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La tria belga esperllhis1 k011resO
(Charleroi, 4 - 5 junio 19 I I)

La kongreso de Charleroi estis tute inda je la du antatiaj
neforgeseblaj jarkunvenoj de la belga esperantistaro.

Gi estis nova elmontro de la esperantista vivo en Belgujo ;
ĝi vidigis unu fojon plie la perfektan uzeblecon de nia bela
lingvo ; ĝi estis vera festo de samideana frateco kaj de amika
interkonati o ; ĝi havis grandan influon sur la publikan opinion
en la urbo kaj en la tuta regiono de Charleroi.

Kiel okazis en Verviers kaj Brugo, la tria belga kongreso
distingiĝis per oficiala karaktero, kaj per la malkaŝa aprobo
donita al nia movado de la loka urbestraro.

Ĉiuj partoprenintoj en la Karloreĝa kongreso konservos
pri ĝi plej agrablan rememoron, ili ĉerpos el ĝi novan kuraĝon
por daŭrigi la propagandon kaj novan konfidon en la sukceso
de nia alcela entrepreno.

* *
De sabato la 3a multaj samid .eanoj jam estis alvenintaj

en la kongresa urbo, kie ili travivis tre agrablan vesperon
kun la Karloreĝaj amikoj, kiuj estis rezervintaj al ili tutkoran



ro

ntiman akcepton en sia grupa sidejo « Café du Luxenibourg »,
flagornamita per la verdstelita esperantista standardo.

1)imanî.on matene okazis katolika Diservo en la kapelo de
la S-ta Virgulino de l'Remparo, Bulvardo Audent. La meso
estis dirata de nia bona amiko, Pastro A. Richardson, vic-
prezidanto de la Bela Ligo Esperantista, kiu eldiris mallongan
predikon pri la Pentikosta tago kaj giaj rilatoj kun la intima
ideo de Esperanto.

Je la ro r,'a a la kongresanoj estas akceptataj on la Kar-
loreĝa urbhotelo de S-ro E. Devreux, urbestro ; S-roj Dewan-
dre kaj Rosait, ŝkabenoj, kaj de S-roj Duquesne, Falouny,
Dujardin, Rouiller, Pélissier kaj VIasquelier, urbaj konsilantoj.

S-ro Delvaux, prezidanto de la Karloreĝa grupo, prezent-
as la kongresanojn arl la urbaj aŭtoritatuloj, post kio

S-ro Devreux, urbestro, eldiras tutkoran bonvenon. 111i
« estas felitt. » li diras, « akcepti ĉi tie la belgajn esperant-
» istojn, certigi al ili inian simpation al ilia nobla celo, pro-
» mesi al ili mian sinceran aprobon kaj esprimi miajn plej
» sincerajn bondezirojn per la triumfo de Esperanto. »

S-ro Van der Biest-Andelhof dankas la Karloreĝan
urbestraron pro gia simpatia akcepto, speciale S-ron Devreux,
kiu tiel vanne interesigas je nia movado. Li latide parolas
pri la fervora agemeco de la Karloreĝaj esperantistoj, inter
kirrij li citas speciale S-ron Delvaux, ĝia lerta kaj klera pre-
zidanto. S-ro Van der Biest finas, espriniante al la urbo
Charleroi siajn tutkorajn bondezirojn pri feliĉo kaj prosper-
ado.

Intertempe, la ĉaiupanvino ŝaŭmas en la pokaloj. .
*

Tuj post la oficiala akcepto, la esperantistoj kunvenas en la
Koinerca Borso, kiun la Urbestraro afable permesis disponi.

S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto, malfermas la
kunsidon je la rra, kaj elparolas la kunvenintaron jene :

Karaj Gesinjoroj,
Mi estas feliĉa prezidi hodiaŭ' la ian bclgan esperantistan kongreson,

kaj saluti vin en Charleroi, kie 'nulte da gcsarnideanoj agonie laboras por
sukcesigi nian komunan entreprenon kaj preparis al ni plej koran akcepton,
pro kiu mi, en la nomo de vi ĉiuj, prezentas al ili plej sinceran dankon.

La alproksimikanta mondkongreso, post nelonge okazonta en Antverpeno,
kaj la sciigo, kc la esperantistoj vizitos Charleroi okaze de la postkon-
gresa •ekskurso, eble ne kondukis al la urbo de nia tria tiom de anoj
kiom estus csperindc ; tamen la nombro de la aligintoj superas 150, kaj
tiu partopreno — en la nunaj cirkonstancoj — estas ne nur kontentiga,
sed tute gojiga.

La granda okazontajo de la jaro estos la ;a universala kongreso, kiu
kunigos la tutmondan esperantistaron en Antverpeno, de la 2oa gis la 27a
de aŭgusto. La sukceso de tiu kongreso ne pl û estas pridubebla ; jam goo
gesamideanoj el 26 diversaj landoj aligis, kaj certe tiu nombro duubligos.
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I :r kongresaj kunsidoj estos la plej gravaj el ĉiuj tiris nun okazintaj:oni povas
r.per r ke ili hksos la esperantistan movadon sur firmajn tundamentojn,donante
d gi internacian konsilantaron kun oficiala karaktero, al kies kunmetado
la tuta esperantistaro kunlaboros, kaj al kiu gi povos sin turni pur prezenti
dezirojn kaj proponojn.

Kiel antaŭe, diversaj fakaj kunvenoj estos organizataj, ankaŭ tre
interesa ekspoaicio. La Urbestraro de Antverpeno finance kaj morale subtenas
la kongreson, kiu cetere estas tre simpatia al la loka gazetaro kaj al la
t u ta Antverpena cnlogan taro.

Superhelaj estus la festoj kaj akceptoj, kiaj estos kronataj de sestaga
ekskurso tra Belgujo.

Mi havas la konvinkon, ke la impreso, kiun naskos la kongreso, estos
randega. Nia lando intuitive sciigos, kio estas Esperanto, kiom granda

estas gia praktika taügeco, kaj konkludos, kc gi nepre prezentas la defini-
tivan solvon de la problemo de la internacia lingvo.

La kongreso ntalfermigos la okulojn de la skeptikuloj ; ĝi estos por
ni Ĉiuj potenca stinnrlilo kaj entuziasmilo, kaj ki konfuzigos niajn kontraŭ
ulojn.•

Tiam estos la momento por profiti el nia triumifo  ; ni faros novan,
nelaĉigeblan propagandan por plivivigi, pli6rmigi, pli densigi la ekzistant-
ajn organismojn kaj fondi multajn novajn grupojn. De min, Estimataj
Gesantideanoj, preparu vin per la venonta agado, kiu postulos la sin -
donan kunlaboradon de ĉiuj.

ll-ro Zamenhof, la glorinda elpensinta de Esperanto, skribis al nia
kongreso jene:

l rarsovio, 1. 171--ryro.
Al la 3a 11elga Esperantista Kongreso »ai  sendas mian koran saluton.

Sincez-an gajecon al via frata festo, plej bonan sukceson al niaj laboroj.
l ia

L.L. Zamenhof
(A plaiidoj. Vivu Zamenhof l ! !)

En via nomo, Gesinjoroj, mi tutkore dankas nian karan Majstron, kaj
»>i proponas ke ni sendu al li telegrafan respondon.

Lsprimante la deziron, kc la tria belga esperantista kongreso estu efika
kaj fruktodona por nia movado, speciale en nia lando, .mi malfermas la
k unsidon (Longaj akla,noj).

La kongreso ricevis multajn simpatiajn telegramojn kaj
leterojn, i. a. de la kongresoj tirita kaj germana, okazantaj
samtage en Southport kaj Lübeck, de la klubo esperantista
en Kolosvar (Hungarujo), de S-roj Generalo Sebert kaj Carlo
Bourlet (Parizo), Durieux (Lille), Witteryck (Brugo), Swagers
(Antverpeno), Lamberts (Bruselo), D-ro Dupont (Beyne-
Heusay), k.c. .

S-ro L. Champy, i enerala sekretario, prezentas la raporton
pri la esperantistamovado en Belgujo doni la jarperiodo 1910-1911:

Altestim ataj Gesinjoroj,

Kiel la antaŭaj jaroj mi havas la honoron raporti pri la agadoj de la
Ligu duan la jus liniginta jarperiùdo kaj samtempe sciigi vin pri la nuna
titato de la esperantista movado en nia lando.

La direktanta komitato de la Ligo daŭrigis sian propagandan agadon,
wa^ I,ur.ri;rgi'., laû siaj rimedoj, la aligintajn. grupojn.



Enspezoj 	 Fr. c.

En kaso je la 3 ta de oktobro
1910

G r tipaj kotizajoj
Disaj kotizajoj
Soldo pur Esperanto

34
140

5
161

340

53
00
00
05

5  
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Inter la diversaj akiritaj rezultatoj mi rememoras la organizadon de la
monata bulteno de la Ligo, celant.a informi regule la gazetaron pri la
ĉefaj esperantistaj okazintajoj. Jam tri numeroj de la bultcno aperis kaj
naskis efikajn rezultatojn ; tiuj rezultatoj certe pligravigos okaze de la 7a
internacia kongreso.

La jaraj raportoj de la plinuilto el la alik,intaj grupoj vidigas ke 14
esperantista rnovado konstante progresadas. En diversaj partoj el la lando.
naskigis novaj esperantistaj centroj, kiuj iom post iom enkondukas niajn
ideojn inter la publikon, kaj donas laŭdindajn pruvojn de agemeco kaj
iniciativo.

Okaze de la Brusela ckspozicio, la Ligo organizis serion da paroladoj
en la lingvoj franca, flandra, germana kaj angla. Ne nu r niaj sanllandanŭj
klopodis por sukccsigi tiun propagandon, sed ankaŭ eksterlandaj samidcanoj
ageme kunlaboris laŭ tiu senco (<>)..

Je l'nomo de la Belga Ligo Esperantista, mi estas feliĉa esprimi al ili
plej sinceran dankon.

Dum la jarperiodo 1910-1911 kvin novaj grupoj aligis, kaj tri kunfand-
igis ; ilia nombro estas hodiaŭ 27.

Unu el la honoraj koinitatanoj eksi> is, aliflanke, unu nova membro
estas elektita. La nombro do ne ŝangis.

Kursoj estis organizataj ĉe preskaŭ ĉiuj societoj kaj generale bone
sukcesis.

Plezure ni konstatas ke, pli kaj pli, la publikaj estraroj subtenas Es-
peranton, ĉu permesante la uzadon de lernejoj, ĉu clonante helpmonon.
La gazetaro igas pli kaj pli favora al nia afero. Al ĉiuj ni esprimas nian
tutkoran dankon.

La pliïnulto el vi ĉcestis la kongreson de Verviers kaj tiu de 13rugo.
Ili proprasperte povas jugi pri la antaŭenirado de nia rnovado de kiam
tiuj kurrvenoj okazis. La nuna kongreso ankaŭ estos fruktodona kaj pli-
grandigos nian sukceson.

Lail la franca proverbo <, kvicteco antaŭ la ventego » oni devas konsi-
deri la agadojn de la pasinta periolo kiel preparadon al  la granda okazont-
ajo de la monato aŭgusto, la 7a internacia kongreso, kiu kunigos en Ant-
verpeno la tutmondan sainideanaron.

Past tiu granda clrnontrajo, ĉiu esperantisto devos, pli ol iam, sin dediĉi
al vigla kaj nelacigebla propagando, memorigante la principon de
nia kara Majstro, e semante kaj resemante » senĉese. Ni ne forgesu
ke por sukcesi ni ne bezonas multnombrajn batalantojn ; ni ne
perdu kuragon vidante kunlaborantojn kiu forlasas ail forlasos niajn
vicojn ; ni restu sur nia posteno kaj pripensu ke nur kelkaj agemuloj kaj
kuraguloj pli certe venkos ol granda nombro da personoj sen iniciativo
kaj karaktero, kiuj forilugas kvazaŭ pastroj, kiam ili aŭdas la unuan pafadon.

Feliĉe, en niaj vicoj mankas nek agemuloj, nek kura;;uloj ; ili kunigu
siajn klopodojn kaj ne demetu la armilojn, kaj nepridubeble, al ni estos la
venko, la triurnfo ! ( Longaj aplaildoj)

S .ro L. Delvaux, kasisto, sciigas pri la financa stato de la
Ligo kaj legas la jenan raporton :

Tre es/imataj Geliganoj,
Kiel kasisto de la Belga Ligo Esperantista, mi havas la honoron pre-

zenti al vi la kutiman raporton pri la financa stato de nia Ligo.
Via estraro opiniis ke estas pli konvene starigi la bilancon je la fino de

la pasinta monato ; tiainaniere vi povos pli facile jugi pri la nuna stato
de nia kaso.

(°) Inter ili estas ĉefe citindaj S-ro RENÉ Dunois kaj la bedaürata S ro
FIt. DE SKEEL-GIÔRLING. kiun, la 28an de oktobro 1910, la morto forrabis al
liaj Inultnombraj amikoj. .Aai.

I.ati la lasta bilanco kiun vi aprobis, restis kiel profito la 1 san de
majo 13+0: 97 fr. 79. Sekve de diversaj enspezoj kaj elspezoj kies detalon
mi ne povas doni al vi ne retcnantc tro longtempe vian afablan atenton,
restis en la kaso je la Sia de oktobro 1910, kiam mi austataŭis kiel
kasistnn S-ron Van Schoor : 34 fr, 53.

Jen, de titi momento, la kalkulo de niaj cnspezoj kaj elspezo" :
Elspezoj Fr. c.

Korespondeb p !zoj 41 o6
Kesto por rondiranta ckspo-

ZiC1oj 16 00

Abono de revuoj pur honoraj
membroj 40 00

Cirkuleroj pri 	 la IIIa bclga
kongreso Q 00

96 06

Ril ine°

Enspezoj : fr. 310,58
Elspezoj : fr. 96,06

Profito : fr. 244,52

`li hermesa> al mi voki vian atenton sur tiun ĉi fakton : la kotizajoj
por la nuna societa jaro donis al ni nur 140 fr., dum la Soldo por Es-
peranto produktis dum sep monatoj : r6t fr. 05. Estas tamen konfesinde
ke gravan parton de tiu sumo l i ŝuldas al la Antvetpenaj policanoj kiuj,
gis nun, kolektis 6o fr. Mi certe plenumos vian deziron koro dankante

je via nomo pro ilia malavareco kaj ilia sind0nemeco al Esperanto.
(AfSlaiidoj)

Ni ĉiuj, avoj de diversaj grupoj, imitu tiun belan ekzemplon kaj
baldaŭ pligrandigos la plibonigo kiun ni jam konstatas en nia mona
s i t uaci o. (A/ ltie. do))

S-ro K. Babilon (Boom) konstatas, ke la nombro de la
aliĝintaj grupoj ne sufiĉe progresas pro planko de propagando,
kaj ke tiu propagando estas haltigata pro manko de financaj
rimeddj. La nombro de la esperantistaj societoj devus kreski
ĝis 50 post 3, kaj ĝis ioo post 5 jaroj.

Li pruvas, ke, kompara kun aliaj landoj, nia financa stato
estas tute humiliganta ; nia malgrasa budĝeto eĉ ne atingas 15o
frankojn. Pligrandigi la kotizajojn de la grupoj ne estas eble,
ankaU malfacile estas trovi la financan helpon de riĉaj p3rsonoj.
'fiai li insiste vokas la atenton de la kongresanoj sur la
« Soldon por Esperanto », plej efikan kaj facilan rimedon por
savi la situacion.

Li diras esence :
e Ni nur supozu ke en Belgujo ekzistas 20 viglaj grupoj, ke 16 personoj

ĉeestas meznombrc la kunvenojn kaj ke oni kolektu éiusemajne 8ocentimojn
(16 soldojn), tio estos po 40 kunsidoj ĉiujare 32 frankoj, kaj pur la tuta
lando 33 fr. X zo = 64 frankoj !

1, Kiu esperantisto ne pagos bonkorc unu soldon ĉiusemajne pur suhteni
la movadon al kiu ĉiuj sin dedicas ! Cetere tiu soldo ne senteble malriĉigos
iun

» Se oni aldonas al la sumo da 64o frankoj la monan kolekteblan dum
nia nacia kongreso, duin grupaj festoj kaj festenoj kaj la kotizajoj postulataj
lad la regularo de la Ligo, oni senpene kunigos pli ol 900 frankojn.
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» Kaj oni bonvolu rimarki ke la kalkulo estas farita laŭ la minimumo
da konjektoj, kaj krome, ke tuj kiam pli favora financa stato tion ebligos,
oni starigos novajn grupojn, kiuj, siavice, subtenos la « Soldon ».

» Tiamaniere, iom post iom grava kapitalo estos kunigata, kaj la ekzist-
ado de la Ligo estos definitive garantiata kontraŭ ĉiu eventuala financa
dangero ».

La parolado de S-ro Babilon naskas grandan impreson
inter la kunsidantaro. Kolekto, farita de F-ino M. Posenaer, pro-
duktas 35 frankojn.

S-ro L. Champy legas, je l' nomo de S-ro A. J. Witte-
ryck, nlalebligata por ĉeesti la kongreson, la jenan raporton
rilate al la lasta ekzameno pri profesora kapableco

Estima taj Gesin oroj,
Mi havas la honoron prezenti al vi malgrandan raporton rilate al la

ekzameno pri profesora kapableco, okazinta en Gcnto la .}an de decembro 1910.
La mcmbroj de la jugantaro estis S-roj Wittcryck, Swagcrs kaj  D-ro

W. Van der Biest.
La skriba ekzameno konsistis cl :
A. — TRADUKO en Esperanton : Pri la kongresoj de Kopenhago kaj

Augsburg : (15 linioj).
B. — TRAT)uxO en, nacian lingvon : vojago de New-York al WVashington.
C. — LETERO : Rekomendu al eksterlanda samidcano ĉeesti la Sepan

Internacian Kongreson en Antverpeno.
La parola ekzameno enhavis la jenon  :

. A. — LEGAtx.) : Hendrik Conscience  : dcmandaro pri la teksto kaj pri la
gramatikaj maifacilaĵoj.

B. — INsrRuADO : Du prefiksoj kaj tri sufiksoj.
Ses kandidatoj sin prezentis kaj ĉiuj meritis la diplomon  :

F-inoj Anna Boedt kaj Yvonne Thooris el Brugo;
S-oj Albert Maertens kaj Henri Petiau cl Gento, Michel Sebruyns  el

St Amandsberg kaj Jules Barbo de Knccf, el Gentbrugge.  -
Mi tutkorc gratulas la geakirintojn de l'diplomo kaj mi vanne konsilas

.al ili da(írigi fervore la propagandon kaj precipe la instruadon de la
lingvo Esperanto. (Ap/aiidoj)

S-ro Van der Biest Andelhof, prezidanto, transdonas
la diplonlojn al la gelatireatoj, salutataj de. la aklainoj de la
tuta èeestantaro.

S-ro F. Mathieux (Bruselo), tre elokvente pritraktas la
.temon « Portu ĉiam la verdan stelon ! » Diversfoje la aplaŭdoj
de la kunsidantaro interrompas lian belan paroladon, kiu, pro
manko de loko, ne povas esti presata en la nunan numeron.

aperos la proksiman monaton.
La Prezidanto proponas ke la komenco de la Liga jaro

estu fiksata je la I5a de majo anstataft je la 15a de novembro, kaj
ke konsekvence la jara kotizo estu intertempe duonigata
dum I9Io-I9I2.

S-ro Delvaux opinias, ke estos pli oportune komenci la
jaron le Ian de majo ; la Prezidanto konsentas pri tiu malgranda
Ŝanĝo, kiu fine estas unuvoĉe akceptata.

La sekvanta punkto cle la tagordo estas la baloto de ses
koinitatanoj, lalt art. 7a de la regularo. S-roj Koinandanto Dujar-
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din(Brttgo) kaj Swagers 1A.ntverpeno) ne postulas la renovigon de
sia mandato.

S-ro Van der Biest-Andelhof esprimas la deziron ke oni
anstatatïu ilin per unu samideano el la (landra kaj min cl la valona
parto de Belgujo, kaj proponas la kandidatecon de S-ro Maertens,
el Gento.

S-ro Maertens dankas pro la honoro sed deklaras  ke li ne
povas akcepti. Por tamen doni pruvon de sia sindono al la Ligo,
li enskribigas sia kiel bonfarantan membron  kun jara kotizo da 20

frankoj . (1A/da! d oj)
La kandidatecoj de S-roj Parotte (Verviers) kaj Babilon

(Boom) ne estas kontratistarataj, kaj fine estas elektataj S-roj
Babilon (Boom) , Champ), (Antverpe no), Dupont (Beyne-Heusay),
Parotte (Verviers), Pastro Richardson (Bruselo) kaj O. • Van
Sehoor ( Antverpeno).

La urbo Gento estas difinata kiel sidejo de la 4a kongreso.
S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto, atentigas la

kongresanojn pri la 7a internacia kongreso, kaj petas ilin tuj
aliĝi.

Li rekomendas la publikigaĵojn de la Sepo kaj invitas la
grupojn ke ili difinu oficialajn delegitojn,unu po 25 meeroj,  kon-
forme kun la deziro esprimita de D-ro Zamenhof, kaj pri kiu
oni povas legi detalojn en la junia numero de B. L.

S-ro Selloofs (Antverpeno) proponas ke, laŭ la ekzemplo
de antanaj kongresoj, la belgaj esperantistoj prezentu
donacon al D-ro Zamenhof, okaze de lia ĉeesto en Antver-
pello. I,a propono cle S -ro Schoof's estas favora akceptata,
kaj la komitato cle la Ligo pri zorgos la kolektadon de la
mon oferoj

S-ro Van Schoor (Antverpeno) konstatas, ke dum la
kongresoj de Verviers kaj de Charleroi oni uzis, kiel nacian
liligvon, nur la francan. i:n Brugo oni parolas amball belgajn
itiionlojit sed, protestmaniere pri la uzado de la Ilandra lingvo,
Lieg.t samidoano cicllris duin la festeno parolecleton valonlingv-
an. S-ro Van Schoor bedaiiras tiun agnianieron ; ambaŭ
lingvoj de vas esti respektataj, se oni volas ke en la valona
regiono de Belgujo la dua kongresa lingvo estu la  franca,
la flandra devas estis tiu en la flandraj provincoj. Ĉe la
feston +► tostuj en atnl)ail lingvoj devas esti pertnesataj.

Diversaj meinbroi vidigas al la parolinto la neeblecon
nepre reguli gi tiun punkton en la ílandraj urboj, ĉar oni ne
povas trucli difinitan lingvon al la  atitoritatuloj, kun kiuj la
esperantistoj devas interrilati.

Pri la valona paroladeto en Brugo la Prezidanto rimar-
kigas, ke ĝi okazis lati lia permeso kaj ke, persone, li trovis
nenion ofendititan en i.

• S•ro Parotte deklaras, ke la valonlingva. puroladeta havis
nenian protestait karakteron kaj estis nur simpla fantazieto.
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La cci tigas ke neniu valoha samideano esprimis malkontent-
econ pri la uzado de la flandra lingvo en Rrugo.

La Prezidanto petinte aldoni al la propono de
S-ro Van Schoor la vortojn « laŭ ebleco », tiu ĉi insistas
pri siaj argumentoj ; la diskutado fariĝas tre konfuza,
diverssencaj bruadoj, kiuj evidente tre ĝenas la parolanton,
aüdiĝas, kaj S-ro Van Schoor rezignas la parolvicou.

Post kelkaj negravaj kornunikaĵoj la kunsido estas ferm-
ata je la ia ptm.

**

Tuj poste multaj samideanoj kuniĝas sur la ŝtuparo de la
Juĝejo, kie S-ro I)e Ton, ano de la Karloreĝa grupo, foto-
grafias ilin grupe.

La bildo tre bone sukcesis, kaj estas aĉetebla je l'prezo de
2 frankoj.

La kongresanoj trapromenas la urbon kaj eniras la in-
ternacian ekspozicion, rualfermitan en Charleroi de kelkaj
semajnoj. Bedaŭrinde la vizito de la belaj ĝardenoj estas
malhelpata de terura kaj longdaŭra fulmotondro kaj konstanta
pluvego.

*
Je la 5 r/2a la tradicia festeno, ĉeestata de pli ol roo

esperantistoj, okazas en la belega festsalono de la Borso.
S-ro Van der Biest-Andelhof ĝin prezidas. Je l'honortabk,

sidas dekstre de li S-roj Emile Devreux, urbestro de Charleroi ;
Pastro Richardson, vicprezidanto kaj Champy, sekretario de
la Belga Ligo Esperantista ; — maldekstre, S-roj do Wandre,
Skabeno de la Publike Instruado ; L. Delvaux, prezidanto de la
Karloreĝa Grupo ; Des Essarts kaj Verhoeven, ĉefredaktoroj de
lokaj jurnaloj.

I)e la komenco regas gajeco kaj viveco ; inter la kunmaiiĝ-
antoj estas multaj sinjoriuoj kaj fraŭlinoj, kies freŝaj voĉoj plej
agrable miksiĝas en 1a hariuonio de la esperantistaj kantoj.

Pro manko de loko mi ne povas enpresigi la tekston de la
multnombraj tostoj, kiuj naskis inter la ĉeestantoj le plej grandan
entuziasmon .

S ro Van der Biest-Andelhof, kies parolado la kunmank-
antoj aŭskultas stare, trinkas je 1' sana de Reĝo Alberto, de
nia amata kaj gracia Reĝino Elizabeto, kaj de la tuta Reka
familio ; estas decidate saluti telegrafe LianMajestan Moŝton ;
-- . -ro Delvaux dankas la Urbestraron pro ĝia simpatio al
nia movado kaj trinkas je S-roj I)evreux, urbestro, kaj Dewandre,
skabeno, kiuj bonvolis ĉeesti la hodiatian festenon ; — S-ro
Devreux aludas la malhelpaĵoju kiujn ĉiu nova ideo renkont-
as : se la ideo estas bona, ĝi fine venkos kaj oni povas tion
certigi al Esperanto. La oratoro ĝojas pro la multnombreco
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de la reprezentantinoj de la bela sekso, kaj rememorante D-ron
Zamenhof, li salutas ligi kiel grandan geniulon kaj bonfaranton
de la homaro. Ĉiuj samideanoj ekstaras kaj ekkantas la hiinnon
« L'Espero » ; — S-ro Dewandre, skabeno, vidigas la grand-
egan influon de Esperanto sur la internacian interkonsenton,
kaj trinkas je l'sukceso de Esperanto, potenca helpilo por la
atingo de la mondpaco ; -- S-ro A. Maertens, direktoro de
le Banko de F landro kaj honora prezidanto de la Genta Grupo,
proponas toston al S-ro Van der Biest-Andelhof, prezidanto
de la B. L. E. ; P-ino Gabrielle Herickx (Antverpeno)
plej gracie respondas la toston de S-ro Devreux kaj certigas
pri la konstanta, tutkora, sindona kunlaboro de la esperantist-
inoj ; — S-ro L. Champy alte taksas la grandvaloran kune
helpon de la gazetistaro al Esperanto, kaj trinkas je la ĉeestant-
aj jurnalistoj ; — S-ro Verhoeven, redaktoro de la Gazette

de Charleroi, plej afable respondas la toston de S-ro Champy ;  —
S-ro Wagner trinkas je la eksterlandaj samideanoj F-ino
Hogdson (Loridono), S-ro Nix (Eastbourne) kaj S-ro Baez
(Valencio) ; -- S-ro Baez repondas ke inter samideanoj ĉiu
esperantisto sin sentas hejine, kaj dankas la belgajn amikojn
pro ilia tutkora akcepto ; S-ro Van Schoor laŭdas la lokan
komitaton pro la bona organizado de la 3a kongreso, kiu
plej sukcesplene plenumis tre malfacilan taskon ; — S-ro
Mathieux trinkas je la sukceso de la 7a internacia kongreso
kaj je l'sano de ĝiaj organizantoj.

Malgranda dankrespondo de la Prezidanto de « la Sepo por
la Sepa » finas la serion de la tostoj. Rceksplodas la ĝenerala
gajeco kaj oni disigas je la ga.por pasigi la ceteron de la vespero
en la ekspozicio, kie okazas bela arta fajrajo kaj kie moviĝas
densa kaj ĝoja amaso de vizitantoj.

*

La morgaŭan tagon la plimulto el la kongresanoj ekskurs-
is en la ĉarma regiono de Thuin, laŭlonge de la meandroj
de la Sambro, tra plej pentrinda pejzaĝo.

En Lobbes ili vizitis la originalan malnovan preĝejon de
S-ta Ursmer, pri kies historio S-ro Philippens donis kelkajn
tre interesajn detalojn ; post komuno tagmanĝo en Thuin la
promenado daŭrigis, tra la arbaroj, ĝis la rava « Hermitage ».

Dum la antativespero vagonaro rekondukis la ekkursant-
ojn al Charleroi, kiün ili forlasis kontente kaj danko, pro la
du feliĉaj tagoj kiujn ili tie pretervivis.

Ĝis agrablo revido, la venontan jaron, en Gento !
AMATUS.
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ioo geaktoroj kaj kantistoj ; la plimulto el ili estas esperantistoj
el Antverpeno kaj ĝiaj  antatiurboj ; aliaj estas aliurbanoj,
eĉ alilandanoj,ei Boom,Brussel, Edinburgh, Burnley kaj Dresden.

La interpretontoj de « Devo de Reĝo » (originale verkita de
Nestor de Tière kaj esperantigita de Amatus) estas S-ino
Carrew, el Londono (La Regino) kaj S-ro Alf. Van de
Velde, el Boom (La Re((o).

Ĉiuj roloj de « Por kvietaj personoj » gis nun ne estas
ankorati difinitaj .

— Por la diservoj estas jam aranĝita la jeno :
Dimanĉo, 20 aiigluto. Je la Sa matene, meso por la ka-

tolikaj esperantistoj en la Katedralo (kapelo de de S-ta Jozefo).
Duin la meso okazos malgranda prediko kaj S-ta komunuiĝo.

Dum la Granda Meso, je la ioa matene, seĝoj estos rezerv-
ataj par la kongresanoj, kiuj tion deziros. Ili bonvolu sin

- turni al S-ro Pastro Richardson, 121, rue du 11'Iarais, Bruxelles
- (antatt la ioa de aŭgusto), ankaŭ pri ĉio kio koncernas la diservojn
aŭ la kunvenoj n de katoli koj .

Tuj post la Granda Meso, eliros la ĉiekonata jara procesio
de la S-ta Virgulino,

Dimanĉo, 27 aŭgusto. Je la io i 2a matene, meso kun
esperanta prediko kaj kantado de himnoj en Esperanto. La
Diservo okazos en la Katedralo, kapelo de la S-ta Virgulino.

Dimanĉo, 20 aŭguslo. Je la 9 I .  it matene, Diservo en la
Protestanta presejo (Christuskirche), strato Bex, apud la Urba
Parko.

Dimanĉo, 27an de aiagu.sl). Je la 9a matene. Diservo en

la Anglikana presejo, strato Grétry.
La predikontoj en la katoliko presejo ne ankorati estas

difinitaj ; en la « Christus kirche » predikos Ds W. A. Van
Griethuysen, el Antverpeno ; en la Anglikano presejo la Res •

pektinda S-ro Cyp. Rust, el Soham.
— La laboroj de la loĝado komitato estas senhalte daiirig-

ataj. Ĝi faros ĉion eblan por kontentiĝi niajn bonvenajn gast-
ojn, sed ne povas garantii konvene zorgi fior tiraj, enshrib-
igos sia lasthore. La kongresanoj, jam posedantoj sian provi -
zoran kongresl arton kaj kiuj mondas loĝadon aŭ mangadon
estas petataj citi sian kongresan numeron kaj rememorigi sian
plenan adreson. Por kovri la elspezojn la komitato postulos
por si fiksan takson da 5o centimoj por ĉiu persono.

— La literatura konkurso tre bone sukcesis. Diversaj
temoj estas pritraktitaj de pli ol 40 portoprenantoj.

— estraro de la Reĝa Zoologio Societo konsentis la
liberan eniron de la belega Zoologia Ĝardeno dum la tuta kon-
gresa semajno al ĉiuj kongresanoj, kiuj estos pagintaj (en la 

Nur mallonga tempo disigas nin ankoraŭ de la Sepa Kon-
greso, al kies organizado ni jam multaj monatoj nin dediĉas.
Multe estas jam efektivigita, sed multe estas ankoraŭ farota.

La nombro de la aliĝintoj ojige kreskas ĉiutage,sed ĉiuj,kiuj
« intencas » partopreni en la kongreso, ne ankoraŭ enskribigis
sin. Al ili ni ripetas la insistan alvokon, ke ili ne plu prokrastu
aliĝi,por ne senutile kompliki nian laboron, alvenante lasthore.

— La honora komitato ricevis la aliĝon de la tuta Antverp-
ena eminentularo : oficiroj, inagistratoj, konsuloj, parlementanoj,
juristoj, kuracistoj, ĉefoj el la alta komecistaro, prezidantoj de
la unuarangaj societoj, superaj oficistoj, emineiltuloj el la publika
instruado k. t. p. Ne pridubeble la impreso kiun naskos la
kongreso estos grandega.

— La kongresa insigno estos verda stelo kun la cifero 7
fiksita ĉe trikolora (belga) rubando : nigra-flava-ruĝa. La Ant'
verpenaj gesamideanoj portos super la insigno blank-ruĝan
kokardon (Antverpenaj koloroj).

— Kvankam duin la lasta tempo diversaj cirkonstancoj pli-
pezigis la dejoron de la Antverpenaj policanoj,granda nombro da
ili clatirigis fidele ĉeesti sian priesperantan instruadon. antaŭ
kelkaj tagoj ili fotografiigis sin grupo ; la Iotografajo estos eldon-
ata kiel ilustrita poŝtkarto.

La Urbestraro aprobis elspezon de 200 frankoj por la aĉeto
de vortaroj, kiuj, je l'fino de l'kurso, estos premie disdonataj
al la esperantista policanaro.

— La traktadoj por la organizado de Ruĝ-krucaj manovroj
ne ankoraŭ ricevis definitivan solvon. La urbestraro afable
permesis disponi publikan placon ; espereble la cetero sekvos
kaj la manovroj povos okazi.

—Ni okupas nin plej ageme pri la organizado de la festoj kaj
akceptoj.Jam okazis la unuaj ĝeneralaj provripetadoj de «Kaatje».
La kongresa Revuo, verkita de Jan, estoj ludata de pli ol 
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Akceptejo) unu frankon al la loka komitato. Jen certe granda
favoro : la utiufoja enirprezo estas fr. 1,25 fr. Estos nur postu-
lata montri la specialan cnirkarton kiun ili ricevos.

-- De kelkaj tagoj la kongreslibro estas en la presejo. Ĝi estos
bone prizorgita volumo kun multaj belaj ilustrajoj. Ĉiuj kon-
gresanoj ricevos ĝin senpage kaj ankaŭ la 6 numeroj de la kon-
gresa gazeto ; por la ne kongresanoj la prezoj estos Sm. r.5oo
kaj Sm. 0.400. 

— Atentu ! La oficiala monĉanĝisto de la kongreso estas
S-ro Edgard Selens, 51, Vestingstraat (Rue des fortifications).

Speciala oficejo en la akceptejo. Ĉekoj internaciaj. Ŝango de
fremda mono.

— Al la ĝenerala programo de la kongreso ni dediĉas
specialan rubrikon. Laŭbezone, ĝi ankorati povas esti ŝanĝata.

LA SEPO LA SEPA:
Van der Biest-Andelliof, prezidanto ; O. Van Schoor,

vicprezidanto ; D-ro W. Van der Biest, sekretario - kasisto ;
Maria Posenaer, Leŭtenanto Fr. Dupont, Louis Ritschie,
Frans Schoofs.

4. VII. igir

Programa de la Sepa internacia kongreso de Esperanto
(Antverpeno, aûgusto 191 1)

Oficiala parto

Vendredo, 2-8. — 2 h. ptm. Malfermo de la akceptcjo.
Sabato, z . — 9. h. matene. Malfermo de la ekspozicio. — r r. h. matene,

Akcepto de D-ro Zamenhof en la Urbdomo.  — 8 h. vespere. Koncerto de
la « Vagabonda klubo ».

Dz;naneo, 20. — 8 h. vespere. Prezentado de Devo De Reĝo, Por kviet-
aj personoj, Revuo de la Sepa.

Lunde, 21. -- 9 h. matene. Kunsidoj por elekto de naciaj dclegitoj, kon-
trolado de povoj de la rajtigitaj dclegitoj. — 3 h. posttagmeze. Oficiala mal-
ferma kunsido. — 8 h. vespere. Atidigo de tlandraj kantoj.

dirardn, 22.-9 h. matene. Kunsido de rajtigitaj dclegitoj.-3 h. posttagmeze
Kunsido de la lingvo komitato.— 4 h. Internacia konsilantaro. — 8 h. vespere.
Unua parto de la kongresanoj : Prezentado de « kaatje» Dua parto : Parolad-
oj, diversaj allogajoj.

Merkredo, 23. —9 h. matene. Kunsido de rajtigitaj delegitoj. — 3h. post-
tagmeze. Kunsido de la lingva komitato.— 4 h. Kunsido de la Scienca Asocio.-
8 h. vespere. Unua parto de la kongresanoj : Paroladoj, diversaj alloga,joj. Dua
parto : Prezentado de « Kaatje

,aŭdo, 24. — ro h. matene. Generala labora kunsido de la kongreso. —
3 h. postagmeze. Disdono de premioj de la literatura konkurso.

Vendredo, 25, — 9 h. vespere. Bah,.
Sabato, 26. — w h. matene. Ferma plena kunsido de la kongreso.

7 h. vespere. Festeno.
Donaneo, 27. — Libera tago,
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Ne oficiala parto.

Dimanĉo, 20. —• Diservoj.
Procesio de la kongresanoj, al la domo de la sekretario -kasisto, kien ili

iros por preni la csperantistan staidardon kaj f in porti al la kongresejo.
Meirde, 22. —3 h. postagmeze kaj 8 h. vespere, koncertoj en la Zoologia

kardeno. — Vizito de la urbo, laCrvolaj privataj kunsidoj. — Postagmeze,

Ekskurso sur la Skeldo.
,Merreredo, 23. — Vizito de la urbo, lativolaj privataj kunsidoj.
rado, 24. — tI h. matene. Privataj kunsidoj. — 8 h. vespere. Koncerto

en la Zoologia ((iardcno.
Vendredi', 25. — Matene kaj postagmeze. Privataj kunsidoj.
Sabate, 26. — 3 h. postagmeze. Malferma kunsido de la Universala

Esperantista Asocio (U. E. A.)
Dimano, 27. — Discrvoj.
II Ij2 matene. Manovroj de la Rulo Kruco.  — 3 h. post:smeze. Koncerto

en la Zoologia ,;ardeno. — 8 1/2 h. vespere. Saine.
La postkongresa ekskurso komencigas  je lundo, la 28an

de aŭgusto.
La jena vojirplano estas akceptita.

Lando, 28. — Vizito al Charleroi, nokteloAado en Namur.
Mardo, 29. -- Ekskurso al la grotaj de Han kaj al Dinant ; noktelogado

en Liego....
Merkredo. 30. — Vizito al Spa, promenado en Lie ;o, komuna vesper-

mango kaj koncerteto en Liego.
"'ando, 31. — Vizito al Ostendo kaj Brugo.
Vendredo, .r septembro. — Vizito al (Tento.
Sabato, 2. — Vizito al Bruselo ; alveno en Mehleno (Mechelen,  Malines)

vespere por ĉeestr la mond fanion koncerton de sonorilaro  ; — antati
noktmeze revenu en Antverpeno.

La U. E. A. organizos specialan karavanon.
Ciuj partoprenontoj en la ekskurso devos preni specialan

fervojan kvintagan abonkarton, kies prezo estas fr. 11.75
(3a klaso) an fr. 20.50 (2a laso). Ili devas prezenti al la
fervoja oficejo fotografaĵon (6 x 4) ; la kapo almenaŭ i ctm. alta.

Plej profite eble estos por multaj kongresanoj venantaj el
Germanujo kaj Francujo aĉeti dekvintagan abonkarton (fr. 23.5o
kaj fr. 41). Sufiĉa s fari ĝustatempe la peton al la estro de la
limstacio, aldoni la portreton kaj sciigi al li kiwi tagon kaj
horon oni alvenas ; la karto estos preta kaj havos tujan valoron,
kaj la vojaĝo estos pagita, kie  ajn oni volas vet:iri en
Belgujo. Garantio de 5 frankoj estos postulata ; ĝi estos
repagata je l'fino de l'vojaĝo.
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Nomaro de la kongresanoj aliĝintaj antaû

la 4a de julio 1911
889. Cameron, P. J., registara oficisto, 3r, Cheyne Row, Chelsea, S. W.,

London (Angl.)
890. Willis, Frederick Charles, studento, OrchardHouse, Tewkesbury 	 »
891. D-ra Koposov, Vasili, kuracisto, 	 Simbirsk (Rus.)
892. Spethmann, W'ilhelm, komercisto, 2, Sidonienstr., Braunschwcig (Germ.)
893..Ellersiek, Friedrich, rcdaktoro de sGermana Esperantisto », 46, Wiss-

mannstrasse, 	 Berlin (Gcrrn.)
844. S-ino Goedccke, rentulino, 2, Starnbergerstr., W., 	 » 	 «
895. D-ro Gocdecke,eksiàinta.reíendario, » 	»	 »	 »
896. F-ino Lindccke, Bertha, fervoja oficistino, 5,am Nordhafen, » 	 »
897. Burnett, Ernest John, pastro, Norfolk Street, « West View »,

Worthing (Angl.)
898. S-ino Burnett, 	 »	 » 	 »
899. F-ino Peach, Kezia, 	 »	 » 	 » 	 » 	 »
900. F-ino Bevel, Alice, 23, Arenbergstraat, 	 Antwerpen (Belg.)
901. 0' Conncll, Maurice, pastro, House of Missions,

Enniscorthy (Weiford - tri.)
902. D-ro Ghez, Artur0, lita. doktoro, Via del Boschetto,r3", Trieste (Adstr.)
903. Tarrago, Manuel, Travesia de San Antonio,17, 2, 1,

Barcelona-Gracia (Katal.-Hisp.)
904. Aleman Ruiz, Antono, doktoro en politiko juroscicnco,Apartado 1324,

Habana (Kuba)
905. F-ino Bone, Ethel Mary, stenografistino, 89 Castlewood Road, Stamford

Hill, 	 London (Angl.)
906. F-ino Bone, Harriett Emily, ĉefa stenografistino, Castlewood

	Road, 89, Stamford Hill, London 	 »
907. F-ino Taylor, Mary, t:efa stenografiistino, 56, Chancery Lane, » 	 »
908. S-ina Roberts, 8, Oak Mount, 	 Todmordcn (Yorksh.) »
909. S-ino Lee, 175, Princess Rood,Moss Sicle. 	 Manchester »
910. Crowter,Harold, 8, Oak Mount, 	 Todrnorden (Yorksh.) »
911. F-inoBird, Florence,instruistino, 16 Line Str., East-Kirkby (Nott.) »
912. Rogers, Thomas B., konstruisto, 20, Cemetery Road, » 	 » 	 »
913. Berney,John, ingeniero, 3r, Stratford Rd., WestBridgford 	 » 	 »
914. F-ino Grant, Ivy Alice, 207, Tufnell Park Road, N., 	 London »
915. F-ino Grant, Lila Scott, » 	 »	 » 	 » 	 .»
916. Hadden, Arthur W. D., 118, PlurnsteadRoad, Plumstcad (Kent-Angl.)
917. Dennis, William H., 108, Eglinton Rd, S. E., 	 » 	 »
918. F-ino Dennis, Emilie M., 	 » 	 » 	 » 	 Y>
919 . Jayne,Erncst K., 22, Kinvcachy Gardcns,Old Charlton, London S. E.»
920. S-ino Jayne, 	 »	 » 	 » 	 » 	 » 	 » 	 » 	 » 	 »
921. Berlande, Arm. P., fervojisto, 4, rue Cottreau, Villeneuve

St Georges, (S. & O., Fr.)
Lyon (Franc.)

»
924. Widicz, 5, rue Jacques de Guise, 	 Valenciennes (Nord) »
925. D-ro Vesous, kuracisto, 5, rue Poterne, 	 Beaune (Côte d'Or) »
926. F-ina Regnaux, Jeanne Marie, Av. de Paris, Châlons s/S (S. & L.) »
927. Lees, Allan, oficisto de la Terkultura Oficejo,

24, Elm Road, 	 Evesham (Worcestersh.-Angl.)
928. Cayeux, instruisto, 3, rue de la Prison, 	 Rouen (S, Inf.-Franc.)
929. Devaux, Germaine, instruistino, 16, rue Maladrerie, 	 » 	 » 	 »
930. Colé, Jules, instruisto, 43, rue Stanislas Girardin, 	 » 	 » 	 »
931. Créchan, Georges, skribisto,51,rue de la République, Sotteville-lez

Rouen »

932. S-ino Créchan, 51, ruc de la République, 	 Sotteville-lez-Rouen (Franc )

993345:.  S ino Delacou r, 	 » 	 » 	 »
933. Delacour, Henry, fervojisto, 134, rue Emile Zola,

F•ino Vénandc, Fernande, 11o, rue Léon Salva,
936. Calinaud, Maurice, 258, rue de Paris,
935 Neveu, studento, 8r, rue Léon Salva,
938. Robin, Jean, Baptiste, modelisto, 367, rue de Paris,
939..Arondel, inspektoro, rue Raspail,
940. Mesny, Maurice, farmisto, place de la Liberté,
941. Guihon, fervojisto, 1. rue Godefroid Cavaignac,
942. F-ino Marly, Paulette, 14, rue des Bahuticrs,
943• Beau, Benoit, profesaro, Route de Renaison,

Maison Rollin,
944. F-ino Racckc, Martha, 75 „x, Blumenstrassc,
945, D-ro Alexander, kuracisto, 25, Lingfield Avenue,

Kingston-on-Thames (Surrey--Angl.)
946. F-ino Marriott, Nellie, 81, Loscoe Road, Carrington, 	 Nottingham »
947. Sipman,E. Emil, 18. Corporation Oaks, 	» 	 »

948. Ranfield, Wilfrid Walwyn, in�eniera desegnisto, 22 Murray Rd.,
Ipswich »

949. F-ino Radfield,Dorothy Gertrude, stenografiistino, 67, Doddington Road,
Kensington Park, London (Angl.)

	

avenue de Paris, 	 Le Mans (Sarthe-Franc)950. Hutrel, Georges, 9E,
	

» 	 » 	 » 	 » 	 »951." S-ino Hutrei, 	 »
952. Lesegretain, Georges, farmaciisto, 35, rue Joinville, Laval (Mayenne »
953. Karl, Gcorgcs, kolektistode impostoj, Démuin par Domart (Somme »
954. F-ino Pulvers, Olga, 154, Dornacherstrasse, 	 Basel (Suis.)
955. Tlerla, Julien, jugeja bibliotekisto, rue Rogier, 	 Verviers (Belg.)

956. S-ino Parotte, 13, rue Haute, 	 » 	 »
957. F-ina Dudeney, Dora, tob, St James Street, 	 Brighton (Sussex-Angl.)
958. F-ino Ekiund, Edla tI., 9, West Drive, Queen's Park,» 	 » 	 »
959. Moody, Richard Henry, ingeniero, Cross Lane, Fearney near Leeds »
86o. Wodlgar, Herbert, komizo, 58, Worting Road, 	 Basingstoke »
961. Jenkins, Frank, maŝinforgisto, 15, Gladstone Street, Portsmouth »
962. Westgate, Charles, maŝinforgisto, 12, Bettesworth Rd., 	 » 	 ; »
963. Smith, Lionel Victor, komizo, 2, Furlong Road,Gloucester, »
964. Smith, Georges James, 	 » 	 » 	 » 	 » 	 »
965. Westmancote, William Frank, poŝtisto, Fernvil!e, Langdon Rd.,

Cheltenham (Gloucestersh.-
g66. Uttley, William, ŝipaomizo, 18 Fountain Street, 	 Hull (Yorksh.-
967. Hodson, John, Victoria Road, Lockwood, 	 Huddersfield
968, Joncs, Joe E., 38, Station Str., Swinton near Rothersham (Yorksh.-
'969. D-ro Joncs, J., Howarth Cross, 	 Lcigh (Lancash.-
970. Westwater, James, 5, Wenslcy Terracc, 	 Blyth (Northumberl.-

» 	 »'

}

» 	 »

922. S-ino Dizier, 2, quai S' CIair,
923. F-ino Dizier, 	»	 » »

»

»
»

»
»
»

»	 »

»

»

»

» 	 »

»
»
»
»

» 	 » 	 »
Bordeaux (Gir.) »

Roanne (Loire) »
Dresden (Gerni,)

971. S-ino Westwater, » 	 »	 »
972. Westwater, filo, 	 » 	 »	 » 	 »
973. Brittain, J. W. 5, Bon Lea Tenace, Thornsbv-on-Tees (Durit.—
974. Wright, Isaac' H., ingeniero, Bonven Duston, 	 Northampton
975. Maiden, 46, Bclford Street, 	 Burnley (Lancash.— » )
976. F-ino Singleton, 9, Grey Street, 	 » 	 » 	 »
977. F-ino Büche, Louisa, rentulino, 	 Lutry (Vaud-Svis.)
978. F-ino Grave, Paula, kontoristino, 4, Odensegade, 	 Kdbenhavn (Dan.)
`979. F-inc.) Melchior, Agnes, koncertkantistino, 41, Frederiksborggade,

Kobenhavn (Dan.)
980. F-ino Josefson, Helmi, 15-17 G.la Kungsholmsbrogatan,

Stockholm (Sved.)
981. Sevenhuysen, J. W., lernejestro, Geel Voldgracht, 	 Haarlem (Hol.)
982. Cervos, José, meblisto, 94, rue de Charonne, 	 Paris (Franc.)

»
»

»



Stettin (Germ.)
Graz (A6str,)

B. Leipa
» »
» 	 »

Trojan (Bulg.)
Hannover (Germ.)

Leipzig
»

Chemnitz
Dresden
Plauen

»
»

»
»

Antwerpen (Belg.)
Lausanne (Svis.)

»
»

»
»

Belfast (Irl.)
Edinburgh (Skot. )
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983. F -ino Thompson, Sarah, The Café, 	Coleraine (Ir1.1
984. F-ino Laing, :Alice, instruistino, ic, Strathfillan Road,

Edinburgh (Skotl.)
985. Macgrcgor Charles T., inst ruisto, 19, Briarbank Terrace,

»
»

»	 »
»

(Lancash. 	 »
Liverpool 	 »

London

» 	 » 	 » 	 > 	 »
1003, Evans, filo, 	 » 	 » 	 » 	 » 	 »
1004. F-ino Ward,Florence,Marlborough Honse, Bexhill-on-Sea (Sussex) »
1005. Ibberson, Charles Bernard, 49, Chapelteld Rd.,Norwich (Norfolk) »
Ioo6. Forst, Lewis C. 1 r Matlock Road, 	 » 	 »
1007. Calvert, John-Albert, arliitekto, 115,  Legrams

Lane, 	 Bradford, (Yorksh.)»
roos, Voitz,Th6ol hile, komercisto, 24, rue Octave Feuillet, 	 Paris (Franc.)
1009. S-ino Voltz, 	 » 	 »	 » 	 »	 »

1000. F-ino Monsinjon,t6, rue Pasteur, 	 Cosne-sur-Loire (Nièvre) »
lot I. Courtot, veturilluigisto, 73, rue d'Angleterre, 	 Lille (Nord) »
1012. S -ino Courtot, 	 » 	 » 	 » 	 » 	 »
1013. F-ino Barvin, Marie, rue de l'Ourvière, Le Lion d'Angers

	

(Maine & L.) 	 »
1014. Küster, Karl, bankoficisto, 2, Roonstrasse, 	 Halberstadt (Germ.)
1015. Schack de Brockdorff, Fred., konsulo de Danujo,

Venusstr,, 17, 	 Antwerpen (13eig.)
1o16. Esperanlista grupo de Ko tiinhinujo	 Saïgon (Koŝinhin.)
1017. S-ino Spero, Box 99, 	 Pretoria (Transv.)
1018. F-ino Bresch, Elizabeth, Tolkewitzerstr., 20, 	 Dresden (Gerin.)
1019. S-ino Loret, instruistino, avenue Didier, 	 Gagny (Franc.)
1020. S-ro D-ro Szokolay, Lud., advokato, Szechnenyi uteza, w, Eger (Hong.)
1021. S-ino Rasmussen, vicinspektorino, Amager Falledvej, Kdbenhavn (Dan )
1022. F-ino Jargensen, A., ekspcdistino, Ottergade, 58, 	 » 	 »
1023. 1~-ino Smith, Nanna, vicinspektorino, Tietgensgade, 74, 	 » 	 »
1024. Cotton, Aimé, Unniv. Profesoro, rue d'UIm, 45, 	 Paris (Franc.)
1025. Mouton, H.., Laborejestro, rue Mathurin Régnier, 	 » 	 »
1026. F-ino Bicknell, L., Lincoln Hatch, 	 Burnham (Angl )
1027. F-ino Johnston, T. instruistino, Tanfield Rd, 33, 	 Croydon 	 »
1028. F-ino Snell, instruistino, Edrigde Rd, :19, 	 » 	 »
1029. Frapillon, Alf., pensiita kolonelo, 	 Lantenay (Franc.)
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1 030. West phal, Max, oficisto, Pestalozzistrasse,
1 031. F-ino Toldt, Marianne, Brockmannsgassc, 18,
1032. Seidlich, H., stacikasisto, Frauengassc, 15,
1033. Hanisch, F., komercisto, Marktplatz,  29,
1034. S-ino Hanisch, 	 » 	»
1035. Stojer, Penko, banka agento,
1036. Knoke, Otto, sekretario, Yorkstrasse, 14,
1037. Petzold, A., fervoja asistanto, KQnigstrasse, 4I11,
io38. F-ino Fenscky, A., Kochstrasse, 54,
1039. S-ro Schneider, P., librotenisto, Zentralstrasse,  13
x040. F-ino Jacobi, Gertrude, Theresenstrasse, 7,
1041. F-inoPetri, F., instrustino, Ki nig A:berstrasse, 16
1042. S•ro Oertel, A., oficisto, Gerbcrstrasse,  7,
1043. F-ino Sehus, 1-1., Victor Driessensstraat, 23,
1044.. S-ro Andreassian A.,  profesoro, Les ]Mouettes,
1045. S-ino Andreassian,
1046. S-ino de Bouzian,
1047. S-ro Maire, G., rentulp,
1048. S•ro Wait, Karl, studento,
1049. F-ino Frew, helen, The Glen,Limestone Rd,
1050. F-ino Gilmons, Mary, Salmond Place, 3,
1051. F-ino Johnson, Cath.,  14, Pitt St, Portobello,
to5z. S-ro Chaliners, W. S., Fullarton Street, 6, 	 Kilmarnock
1053. F-ino Corrie, M. A. I.ynweod Western Avenue, 	Perth

1054. S-ro Holmes, J. T., lankombisto, 29, Norman Drive, Bradford
1055- S-ino 	» 	»
ro56. F-ino Taylor, Ethel, instruistino, 20, Granville Rd., 	 »
1057. S-ino Gee, E. vestfaristino, 12, Carlish Terrace, 	 » 	»
1058. F-ino Thronp, A. G. 29. Norman Drive, 	»	»

10G9. S-ro Bak-ewcll,Tom ,ŝtrumpvcndisto,180,Dcnmanstrassc Nottingham »
1c6o. S -ru Akerman, I1. D. stenografiisto, 112, Marlborough Rd., London »
1o61. Fino Mikkelsen, A., instruistino, 10A4, Reberbanegade,

Kiibenhavn (Dan.)
to52. S-ro D-ro Fodor, Jeni, praktikanto de 1'tribunalo, Bern

	utza,  13a, 	 Temesvar (Hunger.)
1053. S-ro Seigneur, Charles, oficisto, 109, rue  St Jacques, Amiens (Franc.)
1064. S-ro Marteaux, nrofesoro ée la liceo, » 	Annecy	 »
ro65. S-ro Boucon, 	» 	» 	» 	»	 »
1066. S-ro Mullang, 1-1., 19 rue du Fresne, 	Angers 	»

1067. F-ino Holt, Lillian, 	 Dobcrkitz bei Goda, (Po.;t Banzen)
Sakenjo (Gcrman.)

1 o68. S-ro Hunger, Reinhold, 	 Frankennerg Saks 	 »
1069. F-inoSimpon,ChristieC.,Stevenson Drive,1o6, ShawlandsGlasgow(Skot.)
1070. F-ino Hanbury,F.H, The Chalet, Fulham Park Rd, London S.W.(Angl.)
1071. S-ro Grit, Alf., meĥanikisto, 26, Tylerstr., Ipswich »
1072. S-ro Jollcv, William, dentisto, 46, All Saints Rd, 	»

986. S-ino de Monto'o, 17, Newton Street,
987. Kennedy, David, 134, Ingieby Drive,
988. Liston, Robert G., èe S ino Rae, 5, Ruthven Street,
989. Hall, William R., bankisto, Birkfell, 	 Helensburgh
990. S-ino Greenhalgh, G Caresford », Barkcr Rd , Linthorpe,

Middlesbro (Yorksh. — Angl.)
991. F-ino Warne, Ada, a Caresford », Barker Rd., Linthorpe,

11 iddlesbro (Yorksh. — Angl.)
992. Rhodes, Joseph, gazetisto, 54, Drewry Terrace, Kcighley, » 	 >
993. S-ino Rhodes, 	 » 	» 	»	 » 	 ,
994.Rhodes, Frank C., terkarbvendisto, 21, Ashville Terrace,Oakworth »
995. S-ino Rhodes, 	 » 	 »
996. F-ino Hartle v, M , ée S-ro Rhodes, » 	 »
997. Clark, W., legisto, 	 Broughton-in-Farness
998. Lewis, Gabriel Dawson, komercisto. 5, Fenwickstr.,
999. Sholl, Victor, tabakvendisto, 14, Milkwood Rd.,

14, Herne Hall,
1000. Evans, Albert Edward, komerca vojagisto, 8,

Bolan Street, Battcrsea »
Iooi. S-ino Evans, » » » » »
1002. Evans, filo,

Edinburgh (Skotl.)
Glasgow 	 »

»

»
>
»
»

»
»

>,

„

»
(Angl.)
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BELGA KIRONIKO
Ni insiste pelas ciujli grupojn kaj ankafi la disaln

stzmideangjn, ke ili sendu, kiel eble plej akurate, informojn
pri sia socielo afi ĉiuspecajn sciigojn pri Esperanto, plej malfrile
la 2 j an de Nu monato, al la Direktoro de Belga Esperanlislo »
2ç, Arendslraat (rue de l'Aigle). Antwerpen (Anvers). Tre
flanke nia redakcio ankaii ricevos la jurnaloju, kiuj enhavas
artikolojn pri nia movado.

ANTVERPENO. — Suda Lumo. — La 13an de majo tiu ĉi vigla grupo
hrile festis la duan datrevcnon de sia fondo, organizante tre sukcesintan
intiman feston, ĉeestitan de  S-ro Jos. Buschmann, protektanta membro.

"l'rideko da anoj ambaŭseksaj, portantaj fiere la verdan stelon, parto-
prenis en gi.

La kunvenejo havis tre agrablan aspekton : granda lumiganta kvinpinta
stelo ornamis la plafonon, kune kun multaj pli malgrandaj steloj  — alable
donacitaj de la kafejestro, S-ro Oct. Seurinckx, membro de la festanta societo.
La tablo estis riĉe florgarnita ; antaû la bclga flago estis metita bela blazon-
ŝildo, donacita de S-ro Bon. de Wieuw ; oni ankari admiris artplcnan dcsegn-
ajon verkitan dc S -ro Jos. Derks, kaj rilatantan nian karan lingvon.

La festmango estis plej bone prizorgata, kaj  entuziasmaj tostoj ne mankis.
Al S-ro Buschmann oni prezentis belan koloritan plumdesegnajon de S-ro

Jos. Derks, kun poeziajn elpensita de la prezidanto de « Verda Lum•», S-ro
J. Willem Doliez.

Post parolado de la prezidanto, en kiu estis karakterizata la agadoj de la
grupo kaj la fervora kunlaborado de gria estraro, konsistanta el S-roj Felix
Van Gansen, Em. Bertels kaj Frans de Backer, kaj danka respondo de S-ro
Em. licrtels al la Prezidanto, aŭdigis la gajaj kantoj de diversaj gemetnbroj,
kiuj konservos plej agrablan  rememoron pri la festa kunveno kaj ĉerpos el
gi novan fervoron pou prosperigi kaj antaûenigi la societon « Suda Lumo »•

Ftz:vN50.

DIVERSAI II'7FORMOJ
` Pro la gravaj sciigoj pri la 7a monrlkongreso de

Esperanto kaj la ampleksa raporto pri la nacia kongreso de
Charleroi, nia gazeto ne aperas kun siaj kutimaj rubrikoj ; diversaj
interesplenaj artikoloj, ankati la bibliografta felietono, nur povos
esti enpresataj post kelka tempo.

Niaj estimataj legantoj kaj niaj hunlaborantoj honvolu nin
senkulpigi pro tiu nevojn prokrasto.

R En AKCIO DE I3ELGA ESPERANTISTO.
— Esperanto- Oficejo. La samideano :\t;G irsT Oart.ozï (S. t Ingbert,

Ger•manujo) maltcrmis Esperanto-Oflcejon. Li donas ĉiuspecajn informojn
pri Esperanto k. t. p. Li prizorgas ankat ĉirrlandajn Esperanto-gekorespcnd--
antojn kaj petas siajn samidcanojn alsendi sian adreson. La informojn k t. p.
li donos ĉiam senpage, se nur estas aldonita al la demandoj poŝtmarko ad
kupono pou la respondo. S•ro Omlor petas pri alsendo de katalugoj, broŝ-
u ro j, k. t. l,.

— Restado en Londono. Esperantistino deziras akcepti kelkajn
pagantajn gegastojn en sia hejmo, en bela antatiurbo de Londono. Oni parolas
Esperante kaj France. Prezo 17 Sh., 50 semajne. Sin turni al la eldonanto
de B. E., 45, kleine Pccrstraat, Antwerpen (45, rue de la Petite Ourse, Anvers
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— Deziras korespondi :
S-ru licirĉsi Ferenc L. V. St., U. E. A., Debreczen (Hungarujo) Zdldfa u.

6, nepre kun belgaj frairlinoj, per ilustritaj poŝtkartoj ;
S -ro André. Verot., 45, rue Legrand d'Aussy, Amiens (Somme-Fr.), kun

Antverpena esperantisto ;
S-ro Franz Rohrig, Abtsgaschen, r; , Frankfurt a/M, Süd., per ilustrita]

poŝtkarto j .
S•ro Louis Maillet, Riorges (Loire - France) per poŝtkarto, kun An tverp

en a samideano :

S-ro Emerich Varga, Varkerdlet, 56, Sopron (Eiungarujo), per  ilustrataj

poŝtk arto j
F-ino Marguerite Leheĉka Rakosligct X, utcq Z, (Iluongarujo) kun Ant-

verpenaj gc:amideanoj ;
Pctar popa R. Popovich,
Sin() Plonc popa R. Popovich,
F-inu Stalle popa R. Popovich, ĉiuj cl Danilovgrad, Donji Zagaraè

(Montenegro)
Bona pensiono kun hejma vivado estas prezentata de franca familio en

Antvcrpeno al knabino ± to jara kiu, deziras perfektigi sian instruadon.
Per ĉiuj informoj om bonvolu sin turni al S -ro Van der Biest-Andel-

hof, direktoro de « Belga Esperantisto ».

e-

LI ?ERATUHA FAKO

POR KVIETAJ PERSONOJ
I)E

Emanuel VAN DRIESSCHE

UN UA KTA KOM EDIETO

Emanuel Van Driessche naskigis en Zele (Orienta Flandrujo) en la
ĵar° 184, kaj mortis en Ixelles, Ilandre : Elsene, apud Brusclo ( 1897).

hum multaj jaroj li estis profesoro dc flandra literaturo en la Reka Atcneo
de Ixelles kaj en la Normalaj Leruejoj de tfruselo ; en Ixelles  li estis skabeno
de la Publika Instruado.

La verkaro de Van Driessche estas tre ampleksa. Li verkis poeziajojn,

novclojn, paroladojn kaj ĉefe teatrajojn. Liaj du plej famkonataj dramoj De

rooit de.; bruis (La filo de l'ekzekutisto) kaj Willem van Oranle (Vílhel mo de
Orange) rikoltis grandan sukceson. Inter liaj multnombraj komedietoj estis

• tre 5atata I'anr stille liedcn (Por kvietaj personoj) kiu estas reproduktata ĉi
sube kaj kiu estos ludata de diversnaciaj geaktoroj dum la 7a kongreso.

Simple meblita ĉambro ; pordoj en la fosto, ntaldekstre kaj
dekstre ; travidebla fenestro maldekslre en la foso ; skribilaro
sur tablo en la antai a parto rie l'ĉambio, dekstre.
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Unua sceno

KNAP.

KNAP (sola. I.a envenas maldekstre, tenante en la mano afŝ-
eton, sur kino estas grandlitere presita : Meblita ĉambro luebla
Por kvietaj persoi of). — Jen,bone kaj klare legeble:PoR KVIETAJ
PERSONOJ ! Ho, la renetnaj luantoj ne plu surprizos min... Por
12 mizeraj spesiniloj monate, ili enloĝas bele ineblitan ĉambr-
on, kuras kaj picdfrapas sur la ŝtuparo kvazaii kavaleria regi-
inento ; — ili disp:;tas, kantaĉas, batalas, bojas kvazaü diabloj,
kaj la infanoj pioras, krias kaj blekas por krevigi la orelojn.
Sed nun, POR K VIETAJ PERSONOJ ! Kaj tiun ĉi fojon mi estos
speciale singarda. Junuloj tute ne povas konveni, mi havas...
dek - okj aran klinon, kaj,.. la kato apud la muso... hm ! ilin !
(ĉe la Bordo dekstre', krianle) Lenjo 1 Lenjo ! venu ĉi tien, infano
mia. Mi senprokraste altiksos mian afiŝeton ĉe la fenestron,
kaj certe, la KVIETAJ PERSONOJ tuj venos (li a/ksas la afiŝon,
Lenjo aperas, dekstre).

Dua sceno

KNAP, LENJO

LENJO. — Cu vi vokis min, paĉjo ?
KNAP. — Jes, karulino,jes ! Vidu,jen afiŝo...., kiun mi alfiks-

is ĉe la fenestron.Rigardu la tekston: MEBLI'l'A ĉAMBRO LUERLA
POR KVIETAJ PERSONOJ. Vi komprenas, ĉu ne, I,enjo ? Ni ja
bezonas pacon en nia hejmo, kaj junuloj ĉefe estas bruemaj.
Vi, Lenjo, estas juna, virta knabino, vi ankaŭ ne ŝatas bruon,
ĉu ne

LENJO. — Sed, paĉjo, se vi tiom timas bruon, ne luu
la ĉambron, ĝi nur donas al ni bagatelon.

KNAP. — Bagatelon, bagatelon ! Dek - du spesmilojn
ĉiumonate ! Karulino mia, kiel estas eble, ke vi tiamaniere
parolas ! Vi ja scias, ke krom tiu ĉi domo, mi nenion posedas.

LENJO. — Kaj du aliajn domojn, plie, multe da akcioj en
via rnonŜranko.

KNAP. — Ust ! ust ! knabino 1 Ne citinde, ne citinde
(aparte). Kiam la infanoj scias, ke la patro estas riĉa, li estas
duonruinita.

LENJO. — Kaj vi nur havas unu infanon, min, vian karan
Lenjon. ((mente) Paĉjo, mi tute ne deziras esti tiel riĉa !

KNAP. — Sed mi (levas prizorgi al vi doteton, Cu ne,
anĝelineto ? Nu , se mi de nun ekŝparas, vidu, post deko da
jaroj — kaj tiam komenciĝos tempo por ekpensi pri edziniĝi —jes,
kiel mi diras, post deko da jaroj, mi estus kolektinta rondan
sunleton por mia kara Lenjo.

LENJO (aparte).—Post deko da jaroj... BonaDio l... eternajo
KNAP. — Nu, kion vi respondas, Lenjo ? Ĉu via paĉjo ne

ege vin amas ?
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LENJc). — Certe, sed, paĉjo mia, por mi vi ne bezonas
ŝpari tiom., kaj tute ne tiel longteiiipe.

KNAP. — Tamen, filino mia, tamen ! (aparte) Oni povas
ŝin knedi kvazaŭ vakson. (larde) Kaj nun, Lenjo, bone ordigu
ĉion, ĉar verŝajne baldaŭ kvietaj personoj venos por lupreni
la ĉambron.

LENJO. — Jes, paĉjo. Vi estos kontenta.
KNAP. — Si obeas, kvazaii ŝafideto. Ho ! mi certe sukces-

os forigi la junulojn de ŝi, kaj, se ŝi atendos dek jarojn, ŝi
certe estos tro prudenta por ankoraii edziniĝi.

Tria sceno

LENJO, poste HENRIKO

LENJO (ordi 'ante la ĉambron). — Atendi dek jarojn antati
ol edziniĝi ! Mi estus grisiĝinta pro ĉagreno, se mi devus
resti disigita do Henriko. Sed kiamaniere ni iam akiros la
permeson de la patro ! Jam de tri monatoj, de tri longaj mo-
natoj ni varmege amas nin, kaj ni nur povas nin vidi
elirante la pretiejon kaj interŝanĝi, preterire, kelkajn vortojn.
(Henriko aperas en la foso) Jes, li devas riski la paŝon, ĝi
kostu kiom ajn ; mi insiste instigos lin.

HENRIKO. — Jes, karulino, mi riskos la paŝon.
LENJO. — Kiel ! Henriko ! Vi, ĉi tie !
H F,NRIKO. — Prezentas sin bonega okazo. Jen : ĈAMBRO'

LUEBLA. Nu, mi ltiprenos la ĉambron, evidente, mi interrilatos
kun S-ro Knap, kaj mi trovos la eblecon vin vidi kaj paroli
kun vi... Ho, kia feliĉa ŝanco !

LENJO. — Ho, karega Henriĉjo ! Efektiviĝu tiu feliĉa
ŝanco !

H ENR1KO. — Ĝi povas, ĝi devas efektiviĝi.
LENJO. — Mi timas, ke mia patro ne konsentos ludoni

la ĉambron al vi.
HENRIKO. — Por esti kun vi, Lenjo, mi ĉion volas  •

provi ; nia disesto jam daŭras tro longe !
LENJO. — Ĉu do vi amas min tiel sincere, Henriko ?
HENRIKO. — Sen via amo, la vivo estus por mi ĉiama

suferado. Vi estas mia idealo, la bildo, kiu senĉese ravas
mian animon. Vin posedi kiel edzinon estus por mi la plej
granda feliĉo sur la tero (kiso).

Kvara sceno
HENRIKO, LENJO, KNAP

KNAP (aperas maldekstre, kun grandega surprizo). —

He?
LENJO. — Mia patro t.

HENRIKO. — Ne timu, Lenjo. (Baflzo)
KNAP (kaptas dolĉe Lenjon je la brako, kaj puŝas ŝin

en la ĉambron, maldekstren). -- Jen ! kaj ne revenu ĉi tien l...
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LENS° (elírante). — Patro !... Ho, paĉjo... aŭskultu, paĉjo !
KNAP (nzarŝante solene al la antatiscenejo, aparte). —

Honto ! Honto ! Li kisis ŝin !
HENRIKO (timeme). — Permesu al mi, .S-ro Knap, bonvole

permesu...
KNAP (iras al la fono de la scenejo, malfermas la

pordon, tiaj montras al Henriko la elirejon).
HENRIKO. 	 Mi petegas vin, Sinjoro, permesu ke mi

klarigu...
KNAP. -- Kiu donis al vi, Sinjoro, la rajton por eniri

mian domon .r
HENRIKO. — Vi mem, Sinjoro !
KNAP. — Mi mem ?
HEN IuKO. — Certe, ĉe via fenestro estas anoncata ke tie

ĉi estas luebla Ĉambro... nu, mi venas por lupreni vian ĉambron.
KNAP. — Mia ĉambro estas efektive luebla, sed... Por

KVIETAJ PERSONOJ ! Kaj vi, kiu venas por delogi mian filinon,
ne kuraios pretendi ke vi estas kvieta persono, mi supozas...

HENRIKO. — Tamen, S-ro Knap. Mi estas pacema kaj
kvieta, kaj mi en nenia ajn maniero ĝenos vin.

KNAP (aparte). — Tiu junulo estas absolute freneza  ! (li ree
montras la pordon) Sinjoro ! mi petas ! Eliru 1 kaj rapidege !

HENRIKO. — Pardonon, S-ro Knap, mi devas, mi volas
paroli kun vi.

KNAP. — Vi do rifuzas forlasi mian domon ?
HENRIKO. — Tute ne, S-ro Knap. Sed, mi petegas,

aŭskultu min... mi devas interparoli kun vi pri gravaj aferoj.
KNAP (aparte). — Kiamaniere forigi tiun danĝeran viraéon

Ho, trovite 1 Mi tuj kuros al la policestro. — (ekiras) Ne,
ne, ne 1 Mi lasus lin intertempe sola kun Lenjo, ili eble
denove (simulas kison)... La kato apud la muso ! Hm 1 hin 1

HENRIKO. — Aüskultu, S-ro Knap, tio, kion mi deziras
diri al vi, estas plej alte interesa.

KNAP (aparte). — Mi lasos lin paroli, kaj li baldaŭ lacigos.
(eksidas, dorson al Henriko, li ŝajne ne ai skultas ;
liaj gestoj esprimas lian senpaciencon)

HErRIKO. — S-ro Knap, mia konduto estas tute neriproĉ-
inda, kaj mi estas ido de tre honesta familio. Ne ankoraŭ plene
dudek-unujara, mi jam okupas tre enviindan oficon en unu cl la
plej gravaj komercaj firmoj de Antverpeno. Mi amas vian filinon,
S-ro Knap, kaj mi respektplene demandas vin, ĉu vi konsentas,
ke ni geedziĝu ?... (Knap faras ĉiuspecajn nervozajn movojn kiuj
esprimas lian maikontentecon, sed ne deturnas la kapon) Ni
amas nin de tri monatoj, kaj nia amo estas tiel sincera, tiel
arda, ke ni ne plu longtempe povas vivi unu sen la alia... Se vi
kontraŭstarus nian geedzigon,ni iĝus la plej kompatindaj mortem-
uloj de la terglobo..via filino ekvelkus,mi,mi perdus mian sagon..
mi meniinortigus min ! (paŭzo) Vi ne respondas, S-ro Knap ; ho,
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mi petegas, xoinpatu al ni... nur de vi dependas nia feliĉo.
Vi devas plenumi sanktan devon, feliĉigi vian filinon, vian
unikan infanon 1 Konsideru, S-ro Knap, la grandan respondecon,
kiu premas sur vin ; se ni ainbati, via kara infano kaj mi, ni
pereus pro ĉagreno, vi estus kulpa pri nia morto, kaj vi estus
responda pri tio antaŭ Dio. Ho diru, S-ro Knap, ĉu ne, vi
konsentas ? Vi ne volos nin puŝi al la malespero, kaj vi permesos
ke de nun, mi envenu vian domon por vidi la karan Lenjon kaj
interparoli kun ŝi...

KNAP (ekstarante l olere). — Sufiĉas, Sinjoro, sufiĉas, mi
diras. For de ĉi tie, kaj por ĉiam !... (Li montras la malferm-
itan porton.)

HENRIKO (diras, jetante kison al Lenjo, aperinta ĉe la  mal-
dekstra ord o) .

KNAP. — Fine la fripono estas for ! La diablo zorgu ke li
ne venos denove. (ekvidante Lenjon) Ho, jen mia malspritul-
ino ! Mi serioze admonos ŝin. (li kaptas ŝin je la brako,
kondukas ŝin naalrapide sur la antakscenejon, kaj parolas kun
en!!aza soleno ĉe ŝia orelo) Tiu juna fanfaronulo ne plus trans-
paŝos nian sojlon, kaj vi ne plu vidos la straton, tiamaniere
finigos la komedio ! (al la fono)

LENJO. — Ho paĉjo ! Paĉjo mia ! Kara paĉjo mia 1... Mi
amas lin... Li estas...

KNAP. -- Frivolaĵoj, frivolaĵoj... Kiel dirite, tiel fayote, li
restos ekstere, vi... interne  (for).

LENJO ;sola). — Ho, Dio mia ! Kia situacio 1 Mia patro en-
fermas min, mi ne plu revidos Henrikon... mi estos la plej
kompatinda knabino cl la mondo !... (bruo apud la fono)
Kion mi aŭdas ? (rigardante) Ho, estas mia patro kun fremdaj
gesinjoroj ; eble ili venas por lupreni la ĉambron, do... estus
ph bone ke mi foriru... (for, maldekstren)

Kvina Sceno

KNAP, KORUS, ELIZABETO

Konus kaj Elizabeto estas strange vestitaj, kvazaii vojaĝ-
antaj niuzikantej ; li portas valizon, ŝi, du gitarojn en
ujoj : ilia sinlenado estas fiera kaj em/aza.

KNAP (malantail la dekoracio). — Efektive,Gesinjoroj, la
ĉambro estas luebla, tre vasta, riĉe meblita cambra. (aparte)
Jen, Ge:noŝtoj, io vere luksa, kaj ĉi apude estas tre komforta
dormejo...

KORUS (ĉirkatirigardante). — Hnr ! hnr 1... ne malbone, ne
malbone.Srnjoro,ne malbone. -- Kaj kion vi opinias,kara edzino ?

ELIZZABETO (sanzlone). — Tre kontentige, mia bona Korus,
kontentige...
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KoRus.— Ĉu la ĉambro ne estas iom vulgara por ni, mia
kara Elizabeto ?

ELIzABE'ro.— Pro manko de io pli bona, ĝi povas kon-
tentigi nin, mia amata Korus.

KNAP (aparte). — Kiel ili estas afablaj kaj boninanieraj !
Sendube, KVIETAJ PERSONOJ

KURUS. — Kaj nun, estimata Sinjoro, diru al ni laŭ kiuj kon-
diĉoj ni povos lupreni la Ĉambron.

KNAP. — La ĉefa kondiĉo estas, ke la ĉambro nur estas
luebla al kvietaj personoj. Tion vi legis sur la afiŝo. Vidante
vin, mi ne devas demandi, ĉu vi estas kvietaj personoj. Oni tuj
rimarkas, ke vi. perfekte tiun kondiĉon plenumas.

KORUS. — Vi estas tre afabla, Sinjoro. Kaj kiom estas,
pomonate, la luprezo ?

KNAP. — Ĉar vi tre plaĉas al mi, la luprezo estas dek-du
spesmiloj.

KURUS. —Ŝajnas al mi, ke ni ne devas marĉandi, du ne,
mia dolĉa Elizabeto ?

Er,IZABEro. —Mi opinias,ke tio estas tre malmultekosta, mia
kara Korus.

KURUS. — Ni akceptas, Sinjoro, kaj ni tuj enloĝos la
ĉambron.

ELIZABETO. — Jes, Sinjoro, ni tuj enloĝiĝos.
KNAP..— Tre bone, Gesinjoroj, ĝi estu je via dispono. Sed...

Gemoŝtoj sendube konas la kutimojn...
KORUS. — La kutimojn ?
KNAP. — Pri la pago...
ELIZABETO. — Trankviliĝu, Sinjoro, ni pagas malavare.
KORUS. — Ni pagas kontante, Sinjoro. Jen ! Donu al mi la

kvitancon. (li prenas monon el sia poŝo)
.KNAP (shribante).— Tutkoran dankon, Gesinjoroj, vi estas

tre afablaj.
KORUS. — Jen la mono.
KNAP. - -- Kaj jen la kvitanco. f foriras, maldeftstren)

Sesa Sceno

KURUS, ELIZABETO.

KORUS (ridante). — Kiu iam vidis ion similan ! (sen ene)
Reto, vi sendube diris hodiati duoblan preĝon, du ne ? Tiom
da feliêo neniam falis sur nian kapon !

ELIZABETO. — Kiom da mono li donis al vi ?
Koi.us. — Dudek spesmilojn ! Mi pagis dek-du por la

ĉambro, restas do al ni ankoraŭ ok — kaj ni loĝas dum Unu
tuta monato kvazaŭ princoj !

ELIZABETO. Kaj kion postulis la sinjoro ?
KORUS. — Nur la jenon, ke li ĉiutage povu veni ĉe nin

por ricevi muzikinstruadon de mi. 	 ( Dairrigota.)
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