj geedzoj, en la nomo de ĉiuj viaj fidelaj kunmetnbroj,
mi gratulas vin tutkore ! L. STELANO.

St GILLES (Brussel). -- Tiu komunumo estas jam de longe famkonata
pro sia publika instruado, kaj ki guldas tion al sia agema kaj tre eminenta
skabeno S-ro advokato MORICHAR. Ekzistas tic vesperaj gesinjoraj kursoj por la
franca, la llandra, angla, germana, itala, hispana lingvoj, por stenografado,
komerco, matematiko, k. t. p. La enloĝantoj de tiu komunumo nur pagas i
fraukon por tiu kurso, kies daŭro estas 4 monatoj. La gelernantoj, kiuj estas
farintaj tre seriozan ekzamenon antaŭ grava juĝantaro, akiras ateston pri
kapableco, kaj ili ankati rajtas diversajn premiojn  : vojaĝostipcndio de io gis
roo fr.(kiam oni akiras pli ol unu ateston), libroj, kaj, plie, ĉiuj diplomitaj gelern-
nantoj faras opan senpagan, unutagan vojaĝon en Delgujo : la tagmanĝo estas
eĉ sen pata !

Jam de du jaroj ekzistas ankati Ce tiuj diritaj Cours libres poter adultes, Esper-
anta kurso, kies profcsorino estas F-ino JENNEN.

La lastan jaron ni konigis la belan rezulton de tiuj esperantistaj gelernant-
oj. Ankati tiun ti jaron kvin gelernantoj brile sukcesis la ekzamenon : ili estas
S-r0 kaj S-ino TCHIRCOFF, F-ino A. Scusw °r, F-INO G. LARCIER kaj S-ro
ni.AIRON.

— F-ino JENNEN faras en St Gilles ankaŭ Esperantan kurson por dudeko
da Ruĝkrucanoj. 	 lxso.

•
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KONGRESO DE MECHELEN

Parolado farita de S-ro WITTERYCK,
prezidanto de la BELGA LIGO ESPERANTISTA,

dum la generala kunsido.

Estimataj•Gesamideanoj,

Mi estas ĉiam feliĉa, kiam mi renkontas geesperantistoju,
kaj ju pli multnombraj ili estas, des pli feliĉa tiu renkonto igas
min, ĉar esperantistoj estas por mi kvazaŭ familianoj, parencoj -
pli karaj ol ordinaraj amikoj — : mi do tutkore ĝojas, tial ke nui
staras tie ĉi antaŭ tiel granda aro da bonaj amikoj.: kies celo estas
la mia ; kaj al ĉiuj mi diras dankon pro ilia ĉeestado kaj tutkoran
bonvenon.

Tuj kialo oni proponis Mehlenon, kiel sidejon de nia sesa
Kongreso, la unua penso de ĉiuj belgaj esperantistoj sin turnis al
S-ro DESSAIN, la altestimata Estro de tiu ĉi urbo ; oni konfide
antaŭvidis agrablajn kaj sukcesplenajn kongrestagojn, ĉar jam de
kelkaj jaroj S-ru DESSAIN pruvis al ni sian simpation, akceptante
la honoran prezidantecon de la Mehlena grupo ; do ne estis ebla
dubi pri lia bonvolelneco por nia Kongreso ; kaj efektive la
Estraro de Mehleno havigis al ni ĉion, kion ni deziris ricevi de ĝi.

Tiu alta aprobo de niaj klopodoj ĝojigas min, kaj en la nomo
de ĉiuj kongresanoj mi dankas la konsilantaron de tiu ĉi urbo kaj
precipe kian altestimatan Urbestron, Honoran Prezidanton de nia
Kongreso.

Direkti societon, organizi kongreson, estas ja kelkfoje nefa-
cila funkcio, sed mi devas konfesi, ke sindonemaj esperantistoj,
nur celantaj la sukceson de niaj komunaj klopodoj, ĉiam sinfor-
geseme helpas min, kaj agrabligas mian taskon.La nuna Kongreso
denove pruvis tion, ĉar dank' al la Loka Komitato, dank' al la
subtenado de viglaj samideanoj, ni povas diri, ke la Kongreso
estas bone preparita. Se mi ne nomas ilin, estas tial ke ili estas
tro multnombraj.

Al ĉiuj mi esprimas mian plej sinceran dankon !

Malofte oni ĝuas perfektan feliĉecon... kaj tio ankaŭ nun estas
la fakto... Ĉu ne mankas tie ĉi la vigla propagandisto, kiu jam de
multaj jaroj sin tute dediĉis al nia entrepreno... amiko de ni ĉiuj,
kiu ĉiam ĉeestis niajn kunvenojn... ?

Li estas for... la bonkorulo... la nekompata morto forrabis lin
el niaj vicoj ...sed en nia koro li konservos eternan lokon... neniam
ni forgesos la kuraĝplenan vicprezidanton, kiu ostis por ni la bona
S-ro RICHARDSON L.
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Estimataj Gesamideanoj, ĉu ni povas esti kontentaj pri la
agado dum la pasinta jaro f Mi supozas jes, ĉar ni starigis kvar
novajn grupojn,en Lodelinsart, Kortrijk, St-Denys kaj Ledeberg,
kaj la starigo de aliaj grupoj estas jam preparita.

Ni ŝuldas plej koran dankon al nia ĝenerala sekretario, S-ro
PETIAU, kaj al la bravaj pioniroj, kiuj per sia vigla kunlaborado
havigis al ni tiel belan rezulton.

'Plie en Gento okazis la tre interesa Esperanto -Semajno, vera
internacia Kongreso, kiu certe altiris multajn novajn adeptojn
kaj estis tre utila al la jam ek2istantaj esperantistoj grupoj ; tio
precipe dank' al la grupoj de Gento kaj de Gentbrugo, kaj al
S-ro VERMANDEL el Antverpeno.

Ĉe la internacia ekspozicio ni havis nian fakon, kies lokon ni
senpage ricevis, kaj kies ŝrankon ni ŝuldas al la malavareco de la
Gentbruga grupo.

Ni sendis regule koinunikaĵojn al proksimume 600 belgaj
gazetoj, kaj multaj represigis niajn artikolojn ; tio montras ĉie,
ke Esperanto vivadas kaj progresadas.

Tie ĉi mi devas,precipe danki F-inojn POSENAER e1 Antver-
peno kaj THoottts el Brugo, kiuj tre afable helpas min.

Ni ankaŭ sukcesis enkonduki Esperanton en kelkajn sekciojn
de la Ruĝa Kruco.

Al tio ni devas aldoni la admirindan sukceson de la ekzameno
pri profesora kapableco, kiu okazis la;an (le tiu  ĉi monato, kaj la
interesan ekspozicion de la « Nuntempa Virino » kiu nun okazas
en Antverpeno, kie Esperanto okupas gravan lokon, dank' al
F-inoj VAN PELT kaj POSENAER.

Estimataj Gesamideanoj, la jam akiritaj sukcesoj rajtigas nin
plenkonfide komenci la novan periodon.

Sed ni ne forgesu, ke nia vivo, nia prosperado, nia flua suk-
ceso dependas ĉefe de nia umteco.

Kiam dum 1902 mi havis la ĝojon starigi la Brugan grupon,
mi elektis por ĝi kiel devizon : :tima) donas fortccon.

Kiam dum 1900 oni starigis nian Belgan Ligon, oni ankaŭ
aiprenis kiel devizon : unuec') douas fortecon.

Bela devizo, kiu estas ankati tiu, kiun niaj prapatroj prave
elektis por nia nacia blazonŝildo.

Ĉu efektive la historio ne pruvas, ke neunueco kondukas al
malsukceso ? Kulpe al ĝi nia lando ne sukcesis sin liberigi, kiam
dum la jaro 1790 VUNCK kajVAN DER Nom' ne plu interkonsent-
is ; kul pe al ĝi niaj prapatroj ĝemadis sub la aŭtoritato de fremdaj
ŝtatoj ĝis la momento de la unueco. Ne mirinde do estas, ke i11
volis honori tiun belan devizon, lasante ĝin al ni kiel mult-
valoran heredajon.

Kredu min, karaj gesamideanoj, ni devas kiel esperantistoj
konstante vivi lei tiu devizo ; se ne, ni malhelpos nian komunan
laboron.
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Ho 1 de la tempo ke mi estas esperantisto, kiom da fojoj nu
devis forlasi miajn proprajn sentojn por la bono de l' komuna
laboro !

Mi bona scias, ke tia agmaniero ofte postulas kuraĝon...
sed, se en tiuj momentoj oni pensas pri la fino, pri la komuna
celo, oni tuj estas rAompencata pro la ofero, kaj poste oni estas
des pli feliĉa.

Ĉiu el ni devas sindoneme, sinforgeseme kaj precipe paceme
servi la komunan idealon.

La konkordo devas nepre ekz'sti inter ni, se ni volas, ke niaj
klopodoj ne restu vanaj.

Ciu el ni devas uzi ĉiujn personajn rimedojn por diskonigi
nian lingvon kaj subteni la propagandon,ekzelnple uzi Esperantaju
nomkartojn, skribi kelkajn vortojn pri Esperanto, kiam oni
korespondas kun amikoj, ĉiam surmeti la verdan stelon, k. t. p,

Ciu el ni devas subteni la grupon, al kiu li apartenas, ĉeesti
kiel eble plej ofte la kunvenojn, subteni !a i:lopodojn de la
komitato, varbi novajn membrojn, k. t. p.

Ciu el ni devas subteni la Ligon, êeestante la kongresojn,
ne forgesante la Soldo,z, varbante novajn membrojn, sendantc
al mi gazetojn kiuj cahavas artikolojn favorajn an nialfavorajn
al nia agado, k. t. p.

Citi el ni devas subteni nian oficialan organon Belga Esper-
antisto ; tiu estas necesa kaj plej utila ligilo inter ni ĉiuj ; ne
sufiĉas aboni gin, ni devas rekomendi ĝin kaj komuniki al ĝia
redaktoro novajojn, kiuj povas interesi la saiuideanojn.

Sed mi rediras : la konkordo ĉiam devas regi nian armeon,
por ke ĉiaili vi restu indaj je la bela nomo de pacaj batalantoj,
kaj nur tiatu ni posedas la fortecon, kiu estas l'apanago de la
unueco.

Sed jen grava demando : ĉu por la paco, por la unueco, oni
devas toleri ĉion, ĉiam fermi la okulojn kaj la orelojn ?

Certe ne ! Sed se io ne funkcias lasi via deziro, mi petas
vin, ne agu malafibin, klopoclu por persone aranĝi la nialkon-
Senton, kaj se vi ne sukcesas, l:onigu la aferon al la prezidanto
de via grupo, se koncernas grupan aferon, an al  mi, se koncern-
as ligan ai✓i keueralan aferon ; kaj mi kredas — la sporto pruvis
tion al mi —, ke preskati ĉiam via deziro estos plenumata je la
plej agrabla maniero, kaj s.;n mallielpo por nia propagando.

Unuvorte ni agu kiel bonaj koinercistoj, kiuj klopodas por
ĉiam paceme aranĝi  la malkonsentojn kun la klientoj, timantc
perdi ilin, kaj kiuj uzas ĉiujn rimedojn por rekomendi siajn
komercaĵojn.

El mia.tu:a koro mi deziras, ke ni ĉiuj, belgaj esperantistoj.
planon en plano, en perfekta ir,terkonsento, n iarŝu, ĉiam pli
fortigitaj, al nia fina celo !

BIETJE
Unuakta teatrajo de MAURITS SABBE

Tradukita de D-ro W. VAN DER BIEST'

PERSONOJ,

JEAN-BAPTISTE, notarioficisto, 65 jara.
MoNNI, lia frato, Gluon da jaroj pli juna.
BIETJE, baptofilincto de Jean Baptiste, r6jara.

En Flandro, duin la jaro ,18.lo proksimume.

(ti aduhi. inca kuirejo,	cizala kiel hejinl.ambro.
.tlalantaice, weze, straf/.'orelo Iaj, uinbai flanke, fenestroj, tra
kiuj oni vidas negkovrttan urbon. La fenestroj estas provizitaj
per n wveblaj duonaj internaj kovriloj. Rulkurtenoj estas anhati
duone ina/k,vilrrj. -- ?)eks;re de l'publiko, antaice, ŝranketo ; mal-
antaŭe, malnova klaviceno. -- Maldekslre, antaile, kuirforno
sub kaarsen breto ; malantaille, po, do. — En la mezo, tablo haj
se, oj . — Frumatene.)

UNUA SCENO

J F AN-BAPTIS't E (venas el la maldekstra mordo, forprenas
s beron flanke de l' tablo kaj sidigas apud la fonto).

oNNE (staras aplat la fumo, atenta,zle pri la boligilo.
Hu»zile). — La akvo tuj bolos, Jean-Baptiste.

JEAN-BAPTISTE (akre, malafable). — 	devus boli jam de
longe. — IDonti al mi la ba_ikuveton.

MoNNE ,;prenas kuvelon de sub la klaviceno kaj lokas . in
anlari 7„an-Baptiste). — Mi jam pretigis kin ĉi tie hieran vespere.

JEAN-BAPTISi'E. — Nu, ioin pli rapide ! Eltiru miajn pan-
tollojn kaj miajn ' trumpetojn.

11oNNE (liou faras, pene. hatiriganle). — Jen !
JEAN-BAPTISTE. — Ne trodatirigi, mi petas ! Donu nur ra-

pide nun iom da akvo. (lUonne jam v,;rŝas la akvon el la boligilo
en la kuveton.)

JE A N-B A t'T1STE (provsenlanle lcz akvon per la manoj). — Gl
estas jani pli ol sufiĉe varma. Tuj vi brulvundos miajn piedojn.

i1 ONNE. -.- Tion mi neniam faris, Jean -Baptiste !
JEAN-BAPTISrE. — Neniam faris, neniam faris ! Kaj kiu

diras, ke vi neniam povus ĝin fari ? -- Kaj kie nun estas la
sapo ? Cu vi povis lavi viajn piedojn sen sapo ? Kial ĉio tio ne
estis ĉi tie preta, kiel mi ordonis

111ONNE (duin li prenas la sapon el la ŝrankelo, maltrankvile
sed ĉiam tre obee). — Jen ĝi estas jam ! Jen ĝi estas jam !
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JEAN-BAPTISTE (eksplodante). — Vi ne aspektu kvazaü vi
ekkolerus, ĉu vi komprenas ? 'l'ion rajtas mi sola tie êi.

MONNE. — Sed, Jean-Baptiste, mi nenion diras.
JEAN-BAPTISTE.— Se vi pensas, ke mi estas surda, vi eraras,

pri tio mi vin certigas. — Kaj miaj ŝuoj ? Kion mi diris al vi hie-
raŭ vespere pri miaj ŝuoj ?

MONNE. — Ke mi devas purigi ilin, ĝis kiam ili brilos kvazaŭ
speguloj. Kaj tion mi faris efektive.

JE AN-BAPTISTE. — Nu, montru_tion !
MONNE (prenas laŝuojn el la ŝranko. Post kiam 7ean-Bap-

liste ilin alenle ekzamenis). — Ili estas bonegaj, ĉu ne ? Vi vidas
ja, ke mi faras ĉion, kiel vi ĝin deziras !

J EAN-B APTISTE . — 'rio estas nur via devo. lU i laboras ek-
stere por la spesoj, kaj la miniinum°, kiun  vi Movas fari, estas ja
prizorgi la mastrumadon, kaj iom pli bone, ol vi kutimas. (_)ni
rakontis al mi, ke vi ofte tamburetas sur la malnova klavceno,
kiam mi ne estas hejme.Zorgu,ke vi perdaĉu per tio viantemp-
on ! Se ne, tiu meblo iros al la vendejêambro

MONNE (montras limon. Tre obeeme). — Ho ne, ne ! — M i
ankati pretmetis sur la supra ĉambro vian antatiêemizeton kaj
vian kolumon kaj vian plej bonan redingoton kaj vian bulĉapelon.
Vi trovos tie ĉion tion bele pretlokita. — Sendube pro la novjaro
vi vin vestas plej bone ?

JEAN-BAPTISTE. — Novjaro all malnovjaro, ĉio tio estas sama
por ni, Ni ne okupas nin pri tiaj infanajoj !

MONNE. — Jes, sed... sed mi nur diras, ke vi faros sendube
novjaran viziton al la Notaria Moŝto, via mastro.

JEAN-BAPTISTE. — Kompreneble. Kiom ajn stulta vi estas,
vi scias, ke mi konas Ia monduman ĝentilecon.

MONNE. — Kaj Bietje ? Cu ŝi jam estus tie ? Ŝi ja diris,  ke
okaze de l'novjaro si havos kelkajn tagojn da libertempo en la
edukejo ?

JEAN - BAPTISTE. — Kial vi okupas vin ĉiam pri Bietje ?
Bietje estas onia baptofilino, kaj ne la via, ĉu ne ?

MONNE. — Jes, mi tre bone tion scias. Sed la knabineto jam
de tiom da jaroj vizitas nian domon, ke mi ankati ja rajtas iom

• Ŝin ami.
J EAN-BAPTISTE. — Tute ne ! Ree, kin estas ŝia bapto-

patro ? Cu vi ? Ĉu mi 2
MoNNE. — Vi, kompreneble, sed tiel ofte, kiam ŝi estis

ankoraŭ ioin pli juna, mi por ŝi bele skulptis el ligno horetojn
kaj bestojn, tutajn farmejojn kaj lernejojn kaj procesiojn kaj mi
ne plu scias kion ankaŭ; tiel ofte mi lasis Ŝin ludi per miaj kunikl-
oj kaj miaj kolomboj ; tiom da belaj kantoj mi ludis por ŝi je la
klavceno kaj tiorn cla belaj rakontetoj mi diris al ŝi 1

JEAN-BAPTISTE (mokrida'rte). — Liaj rakontetoj 1
MONNE. — Jes, jes... kaj ŝi tre ŝatis ilin atiskulti. Tiel ofte

mi kolektis kun Ŝi la pomojn, ni nutris la kokinojn kaj faris

— IO,

tiom da diversaj laboretoj kune, ke ni fariĝis bonaj gekamaracloj.
Vi ja scias tion. Si ja nomas min ankati sia paĉjo Monne.

J EA N - BAPTISTE (moke, kolere). — Pacĵo Monne, paĉjo
Monne... Tute ne, paĉjo Monne. Bietje fariĝis nun granda
fraûlino kaj je ĉiuj tiuj infanaĵoj, pri kiuj vi jon parolas, M tute ne
plu interesiĝas.

MONNE (nekredeine sknante la kapon).- - Tiom ŝi sendube ne
estos ŝailĝiĝinta en la edukejo.

JEAN-BAPTISTE. — Estas tiel, kiel mi (liras. Ŝi nun interri-
latas plu nur kun inteligentaj hontoj. Ne plu vin okupu do pri
Bietje. Tio koncernas min solan.

MONNE. — Mi deziris nur peti, Jean-Baptiste, ĉu vi ne bon-
volus kunporti al via mastro novjaran douaceton de mi por Bietje.

JEAN-BAPTISTE. — Pro kiu rajto vi volas fari donacetojn al
Bietje?

MONNE. — Ho, ki estos tiel agrabla al M. llli scias tion. Jam
de tiel longa tempo ŝi parolas pri laborskatolo, kaj nun mi faris
unu por ŝi, tute ornamitan per skulptaĵoj. (Li prenis intertempe
la skatolon el la ŝranko.) Rigardu. Vi ĝin ja trovas suficïe bela
por esti donacata al Bietje, ĉu ne ?

J EAN-BAPTISTE (kiu malbonvole ekzamenas la skatolon). —
Kiuj estas tiuj kurvaĵoj, êi tie ? Kaj ĉiuj tiuj hokoj kaj hoktruoj,
kion ili devas signifi ?

MONNE. — Jen estas floretoj, Cu vi vidas ? kaj jen birdetoj,
kaj jen estas la komencliteroj de l'nomo de Bietje : Z. V. A.

JE AN-BAPTISTE (nn ohe ekrideaante). — Kiel ? Z. V. A., Z.
V. A.!! Unue ne taügas la Z.: ĝi estas la komenca litero de Zeno-
bie, tiu abolneninda nomo, per kiu la duonfreneza baptopatrino
de Bietje — Dio havu ŝian animon — esperis Mn turmenti dum
ŝia tuta vivo. Sed tiun nomon mi ŝ inĝis en  Bietje. Cu mi devas
denove tion klarigi al vi ? Ŝi estas Bietje kaj ŝi restas Bietje. Kaj
nun due, tiu A ? (1llokridante.) Tiu A ! Jen ni lavas la klerulon I
La notario estas ja nomata Van Hagedoorn kun H antaüe kaj ne
kun A...

MoNNE. — Jes, sed... sed...
JEAN-BAPTISTE. -- Ho, silentu, jam en la lernejo vi ĉiam

estis azeno.
MONNE. -- Sed patrinjo ne diris tion, ŝi...
JEAN BAPTISTE. — Patrinjo, patrinjo ! Vi &uu parolas nur

pri ŝi! Duin kiom da tempo vi konis Mn ? Vi eĉ ne estis sepjara,
kiam ŝi mortis.

:11ONNE. -- Sed tamen mi konis ŝin tre bone. Mi...
JEAN-BAPTISTE. — Sufiĉe pri tio ! Kaj nun, tiuj floretoj kaj

tiuj birdetoj, ĉio tio estas tute ne distingebl_a ! ')'ian fuŝaĵon
mi ne prenas kun mi. Mi ne deziras, ke oni moku min.

MONNE. — Ho, faru, Jean-Baptiste, nur unu fojon tion, kion
mi petas de vi. Biotje tiom ĝojos I

JEAN-BAPTISTE. — Ne, mi diras, mi ne faras tion.
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MONNE (kun hontrarlstara rnovelo). — Mi do portos ĝin
mem...

JEAN-BAPTISTE (subite starigarale en la kuveto). — Per ĉiuj
diabloj ! Kio okazas al vi ! Vi ne eligos unu piedon el la domo
sen mia permeso, kun ; ia fuŝita skatolo ! {L i for jetas la skatolon.
Monne reprenas gin kaj ĝin »telas sur la tablon.) 1\Ii enŝlosos vin
kun tio. Mi estas tic ĉi la ĉefo, tio estis ĉiam tiel kaj tio ne ŝa:iĝ-
iĝos, ĉu vi aŭdas Ne utilas, ke vi protestas aŭ obstinas ! Se vi
ankoraia unu sekundon tedos min, mi tuj metos vin sub kurator-
econ kaj sendos vin en la maljunulejon de la Fratoj de l'Arno.

MONNE (fari îinte ree Ire obea, /remanie).  — Ne faru lion,
Jean-Baptiste. Ne, ne farti tion  ! Ne min for de mia klavceno, de
miaj kunikloj, de... Ne faru tion!

JEAN-BAPTISTE (ree sidi,'inle). — Certe, mi faros... Tuj
kiam vi estos ree tiel ribelema ! Kion vi imagas ! Viŝu miajn
piedojn !

MONNE (dum li Iremante obeas). — Jes, jes...
JEAN-BAPTISTE. — Nun remetu al mi miajn pantoflojn. Kaj

unu fojon por ĉiam enigu en tiun malfortan cerbon, tien, ke Bietje
kaj N i havas nenion, tute nenion komunan. Bietje kaj mi, tio estas
alia afero. Kaj se ni ambaŭ pelos ion de vi aŭ ordonos ion al vi,
vi povos aüdigi vin ; se ne, ne. Kie nun pretkuas miaj plej bonaj
vestoj'

:11ONNE. — En la supra ĉambro ili kuŝas.
JEAN-BAPTISTE (iras al la maldekstra pordo, kunporlante

siajn turiĝitajn ŝuojn). — Bone. (Montrante la kuvelon.) Kaj nun
forl'ortu ĉion tion ĉi. (Li foriras.)

DUA SCENO

MONNE (dum li/orpor•las,maltrankvile kaj Iremante,la kuvel-
on, k. 1. p.). — Min meti sub kuratorecon... Cu vi aŭdas tion ?
Apud la Fratojn de l'Amo, li diras... Jes, li diras tion.,. Kaj
li tion farus ankaü... Fratoj de l'Amo...

(Uni frapas sur la stralpordo Surprizo de Monne ; li ne scias,
kion li devas fari. Fine li nrtal fermelas unu el la fenestraj kovriloj
dekstre kaj rigardas sur la straton. Subila Bojo vidtgas :sur  lia
vizaĝo.) Jesuo, Mario, jen Bietje !

(Li rapide kuras al al maldekstra pordo por certiĝi, ĉtt ĝi
estas bone fermita. Li dentelas sian anlaiilukon, li almelas la
jakelon, kiu pendas flanke de l'harrtenbreto ; Poste li malfermas
la stra'pordon.)
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TRIA SCENO

BIETJE (h.elkolore veslila — mallonga julio, beleta ĉarma
aperaĵ) — elcndas ridante la 111211o11 al Monne). — Bonan tagon,
mia dolĉa, bonega paĉjo I\'Ionne. Mi deziras al vi sanktan nov-
jaron kaj multe da feliĉo kaj da beno ! (Si skuas lian manojn.)
Mi jam de hicrati vespere estas hejme kaj la unua ago, kiun
mi hodiati faras, estas iri al vi kaj al paĉjo Jean-Baptiste por
deziri bonan novjaron al vi ambati, per vortoj kaj per suker-
aĵoj. Rigardu ja ĉi tien ! (Ŝi /menas ei sia sahel° oranejn, frand-
ajojn kaj boteleton da vino, krj metas ĉion sur la tablon.) Oranĝ-
oj, marcipano kaj fulmokukoj de mi, kaj jen boteleto (la dolĉa
matenvino, kun la saluto de patrinjo ! Tiu ĉi lasta precipe por vi,
paèjo Monne, ĉar plu neniam oni vidas vin ekstere. Kion vi
diras nun pri tio ?

MONNE (riaardante jen la donacojn, jen la knabinon). — Mi
diras, ke vi estas anĝe!eto, kiu falis el la ĉielo...(Li dolĉe ekploras.)

BIETJE. — Fi ! Paĉjo Monne ! Kiaj estas la jenaj manieroj ?
Se vi komencas la jaron tiel, ĝi certe fariĝos akva jaro ! Kio
mankas al vi ?(Monne faras ,nestojn por komprenigi, ke Bietje
devas paroli pli rnallarle, por ke Jean-Baptiste ne (-ircdu Sin Ira la
maldekstra pordo.) Ha !'Yli divenas, kio okazis. (Patrine afable.)
Denove vi ion/ disputetis kun paèjo Jean - Baptiste ? Tio ne estas
tiel grava, sendube ! ien, diru, rakontu ĝin al mi. Kio okazis ?

MONNE. — Li denove diris, ke li ĵetos min eksteren, ke li
metos min sub kuratorecon, kaj... kaj...

BIETJE (ridanie). - Kaj ke li sendos vin ĉe la Fralojn de l'Amo,
ĉu ne ? Sed ne la unuan fojon li diras tion. Mi jam aŭdis tion tiel
ofte,kaj ĝi neniam okazis !Paĉjo Jean - Baptiste diras tion,sed ja ne
ĝin faras. Forĵetu tiu penson, pacjo Monne, vi nenion devas timi.

2IONNE. - Jes, sed, Bietje, vi ne scias, kiel perforta li estas
kelkafoje, kaj unu aŭ alian tagon...

BIETJE. — Tio neniam okazos. Rememoru tion, kion ni
jam antallc priparolis, ni ambati ! • Rigardu, mi levas tri fingrojn,
Cu ne ? Nu, ĉi tiuj tri fingroj estas la doino, en kin vi Loĝas ĉi
tic kun paĉjo Jean-Baptiste. Kaj en tiu domo estas tiom de paĉjo
Jean -Baptiste (.ii fleksas runu Tifi_grou) kaj tiom do vi. (Si montras
al li la du celerajn fingrojn. )Tion via patro volis en sia testa-
mento, kaj tio estas skribita sur la notariaj paperaĵoj.LUnu infan-
parton antati ĉio. Patrinjo iam rakontis tion al mi, kaj vi ankaŭ
tion scias, Cu ne ?

MONNE. — Kaj ĉu tiuj du estas tute miaj, tute ? Kaj ĉu mi
rajtas fari per ili tion, kion mi volas  ?

BIETJE. — Certe, kaj neniu povas forpeli vin de tie ĉi  !

Patrinjo diras kelkafoje, ke la viroj ofte parolas nur por aera nui
sian buson, kaj tio sendube ankaü okazis al paĉjo Jean-Baptiste.
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— Nu, prefere gustumis peceton da marcipano. Jen, venu !
metas pecon en lian buŝon.)

MONNE. — Jes, sed kion diros Jean-Baptiste, se mi jam
manĝas da ĝi ?

I3U:i'JE.— Nenion li diros ! Staras ĉi tie ankoratl plena sako.
(.Ŝi 1Srenas la .shatolon, kiicn Monne deslinis al ŝi kaj kiu restis
sur la lablo.) Kio estas tio. paĉjo Monne ?

Mc-)NNE .(kun limo /roksimlgante). — Mi ne kuratias ĝin
diri., Bietje !

BIETJE. — Ne ? Nu, diru ĝin rapide !
MONNE. — (ii estis novjara donaceto por vi. - Mi mem ĝin

tutan skulptis el bonega palnloligno — kun floretoj kaj birdetoj,
kiel vi vidas... Sed Jean-Baptiste no permesas, ke mi donu ĝin
al vi.

BIETJE. — Kaj kial ne ?
MoNNI. — Ĉar tie... jes... ĉar tie... Vi komprenu, li ne

volas la jenan Z. Li diras, ke via nomo estas Bietje kaj ne
Zenobie...

BIETJE (ridante).— Jen ridindaĵo ! Bietje estas nur la vosteto
de mia nomo. En la preĝejo kaj en la urbestrarejo, eĉ en la
lernejo oni somas min Zenobie. Mia foiinortinta baptopatrino
tion postulis. Zenobie nii estas 14 Zenobie mi restas !

MONNE (ilnitante Jean-Baptiste). — Kaj li diras : i estas
Bietje, kaj gi restas Bietje. — Kaj ankail la  joua A. Io devas stari
antal:i ^i li diras.

BIETJE. — H ?
oNNE. — Jes, O !

BIETJE. — Certe, sed, ba, ba ! oni ja ne alldas kin..'ii trovas
la skatolon belega. Kaj ĉu ĝi estas por mi ? Jes ? (.1punne,
suterfeliĉa, kafe jesas.) Bonega, dolĉa, aminda paĉjo.Monne !
Venu, mi ne ankorattl donis al vi novjaran kison. (Si kisas lin,
apogas kvn'rai: li, /rolas dolée per la mano sur liaj vangoj.) Ni
estas gekamaradoj, ĉu ne ? Kaj mi vidas kun ĝojo, paĉjo Monne,
ke vi dailrigas fari tion, kion mi diris al vi. Viaj vangoj estas
ebene razitaj. Mi ne plu devos doni al vi, kiel antati kelkaj jaroj,
mauvais /poinl tour ncgligence, pro nezorgita barbo. Cu ne ?
Cu vi rememoras tion ?

1I oNNE. — Cu mi rememoras tion, Bietje ! Mi memoris ĉion,
ĉion, kio okazis en ĉi tiu domo, kaj (:ion, kion diris, de la
momento kiam vi eniris tien ĉi. Tio estis la komenco de mia
feliĉo, kaj t=on mi ne forgesas.

BIETJE (pclole ripro ante). — Kaj tamen ion vi forgesis !
Rigardu ĉi tien ! llum la bela, bela tago neniuj rulkurtenoj mal-
levitaj, neniuj fenestraj kovriloj fermitaj, mi Ĉiam diris. Kaj ;ion
vi forgesis. (Si malfermas la kovrilojn kaj levas la kurtenojn. Hela
sunlumo enigas superflue en la ï.ambron kaj gin M'an ojigas.)
Jen ! (..*,slaras en fasko da lumradioj.)

MUNNE. — Ho jes, I3ietje, mi denove forgesis tion. Kiam vi
restas tiel longtempe en la edukcjo, kelkaj el la malnovaj ag-
manieroj revenas. Sed, rigardu, kiel bela estas la vetero. Kiel vi
tie staras, Bietje, vi estas tiel ŝtelinda, kiel kiam vi, vestita kiel
S-kta Jollaĉjo, kun dancetantaj harblukoj kaj kun blanka, lanriĉa
ŝafe;o ĉe silka rubando, iris en la procesio. Cu vi rememoras, kiel
tio estis bela ?

BIETJE. — Jes, jes ! Kaj mi memoris ankati, kiel tiun tagon
vi kuris cle unu strato al alia, ĉiam nur por revidi vian S-ktan
Jobaĉjon. Vespere vi ne plu povis Trovi unu piedon.

MONNE. — Jes, sed tio ja valoris la penon esti vidata.

BIETJE. — Kaj kiel fartas via klavceno ? Ĉu vi plilernis
multajn kantetojn ?

MONNE. — La kantetoj dormas kaj silentas, kiam vi ne estas
ĉi tie.

BIETJE. •— Kaj kiel sukcesis la pon1l:olektado la lastan
aïltunon ? •

MONNE. — La pometoj, maturaj liaj rugkoloraj, vin atend-
adas ! Naj ilin kolekti ne estis ;ojo sen vi

BIETJE. — Kaj la kunikloj, paĉjo Monne?
MONNE. — Ili estas malgajaj kaj malĝojas pro vi. (Bietje

ridas.) Vere, ili maiĝojas pro vi. Kaj kiam mi diras : « Bietje
estas for, S ili melankolic min alpalpebrumas.

BIETJE. — Kion vi diras, paĉjo Momie ! Kaj la kolomboj  ?
MUNNE. — Ili kveras kaj plendas pro vi.
BIETJE (ridante). — He, lie ! sed vi parolas kvazatl mi estus

feineto, kin ensorĉas homojn kaj bestojn !
MUNNE. — Tio vi ja estas, mia Bietje. Vi estas  la feineto

de mia malnova kaj malriĉa domo kaj de l' jena maljuna kaj
malriĉa koro. Ĉiufoje kiam mi vidas vin, venas al  mi multe da
bono, multe da helo kaj io kvaaií la mildaj odoroj de l' floroj
en la l ardeno ĉe la vesperkrepusko, kaj tio venas de tre mal-
proksilue, de la tempo, kiam mi estis tre malgranda knabo  kaj
kiam mia patrinjo ankoraŭ vivis... Mi travivis mian tutan vivon
ĉi tie, komence kun patro kaj Jean-Baptiste, kaj poste kun Jean-
Baptiste soni, kaj de post la morto de patrinjo neniam, neniam
plu io el tiu bono, .tiu helo trairis mian vivon... Sed tiam venis
vi, Bietje, kiel feineto, par ree ĝuigi al mi tion malnovan,
bonan... I,a sunlumo revenis kun vi en la domon kaj la bonodoroj
de l' floroj supreniĝis el viaj vestetoj, kaj mi ĉiam kredis, Bietje,
ke en vi renaski,ki3 mia patrinjo  !

BIETJE (liton emocio karesanle lian manon).  •— Via malgranda
ludpatrinjo, paĉjo Monne !



—170-_
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JEAN-BAPTISTE (kolere krianle ;mlan/aic la maldekstra
pordo). — Monne ! Kie vi restas denove ? Momie !

MONNE (subite elianle el sia dolĉa revo, ree limanle).  —
Ĉu vi aŭdas lin ? Ĉu vi atidas lin denove ?

BIETJE. — "l'a, ta, ne timu. Mi igos lin tiel dolĉa, kiel
kolombeto.

JEAN-BAPTISTE 9nalfernianle la pordon). — Kiam oni
bezonas vin, vi neniam, per Dio ! estas trovebla ! Ĉiam la sama
afero... (Kun Si(z all/inta kolumo, kiun li ne sukcesis fiksi ĉe sia
ĉemizbulono, en la mano, celere/lej bone vestita — iom karikalure
— li ,niranle haltas viciante Bietje, kiu lin alsaltelas. Lia tuta
kolero for,fan d igas. )

BIETJE. — Tagon, mia bonega paĉjo Jean-Baptiste. Mi
deziras al feliĉan novjaron kun multe da ĝoju sur via.vojo ! Mi ne
atendis ĝis kiam vi venos metu en mian donon, mi opiniis, ke
estas mia devo veni al vi.

JEAN - BAPTISTE. - Sed, mia kara Bietje, kia suprizo ! Mil -

oblan dankon pro la honorigo kaj la bondeziroj, kaj tiom miaflanke !
Sed, ke mi staras ĉi tie nur duone vestita... Vi povus pensi, ke mi
ne konas la mondumajn manierojn.

BIETJE. — Ĉu malbonvola butono ? Se nur estas tio ! Venu 1
(Si ĉirkai ,petas al li lima kolumon kaj ligas lian kraz'alon. Dume,
J-ean-Baptiste rigardas Monne, /ieriganle pro tin honorigo.)

JEAN - BAPTISTE. — Kion vi diras nun pri tio, Monrie ? Veni
mem por novjari ('„ jen alnlenati baptofilino ! Da tiaj oni ne
trovas multe.

MONNE. — Certe.
BIETJE (a/ogante k»ntraii Yean-Baptiste kaj karesanle liajn

manojn). — Kaj kiel fartas nun mia baptopaĉjo ? Jam de preskaŭ
tri monatoj ni ne plu vidis unu la alian ! Ciam tiel eleganta,
ke oui kelkafoje imagas, ke vi mem estas la notario, kiam vi
iras kun mia patro ?

JEAN-BAPTISTE. — Vi min flatas, Bietje, vi min flatas 1
(Al Monne,fiere.) Cu vi aŭdas tion ?

MoNNE. — Jes, jes...
BIETJE (premante la manon de Monne kaj tiron de jean-

Baptiste). — Kaj nun ni ree estas ĉiuj tri kune, kiel antaŭ la tempo
de l'edukejo, ĉu ne ? Rigardu, paĉjo Jean-Baptiste, kiel belegan
skatolon mi ricevis de paĉjo Monne !

JEAN-BAPTISTE. -- Jes, sed ĉu vi vidis, ke...
BIETJE (melante sian manon sur lian budon). — St ! Mi

nenion vidis, mi nenion vidas kaj  mi nenion vidas. Gi estas ad-
mirinda skatolo, mi diras... (Daiirigola.)

(') Prezenti siajn novjarajn bondezirojn.
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LA FIN GRINGO DE MIA AVINO
Mi estis ankoraŭ malgranda knabeto. Nlia patrino sendis

min duin granda parto de la tago ĉe Rozeken Veldraat, la maljuna
servistino de l'patrino de mia patro, por ke, ludante tic, mi ne
enuigu miajn gepatrojn, kiuj estis ege okupataj pro siaj komercaj
aferoj.

Inter mia hojrna domo kaj la strato, kie loĝis Rozeken
Veldraat, fluas la rivero Dendro, kiu trafluas nian tutan urbon kaj
dividas ĝin en du partojn.Dufojeĉiutage, kiam la tajdo alveturigas
el la Skeldo la ŝipojn, regas granda agemeco sur la Dendro,
kaj tio amuzis linia, malgrandan knabon, ke tra la malgrandaj
fenestroj de la dometo de Rozeken mi povis vidi tiujn rapide
forveturantajn ŝipojn, duan Rozeken senlace donis al mi ĉiujn
klarigojn, kiun infana sp rito povas deziri. Por mi Rozeken
iom enkorpigis la plej altan sciencon ; ŝi povis senhalte kaj
senĉese respondi, kaj neniu el miaj eĉ ofte malfacilaj demandoj
restis iam sen respondo.

Ho, kiel bona virino, tiu Rozeken 1 Ĉe ŝi mi rajtis ludi, kiel mi
deziris, silente agi bruege, kaj neniam mi devis timi, ke oni venos
por silentigi min duin miaj bruaj infanaj ludoj, kaj Rozeken amis
ruiil kore ; en ŝia malgranda malriĉula dometo ŝi permesis al mi
fari ĉion, kion mia knaba koro deziri,, kaj eĉ ŝi defendis min
kontraŭ la najbara knabino IVlanclino, i.iu kelkfoje cluin  la ludoj
volis turmenteti ilin.

— «:Malbona Mandino,» ŝi diris, « vi ne povas turmenteti la
knabon ; se ne, mi plendos ĉe via patro. »

Ho,tiu malgranda dometo de Rozeken ! En la antikva flandra
kameno staris granda Lovena liejtilo ; la kameiibreteto estis
ornamita per malnovaj teleroj kun pentrajoj de la Napoleonaj
bataloj, pri kiuj Rozeken sciis tiel bele rakonti. Ĉe la muro, sub
la krucifikso, pendis, en nigra ligna kadreto, antikva pergamena
bildeto kun la Sankta Virgulino kaj la anĝelo Gabrielo.Tiun bildon
mi post la morto da Rozeken ricevis de ŝiafilino Philomeen kaj mi
ĉiam konservas ĝin kiel sanktan memorajon pri la bonega maljun-
ulino.

Rozeken malgraŭ sia maljunaĝo ŝi estis sepdek-kvinjara  —
konseivis bonan memoron kaj bonajn okulojn. Ciutagmeze ŝi
rigardis tra la fenestretoj kaj ĉiutagmeze alvenis momento, kiam
ŝi ĝoje ekkriis :

— « Ha, tie alvenas Ludoĉjo !
Ludoĉjo estis la nomo, per kiu ŝi notis mian patron, kiun ŝi

duin sia juna aĝo, kiel servistino. portis kaj lulis en siaj brakoj.
Rozeken estis ĉiam gaja. Eĉ en malsano, eĉ kiam  pro manko

da laboro de ŝia filino la moneroj iĝis tre naaloftaj en la antikva
ŝranko, ŝi tamen estis ĉiam gaja, kaj, kiam mia patrino venis
repreni plia por la tagmanĝo kaj trovis Rozeken kun ŝia edzo
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Petrus kaj kun ŝia filino Philomeen man antaj terpomojn kun
haringo, Rozeken tre gaje kutimis diri :

— « Kiel vi vidas, Sinjorino, ni komencis hodiaŭ nian novan
ŝinkon. »

Kaj ĉiulunde, kiam la aliuozpetantoj faris sian rondon,,
Rozeken prenis el sia ŝranko kelkajn monerojn de unu centimo,
kiujn ŝi duin la semajno konservadis, kaj ĉiu mizerulo ricevis unu
centimon, sed ĝi estis donacita plenkore, kaj Rozeken diris al la
mizerulo :

— « Ni meni estas malriĉuloj, ni ne povas doni multon ;
tamen ni donas ion. »

Kaj revenante en la domon ŝi aldonis :
— « Ili estas tamen pli malriĉaj, ol ni. »
Bona koro, bela filozofa konsolo cle la simplanimuloj !
Tun tagon okazis io nova en nia gepatra domo. Post longa

pripenso kaj kalkulo miaj gepatroj decidis replankuini la pavimon
de la unua etaĝo. Du ĉaretoj ŝarĝitaj de planktabuloj staris antaŭ
nia pordo, kaj laboristoj en- kaj eliris nian domon. Tiun tagon,
kiam mia patrino venis por repreni min, Rozeken diris al ŝi :

— « Sinjorino, kio okazas nun en via domo ? »
— « Oh, Rozeken,» respondis mia patrino, « oni metas novan

plankpavimon en la unua etaĝo. »
— « Cu vere ? Nu, sinjorino, momenton. Mi devasrdiri ion al vi.

Kiam min okazos la festo de la Tri Reĝoj,estos precize de kvindek
jaroj ke Virginie, la patrino de via edzo, faligis sian arkentan
fingringon. Gi falis, ĝi ruliĝis, kaj neniam ni retrovis ĝin. Kaj tio
okazis en la malantatia ĉambro de la unua etaĝo. Kaj ĉar ni
nenion retrovis, kaj ĉar estis proksime al la pavimo, ni ĉiam
opiniis, ke la fingringo falis en tiun truon. Mi estas certa, ke oni
retrovos gin, se oni volos iom atente serĉi. »

Kiam mia patrino tion estis rakontinta hejme, mia patro
promesis rekompencon al la ĉarpentisto,kiu retrovus la fingringon
de lia patrino.

Kaj efektive, du horojn poste, oni retrovis ĝin, kaj miaj ge-
patroj ĝojis, kvazati trezoro estus retrovita.

Kaj ne mirinde : mia patro posedis nenian niemoraĵon pri
sia patrino, krom du oraj glanformaj orelbukloj,  kiujn lia
patrino donacis al Rozeken kaj kiujn Rozeken promesis  al mia
patro,kiel heredajon post sia morto. La aliaj gefi.oj kunportis kun
si ĉiujn aliajn juvelojn kaj memoraĵojn, kaj mia patro, kiu apenaii
konis sian patrinon, ĉar ŝi mortis duin lia juninfaneco, nur
rememoris pri sia patrino, ke ŝi estis malgranda kaj ke li ĉiam
diris al ŝi :

— « Patrineto, virineto ! »
Ho. nialfeliĉaj infanoj, kiuj dum la infanjaroj perdas sian

patrinon kaj ne havos plu iun, kiu dorlotos ilin kaj gvidos iliajn
unuajn paŝojn en la vivo !

Q, 	 •

Mia patro jam longtempe mortis, kelkajn tagojn past la
preskaü centjara Rozeken. La' arkentan fingringon de mia avino
mi ĉiam konservis, kiel koran familian memoraĵon ; ĝi valoras nur
kelkajn centimójn, kaj estas eble pro tio, ke la malpiaj manoj,
kiuj forrabis el la ŝranko de mia dormoĉambro  kune kun aliaj
juveloj la orajn orelbuklojn de mia avino, ĝin juĝis tro malmult-
valora kaj respektis ĝin.

Tute egale ! Por mi ĝi estas duoble valora nun : tiu avina
fingringo havas sian historion, kaj mi konservas ĝin religie, kiel
heredajon kaj memorajon pri la tro frue mortinta patrino de mia
kara patro. O. VAN SCHOOR.

MIA UNUA DOLORO
Un jour de l'ôte,
Un jour de deuil
La vie est faite
En un clin-d'œil.

Mi estis dek - dujara knabo. La vivo montris al Mi nur siajn
plej belajn flankojn kaj senzorge kaj senpripense mi ĝuis plenege
la plezurojn, kiujn dekdujara naiva knabo povas ĝui.

Krom la lerneja tempo, ĉio estis ludo kun la amikoj. Vintre,
ĝojege rigardis la blankajn neĝerojn, turnikante falantajn, kiuj

poste estis por mi konstruajinaterialo poriieĝaj homoj kaj kasteloj,
kaj per kiuj pli faris bulojn utilajn en niaj — ne ĉiam pacaj —
bataladoj. La frostita ebenajo cle la akvo estis mia glitkampo kaj
vespere, apud la fajro sidante, mi plezurege aiiskultis la feinajn
rakontojn de mia kara patro. Somere la longaj tagoj, la belaj
kamparoj estis ĉiaivaj okazoj de promenadoj kaj mi ĉiiivespere
hejmen revenis, kiam la lastaj radioj de la kuŝiĝanta suno jam
malaperis en la okcidenta horizonto. Printempo donis al mi siajn
florojn kaj atituno siajn fruktojn, kaj la vivo estis por' mi senĉesa
kuado kaj ĝojego.

Belaj tagoj, kiel longtempe jam, ho ve ! forfiugintaj.
Antan la pordo de mia hejmo fluis la rivero Skeldo, kie mi

ĉiutage rigardis la ŝipojn kun blankaj an brunaj veloj, veturantaj
sur la ĉiam movikanta akvo. ,Bela rivero, arterio, veturiganta la
komercan sangon de nia lando kaj ĉie, kie ki trafluas, sufiĉegon
de la kampoj, riĉecon de la komerco kaj bonstaton por ĉiuj
disdonanta !

Nia urbo ne estis marbaveno, sed tamen ĉiujare ĝi ricevis ia
viziton de du aü tri marŝipoj,malgrandaj golet-brili-,aii barkŝipoj,
.ŝar,itaj de ligno, gudro a i sekitaj fiŝoj.

En la komenco de Atigusto 1885, alvenis en nia haveno
beleta germana brikŝipo, «Hellas», ŝarĝita de ligno el Norvegujo.
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— Kiam estis marŝipo en nia haveno la knabaro de nia urbo havis
festotagojn, ĝis kiam la ŝipo forlasis la havenon por daŭrigi sian
marvojaĝon al alia malproksima lando. De la fruaj matenhoroj,
ĝis kiam la vespera mallumo ekkovris la teron, la knabaro ludis
apud la riverbordo kaj sur la ferdeko de la ŝipo, kaj nia plej
granda plezuro estis ricevi de la ŝipa kuiristo unu aŭ duonan
marbiskviton. Tiuj marbiskvitoj estas tre ma'_dolĉaj, strangegustaj
kukoj, nur manĝeblaj de personoj kun bonegaj dentoj, sed ĉar
tiuj kukoj estas io eksterorda, ni ĝuis nedifineblan plezuron
ricevante kaj manĝante ilin, kaj tre ofte mia kara patrino al mi
diris, montrante la marbiskviton :

-- « Se mi estus doninta tian iranĝaĵon al vi,certe vi preferus
fasti dum unu semajno. »

Malgraŭ tiuj ripetitaj patrinaj rimarkoj, mi ĉitttage, same kiel
la aliaj kunknaboj, petis la kuiriston

— « Kuiristo, marbiskviton ;' »
La estro de la brikŝipo « Hellas », Gustavo Hbpfer el Stetino,

estis dika,netrogranda viro, kun brunaj haroj, bela barbo kaj belaj
okuloj. Ĉar mi sciis balbuti kelkajn vortojn angle, mi povis veni
ĉiutage ĉe lin sur la ŝipon, kaj li donacis al mi fretudlandajn poŝt-
markojn kaj germanajn kukojn ; Ii permesis al mi ludi , en ĉiuj
partoj de la ŝipo : eĉ mi suprenrampis kelkafoje per la ŝnurega
ŝtupetaro ĝis la supraĵo de la granda masto.

Dum la ok tagoj, kiujn la ŝipo pasigis en nia haveno, la ŝip
estro kaj mi fariĝis bonegaj amikoj. Do, mia amiko Hdpfor, ak-
ceptinte noyau vojaĝon por reveni en nian urbon post ses aŭ sep
monatoj, promesis al mi alporti tiam skandinavajn kuriozaĵoju kaj
poŝtinarkojn. La ian de Aŭgusto, je la dua posttagmeze, li
devis forveturi kun sia ŝipo.

Ante ol forlasi nin, li venis en nian hejmon kaj post trinko
de glaso da vino, ĉar estis la nomfestotago de mia kara patrino, li
diris al ni ĉiuj :

— « Karaj amikoj, ĝis la revido, post ses monatoj. »
Mi mem malligis la lastan ŝnuregon, kiu tenis lian ŝipon ĉe la

riverbordo kaj kun mia blanka naztuko, plorante, mi salutis lin,
ĝis kiam la ŝipo el mia vido estis ivalaperinta.

Ĉiutage, post tiu disiĝo, mi pensis pri mia amiko ŝipestro,
kaj kiam unu monato forpasis,mi skribis al li — en malbona angla
lingvo — longan leteron, kiun mi sendis al la ekspedista firnio
entrepreninta Ia ŝarĝadon de la ŝipo.

Senpacience mi atendis respondon de mia amiko. Vane ;
nenia respondo venis. Sed, post ses semajnoj, iumatene,la poŝtisto
alportis ĉe miajn gepatrojn grandan leterkoverton, senditan de la
Centra Postoficejo kaj sur kiu estis skribita : « Letero resendata
al sia sendinto. »

Malferminte ĝin, mi trovis en ĝi la leteron, kiun mi ses
semajnojn antaüe sendis al mia amiko. Sur la malantatia parto de
la koverto enhavanta mian leteron, mi legis mir tiujn kvar
vortojn :
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« Ŝipo perdita, ŝipestro pereinta. »

• 	 e

Dudek-kvin jaroj forfiugis jam de tiu moinento, kaj tiam la
memoro pri tiu malfeliôa tago restas gravurita en mia koro. Kaj
ne mirinde : la malfelièa ŝipestro estis la unua amiko, kies morton
mi ploris ; la mallongaj sed malĝojigaj vortoj : « Sipo perdita,
ŝipestro pereinta » estis la unua elreviĝo de miaj junecaj jaroj ; ili
kaŭzis mian unuan doloron.

Post tiu tago la vivo ne produktis nur rozojn por mi, sed
multnombrajn dornojn : elreviĝojn, malĝojojn kaj dolorojn.

Tamen, tre ofte, ankoraŭ nun, kun sento de intima malĝojo,
mi rememoras mian malfeliĉan amikon Hbpfer, la ŝipestron de la
« Hellas », kies mortnovaĵo estis la kaŭzo de tria unua doloro.

OSCAR VAN SCHOOR.
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Diversaj informoj

liratuloi. — Ni sincere gratulas nian samideaninon F-finon MARIA
BF.RT'F.N, kiu edzinigis kim S-ro LEo CIIAinRO\, kaj S-ron ANTONIN JAKF.ti, la
sindonan kunlaborinton Kie la Sepo. kiu fariĝis la edzo de F-inc 'I'ovuŝA
LEPORISZ0VA.

La ciumonata revuo  Homaro » konigas, kt de nun gi ne plu estas
oficiala organo de iu ain asocio kaj Tute sendependi ;is. Krom la servo de la
revuo, la administracio promesas senpage al siaj abonantoj interesajn
broSurojn, kiujn gi de tempo al tempo eldonos, kaj unu el la unuaj estos
La deveno de l'homo, scienca librcto, kiu enhavos multajn ilustrajojn. La

abono de Homaro kostas r Sm. ôiujare. Adreso : Pasaje del Comcrcio, 8,
Madrid (Hispanujo).

Gvidlibreto tra Château-Thierry (Aisne). — La loka esperantista
grupo, sub la aŭspicioj de U. E. A., jus eldonis gvidlibreton de la urbo, kie
naskigis la tutmondfama fablisto LA FONTAINE. Gesatnideanoj, skribu per

poŝtkarto (oficiala all ilustrita) al S-ru G. DELANOUE, delegito de U. E. A.,

2, Rue Drugeon-Hocart, Chateau=l'hierry (Aisne), Francujo. Tiun belilustritan
16pagan broŝureton tuj vi s•n,age ricevos.

Esperanta Puparo en Parizo. — La geesperantistojn, iciuj intencas
ĉeesti la Dekan Kongreson, kaj ankati la gesamideanojn, kiuj ne povos iri
Parizon, plezuro ni atentigas pri la puparo de F-ino LAURE DE LAPORTE.

puparo konsistas el pli ol cent pupoj, vestitaj laa la kostumoj de provincoj
francaj ati alilandaj ; la plej multaj pupoj estas kolektitaj dank' al la Esperanta
korespondado. La kolektistino estos tre danka al ĉiuj gesamideanuj, kiuj
bonvolos havigi al ŝi aliajn pupojn : sed fii postulas, ke oni neniun pupon sendu,
ne interkonsentinte kun ŝi pri la grandeco, bcleco kaj kosto de l'pupo. Oni
bonvolu skribi al F-i no iir. LAPORI E, 5o, boulevard de l'Hôpital, Paris.

Ĉekbanko Esperantista. — Ni estas sciigitaj, ke la Cekbanko Esperant-
isto, Menton Abbey, London S. W., fat is arangon kun la Société Générale,

54-5 6 , Rue de Provence, Paris, latI kiu la kreditaj kartoj eldonotaj de la
Cekbanko estos pagataj dum la monato Aŭgiísto en la potempa oficejo,
starigota do la Société Générale en la ejo de la Xa Esperantista Kongreso
de Paris (Palais Gaumont, Place de Clichy). Pri tiuj ĉi kartoj aèeteblaj
gis la 3ra de Julio, oni petu pluan informon rekte ĉc la Cekbanko.



176 —

BIBLIOGRAFIO
Adèle Kamm, de PAUL SEIPPEL, traduco Esperanta de

RENE DE SAUSSURE, Genevo 1914, librejo Kündig, 23o p., Sm.
1,20.

Tiu conata libro de la . eminenta Gcnevana aŭtoro PAUL SEIPPEL jam havis
du cldonojn en frança lingvo : lagermana traduco aperis atntatínelonge che
A. Francke, libristo en Bern. Nun aperas bonea traduéo Esperanta de Prote-
soro R. DE SAUSSURE, .

Estas ja neneçese atentigi pri la alta morala valoro de tiu libro, char ghi
estis jam reçenzita en multaj en  • • caj * exterlandaj gazetoj caj jam havis grandan
nombron da legantoj Nin interesas plej multe, ce- la Esperantan traducon pri-
zorgis tiel eminenta caj pro siaj laboroj pri caj en Esperanto plej bone conata
p :rsono. Pro tiu estas tiu traduco verc'brila faro, ne nur conçerne la fidelan
reproduction de la frança originalo, sed ancaŭ rilate al la lingva perfecteço. La
stilo estas flua caj parte ech eleganta, tiel ce la libro estas legebla, cvazati la
traducinto estus scrtbinta en sia gepatra lingvo. Al chiuj amicoj de la mond-
lingvo Esperanto ni varme rccomandas tiun libron.

Tiu reçenso estas scribita per la alfabeto, ciun la traducinto uzis. Oni do
constatos, ce la proponitaj shanghoj estas negravaj. caj ce chiu esperantisto
tuj caj sen ia penu povas legi la sensupersignan vercon (t). J. Scitmm.

Karaktero lasi MR J . M. VAN STIPRIAAN Luïscius, ad-
vokato en Hago ; t ria plivastigita kaj pli bonigita eldono, traduk
ita lati la 8a eldono de •l'holanda originalo. Eldonoj : Librejo
«- Espero », Prinsestraat 48, 's Gravenhage (Holando). 32 pakoj,
19 X 13 1 ; 2 cm. Prezo : hr, 0.50 ; o Sm. 201

Tiu tradukajo guis jam grandan sukceson en la esperantistaro, tion
senkontrafidire pruvas la fakto,ke gi atingis sian 3aneldonon.La aŭtoro respond-
as la sekvantajn demandojn r° kio estas karaktero ? 2° kiel oni formas karak-
teron ? 3 ,, el kio konsistas bona karaktero ? La Esperanta stilo estas bonega
kaj la libro mem havas tre belan aspekton. F. DELc*ARnO

•

A

LASTHORAJ NOVAJOJ
HINUJO. — La ilian de Majo okazis en Peking la ĉiujara internacia

sportkonkurso inter la soldatoj de la diversaj landoj (Usono,Germanujo, Franc  -

ujo, Aŭstrio, Anglujo kaj f3elgujo), logantaj en llinujo ; i konsistas el divers-
aj ekzercoj. En tiu okazo niaj belgaj samideanoj sin tute speciale distingis. La
pasintan jaron ili havis la 2an premion, sed tiun ĉi jaroa ili havis la plej brilan
sukceson.

Honoron al niaj viglaj gvardiistoj, kiuj. tiel malproksinre de sia patrujo,
lierege portas la kolorojn de nia belga kaj Esperanta standardo, ĉar ĉiuj estas
samideanoj. Inter la partoprenintoj ni citu speciale S-ron DE \rc>GELAERE, kiu
havis 4 premiojn kaj la argentan kalikon pro la plejmulto da personaj poentoj;
S•t'on VAN SANTFORT (2 premioj) ; S-roj JACMAIN, VAN CUTSEM, VAN HAVER-
nERGt-IE kaj VELLEMA.NS (t premio). Al ĉiuj niajn plej sincerajn gratulojn 1

A. V.

(i) Eble jes, sed Cu la âanboj proponitaj de S-ro DE SAUSSliRE ne estas
dr,ngeraj per.la tiel necesa paço kaj unueco  t► r 	 R>;vrxctu.

C.:1 plej belajn' kaj plej • regulajn' rezultojn pri FOTO-
GRAFADO oni iam akiras per la nesupereblaj, mondfamaj

FOTOGRAFPAPEROJ - GEVAERT
el kiuj la F,efaj estas :

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

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

GASLUMPAPEROJ :
Gevaert ORT.HOBROM (brila

»	 RIDAX
» 	ARTOS	 (mezbrila

Poçtkartoj en èiuj specoj.

MENDU KATALOGON KM SPECIMENOJ
L. GEVAERT kaj K-io

Fabrikejo de Fotografaĵproduktoj
OUDE-GOD (Belgujo)

VERKOJ MENDEBLAJ ĈE

IJ -RO W. VAN DER BIEST
MIR'DERBROEDERSRUI, i_ Canal des Récollets), 76

ANTWERPEN (ANVERS)

MAJSTRO 1-í U YGli E, novelo de ROSALIE LOVEL)Nci,
tradukita de VAN l)ER 1311s 1' ANUEI.uoi; (Prezo : 0,50 fr.) ;

DEVU 1)l: RE(;o, unuakta tezdramo de NEs'roR DE
TIÈRE, tradukita de VAN DER BIEST - A NI)ELFlOF (Prezo :

0,75 fr.) ;
POR KVIETAJ PERSONOJ, unuakta komedio de Em.

VAN DRIESSCHE, tradukita de VAN DER BIEST-ANDELHOF,
(Prezo : 0,50 fr.) ;

SI NE LEGOS GIN, premiita monologo por fratilino, de
D-Ro W. VAN DER BIEST i♦Prezo : fr. 0,35 fr.) ;

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

Mendoj ne akompanataj de la mono ne estos plenumataj.

kaj senbrila)



• HOTELO GANDA 44
KAFEJO - RESTORACIO

Brabantdam, 17 - 19 - 21, Vlaanderenstraat, 48, GENT
• 	 00. TELEFONO 1 O 5 O 4 	

Plej novaj instalaĵoj unuaranfiaj.
TRE KOMFORTAJ ĈAMBROJ DE FR. e.00

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

Posedanto
w

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

Bona kaj koinforta hotelo kaj restoracio. Tre moderaj prezoj.

tiutaga pcnsiono, de 6 fr. — (~amhro, matenmango, de 3 fr.
Kunvenejo de la komitato de la Belga Liga Esperantista..

Gastotablo kaj posttagtncza a teo » por satnideanoj.
Oni korespondas ESPERANTE kaj parolas

France, Nederlande, Germane ksj Angle. 3

Al la grupoj atl propagandistoj, kiuj deziras fari propagandon por
nia gazeto, ni sendos paketon de ;o nialnovaj ekzempleroi de «Bela Esperan-
tisto) kontraii poŝ tteko de iinu. fr,lnke,

Aĉeteblaj estas ankan la malnovaj jaakolektoj de «Bcl:a Esperant'stow
je la jara, kondièoj

la jarkolekto (190S-19o9) 	Fis. 5.50
2a	 »	 (1ço9-191o)	 5.-
3a 	m 	(tcto 1911) 	• 	»	 .t.:o
4 11 	b	 (1911 - 1912 ; nur S kolektoj restas) 	 .,	 i.50
Sa	 e	 0912-1913)	 >>

 oni adresu al .'BeJga Esperantisto», Vondcistr , 20, Antwerpen.

G. STENCER

LU E BL A

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

H. J. Bridges
L. Schumacher , posteulo

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

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

Presejo "DE VLIJT"
NATIONALES TRIlT, 54,

ANTWERPEN

Presejo de HLM ESPEflNNTiSTO
■ ■ e

HKceplas ĉiujq ESPEflNNTISTHJN preslaóorojq
■ e

ZORGPLENA

MALALTAJ PREZOJ

nana
■ ■ ■

Teleion c 2 14

LUEBLA

LIBROPRESEJO
LITOGRA.FEJ O

FOTOT IPIEJ O
Speciala fabrikado de registroj

o. PLATTEAU kaj K i°
GRANDEGA DIVERSE GO
DE SKRIBEYNE CESA,  OY

Oficejo kaj Laóarejo	 22

Vleminekgveld, 5
iWaga .zen o- l'sndejo

Lange Nieuwstraat, 81
ANTWERPEN --

RAPIDA



•^ 	 ^•

Via Belga Kongreso de Esperanto
Mechelen, la 3lan de Majo/ lan de Junio 1914

PROPAGANDSIGLLNIARKOJ
lia eldono.

Jus	 aperis,	 en	 verda, ruĝa,
blua, viola koloro, sur rozkolora
papero belegaj sigelmarkoj (4 spe-
coj) lati la ĉi apuda desegno de
nia amiko S-ro A. CASSIERS,
sigelmarko, kiu i icevis la unuan
premion en la konkurso de la Int.

Esp.	 Semajno	 en	 Gent. Ili estas aĉeteblaj êe S-ro
ARTHUR VERMANDEL, Borgerhoutschestraat, 72, Ant-
werpen. Prezo fr. 0.50 (fr. o.6o afranke) po kajero. Oni
bonvolu aldoni la monon al la Mendo, ĉu poŝtmandate,
transpagile aŭ per respondkuponoj.

N. B. — La unua eldono estas tute e1 erpita.

nreFlandre
FONDITA EN 1847

 1 	 1	 

Banque de Fia

1)eponaĵaj kaj Duonmonataj Ko nto'̂ ógDiskonto kaj enkasigo de biloj

ANONIMA SOCIETO en GENT

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj

Pruntedono sur obligacioj

Aĉeto kaj Vendo de obligacioj

Enkasigo de Kuponoj

Luigo de monkestoj

Ciuj bankafcroj
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